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Measure for measure –  נגד מידהמידה  
I earn my living as a driver for a prominent Rosh Yeshiva. Part of my 
job is to drive him from the city where we live to another city where 
his holy yeshiva is and after a day of learning, drive him back to our 
city. 
As an aside, I found a way to increase my income to support my 
family, so I transport packages from different people in the city. After 
I drop off the Rosh Yeshiva, I deliver the packages in the city of the 
yeshiva, and on the return trip I transport packages back to my city 
where I deliver them in the evening. This is how I earn some much-
needed extra money. In between in my free time I use the time to 
learn Torah in the yeshiva. 
One day I received a package to deliver from one customer to 
another, and I know both customers very well. But two days later I 
received a call asking why the package did not reach its destination? I 
replied that the package was delivered that day. But he claimed that 
he did not receive the package. The package was worth 5,000 shekel, 
and I was charged with negligence. I tried my best to convince them 
that I delivered the package. It did not help, and they summoned me 
to a din Torah to determine who was guilty and who was responsible. 
I felt bad knowing that I had delivered the package, but despite my 
strong denial, I was unsure, and I began to think that maybe I was 
negligent.  
I asked Hashem to save me from judgment and one day before the 
din Torah, while driving the Rosh Yeshiva, the Rav turned to me and 
asked: “What is with the package that was left on the table in my 
office [a different package]? No one has come to get it, perhaps you 
should get in touch with the customer?! Go above the letter of the 
law!” I remembered that I tried calling the customer but there was 
no answer, and no one answered the door. When this happens, I 
leave it in the yeshiva, and it is up to the customer to pick up the 
package himself. 
I decided to call him again and this time he answered. I felt relieved 
and hurried to deliver the package. That same hour, I got an 
apologetic call from the person of the first package, he indeed found 
the package. He simply put it in a corner and forgot to look there. I 
accepted the apology. I was glad the judgment resolved itself.  
I was moved by the words of the Rosh Yeshiva on the way home 
when he heard the story: “See, you did something more than 
necessary and you called the customer again, and not only that, but 
you rushed the package to him, even though he was supposed to get 
it himself at the yeshiva. So Hashem did for you measure for measure 
and found your lost package literally right away!!! 

 ח.ה.
    

Va’eschanan 
5779 

Please let me cross and see -   עברה נא ואראהא
Summertime. Some travel to holy places to daven for the 
upcoming year of learning. Some go to relax a little before 
returning to the bench to learn. Then there are some who do not 
leave their source of life for a moment, they sit and delve in 
Torah. The world exists for them, praised are them and praised 
are their portion! All these groups must know that in summer 
they need to be extra careful and guard the sanctity of the eyes. 
Our parsha is a direct continuation of the previous parsha where 
Moshe Rabeinu rebukes the Children of Israel before his death. 

... אעברה נא ואראה את הארץ הטובה''ואתחנן אל ה'  – ‘I implored 
Hashem… please let me cross and see the good land’ (3:23,25). 
About what was Moshe Rabeinu imploring? That HaKadosh 
Baruch Hu allow him to cross to the holy land just ‘to see it’, and 
we ask ourselves, if Moshe Rabeinu pleaded so much for this 
small thing, ‘just’ to see, obviously, there must be something 
bigger hidden here that seems small to us, and if so, what is the 
bigger picture? 
The Vilna Gaon used to say that he yearns to see a plain Jew who 
lived in the time of the Bais HaMikdash because his eyes merited 
to see a prophet in Israel! Similarly, it is brought down in the 
name of the Arizal HaKadosh the importance of gazing at the 
Torah during hagbah [when the Torah is lifted after the reading], 
since a great illumination shines from this, and whoever sees a 
holy thing brings a great light and is influenced by this sighting. 
Therefore, even Kohanim who are not allowed to go to the 
graves of Tzaddikim, at least they should stand at a distance and 
they will surely cause a correction for their souls as we see here 
in our parsha from Moshe Rabeinu. 
In truth, we cannot fathom what Moshe Rabeinu could 
accomplish ‘just’ by seeing the land, but it is clear to us that 
there must be great power, and this power is for good and is 
beneficial. If someone sees holy things and holy places, this helps 
him with a correction for his neshama. This is also true for 
someone who chas v’shalom, sees things that are prohibited. 
This certainly distances him from a correction for his neshama. 
All year long one works hard to correct his neshama, and his 
spiritual elevation and in one moment of an innocent trip in the 
summer and with one gazing, he can bury everything. Therefore, 
the obligation to be careful is incumbent on us especially now, 
where we go and what we see, and specifically, the great 
responsibility rests on the head of the family for the soul of his 
children, and the wise man has his eyes in his head! 

- Tiv HaParsha – Va’eschanan  
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This is the essence of prayer, that HaKadosh Baruch Hu wants Israel 
to ask Him for their needs, for Israel is beloved before Him and He 
desires their prayers as a father wants his beloved son to ask of him. 
Then, after he does the will of the Omnipresent and he speaks before 
Him like a son beseeching his father, he fulfills the posuk (Yeshayahu 
טרם יקראו ואני אענה'' (65:24   - ‘Before they call I will answer’ and 
even if that which is lacking is a ‘hidden kindness’, the power of 
prayer converts it to an ‘open kindness’ and the person realizes why 
he was lacking it and he is heartened by it. But if the he is not wise 
and he requests based on the merit of his Torah and mitzvos, even 
though this does bring satisfaction to Heaven and demonstrates that 
the matter is only dependent on HaKadosh Baruch Hu, and it is not 
possible that he will be answered in their merit, however, this is not 
the essence of prayer and does not bring the same satisfaction as the 
one asking for a ‘free gift’ and who demonstrates that he recognizes 
the abundant compassion of HaKadosh Baruch Hu and he is beloved 
before him like a son. 
This is explained in the Midrash (Shir HaShirim Rabbah 2:14): It is 
analogous to a king who had an only daughter, and he desired that 
she speak to him. What did he do? He issued a proclamation, saying, 
“Let all the people go out to the royal sporting grounds.” When they 
had all gone there, what did he do? He gestured to his servants, upon 
which they suddenly pounced on her like a band of bandits and she 
began screaming, “Father, Father, save me!” He said to her, “Had I 
not done this to you, you would not have cried out, “Father, save 
me!” Similarly, when the people of Israel were in Egypt, the Egyptians 
enslaved them, whereupon the Israelites began to cry out to 
HaKadosh Baruch Hu and lift their eyes upward. Thus it is written 
(Shemos 2:23) מלך מצרים ויאנחו בני ישראל ימת ורהים ההם 'ויהי בימים ה
 During those many days, it happened that the‘ – מן העבודה ויזעקו'
king of Egypt died, and the Children of Israel groaned because of the 
work and they cried out’. Abruptly, 'וישמע אלקים את נעקתם' – ‘G-d 
heard their moaning’. HaKadosh Baruch Hu listened to their 
supplications and He brought them forth with a strong hand and an 
outstretched arm. And HaKadosh Baruch Hu desired to hear their 
voices, but they were unwilling to keep praying. What did HaKadosh 
Baruch Hu do? He strengthened Pharaoh’s heart and he gave chase 
after them. Thus it is written 'ף'לך מצרים וירדיחזק ה' את לב פרעה מו  – 
‘Hashem strengthened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he 
pursued’. 'ופרעה הקריב' – ‘and pharaoh “hikriv”, what does “hikriv” 
mean? That Pharaoh brought Israel to repentance. When they saw 
the Egyptians chasing them, they lifted their eyes to HaKadosh 
Baruch Hu and cried out before Him, 'את עיניהם והנה ישא בני ישראל ו
 The Children‘ – מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה''
of Israel raised their eyes and behold! Egypt was journeying after 
them, and they were very frightened, the Children of Israel cried out 
to Hashem,’ similar to the cry with which they had cried out in Egypt, 
When HaKadosh Baruch Hu heard them He said to them, “Had I not 
done this to you, I would not have heard your voice.” With reference 
to that moment Hashem declared, “O My dove, in the crannies of the 
rock”. It is not written, “let Me hear a voice” but rather, “let Me hear 
your voice” that I have already heard in Egypt. And when the Children 
of Israel did cry out before HaKadosh Baruch Hu, immediately  ויושע'

א'וה' ביום הה  – ‘On that day, Hashem saved Israel.’ The purpose of all 
the hidden things was so that they would cry out to Hashem 
Yisbarach, recognize that He is a ‘Merciful Father’ to us who wants to 
benefit us even if we have no good deeds. Just as Israel cried out in 
Egypt, bereft of mitzvos, steeped in the 49 levels of tumah, they 
could not claim any merits only that He is our Father. Once a person 
realizes this, surely, he will want to attain the service of Tefillah, and 
he will not consider his deeds before Hashem Yisbarach, since this is 
not reliant on his deeds, only as a son before the king of the World. 

 

וכוחההותה מ –עבודת התפילה   
The service of prayer – its essence and power 

)ג:כג(ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר:    
I implored Hashem at that time, saying. (3:23) 
Rashi explains: Forms of the word ‘chinun’ – imploring – in all 
places mean nothing but requesting a gift for free. Although the 
righteous could make their requests dependent on their good 
deeds, they seek nothing from the Omnipresent but a gift without 
payment. 
These words of Rashi are a window for us to understand the 
essence of prayer. There are two ways to ask for something, one is 
more of a ‘claim’ and the other is a ‘plea’. When a person wants 
something specific and he knows that the provider is obligated to 
give it to him to satisfy his needs, then his request is not really a 
request but rather, more of a claim, a demand. The one asking 
knows that the provider has given it to him in the past, and now 
he feels that he will conduct himself the same way. It is different 
when the provider has never given anything to the person before 
this, then the request is only a plea since there is no reason for the 
provider to give him anything. The request is not really a request, 
but rather a plea to give him out of kindness and mercy. 
Just as these approaches face a person every way that he turns 
and asks for help from a flesh and blood person, the same 
approaches exist when he turns and asks for help from Above. 
However, now the rules are different. When he approaches a flesh 
and blood person, he knows that a request of a ‘claim’ is better, 
even if he does not deserve it, the one asking recognizes the favor 
the giver is doing more than if he comes with a ‘plea’. However, 
towards Above things are different. It is better to ask of HaKadosh 
Baruch Hu without even a thread of merit, this increases the 
chances of a favorable response, however, this is not the 
acceptable approach when it comes to prayer. 
This is what emerges from the words of Rashi. Therefore, the 
Tzaddikim know that as long as leave their merits on the side and 
they only request a ‘free gift’ even if the average person cannot 
understand it, since they do not see an opening for themselves 
unless they have some deed in their hands. This feeling comes 
about because they do not know the essence of prayer. But the 
Tzaddikim who know the essence and the propitiousness of 
prayer, know that the only thing acceptable before the 
Omnipresent is a request for a free gift out of kindness and mercy. 
Therefore, we must explain what Tefillah is, and why HaKadosh 
Baruch Hu wants Israel to merit through it. To know what the 
difference is between a request for benefit from a person of flesh 
and blood and a request of HaKadosh Baruch Hu. When a person 
comes to request from a flesh and blood person, he demonstrates 
the reason for his request, that is, he appeases the provider and 
he asks the provider to do him a favor. In general, in order to help 
someone else, the provider must forgo something to help 
someone else. Obviously, the provider does not always want to do 
this initially, therefore it is better to present the request as a 
‘claim’ making the provider feel obligated to fulfill the request 
rather than a ‘plea’ which might be turned down. But with a claim, 
the provider feels obligated to help the other person having no 
other choice. This is not so when the person makes a request of 
HaKadosh Baruch Hu, for when it comes to Heaven there is no 
such thing as ‘calling in a favor’, since everything is His. There is no 
appeasing the provider to make him feel obligated and come with 
a ‘claim’ before Him. Just the opposite, HaKadosh Baruch Hu is 
compassionate and bestows favors even before the person comes 
before Him. What appears to the person as lacking salvation is for 
two reasons. First, that HaKadosh Baruch Hu knows that what he 
is lacking is for his benefit. Second, HaKadosh Baruch Hu wants the 
person to request and pray for his troubles. 
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An Amazing Revelation from the Chasam Sofer

The Placement of the Mezuzah on the Upper Third of the Doorpost 
Corresponds to the Upper Opening in the Letter Hei

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vaeschanan 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

These Two Passages in the Mezuzah  
Relate to the Acceptance of the Yoke of 

Sovereignty and the Yoke of Mitzvos

The brilliant author of the Chiddushei HaRim, zy”a, (Bo), 
addresses the practical significance of HKB”H’s command 
to write the two passages of "שמע" and "שמוע אם   in the "והיה 
mezuzah and to affix them to the doorpost of one’s house.  He 
refers to the following Mishnah (Berachos 13a):  

"אמר רבי יהושע בן קרחה, למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, כדי 

שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה ואחר כך מקבל עליו עול מצוות".

Rabbi Yehoshua ben Korchah said:  Why does the 
passage of “shema” precede the passage of “v’haya im 
shamoa”?  So that a person will accept upon himself 
the yoke of Heaven’s sovereignty first, and then accept 
upon himself the yoke of mitzvos.  In other words, in the 
first paragraph of Krias Shema, we accept upon ourselves 
“ol malchus shamayim”—the yoke of HKB”H’s sovereignty 
in general terms.  We proclaim our emunah in the oneness 
of Hashem (Devarim 6, 4):  "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"; then 
we are commanded to love Hashem (ibid. 5):  'ואהבת את ה" 

 In the second paragraph  .אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"
of Krias Shema, we accept upon ourselves the yoke of 
mitzvos (ibid. 11, 13):  והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי" 

  .מצוה אתכם היום"

In this week’s parsha, parshas Vaeschanan, we find the 
first passage of Krias Shema.  In this passage, we learn 
about one of the most important of the “taryag mitzvos” 
given to us by HKB”H—the mitzvah of writing a mezuzah 
and affixing it to the doorpost of our homes.  The passuk 
states (Devarim 6, 9):  "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"—and 
write them on the doorposts of your house and upon 
your gates.  This mitzvah is repeated in precisely the same 
language in next week’s parsha, parshas Eikev, where we 
find the second passage of Krias Shema (ibid. 11, 20):  
  ."וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"

For this reason, we are required to inscribe the first two 
passages of Krias Shema-- שמוע" and "שמע"  אם   in the—"והיה 
mezuzah.  In fact, we learn in the Gemara (Menachos 28a): 
זו" זו את   the two passages in the—"שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות 
mezuzah are crucial to one another.  Rashi explains that the 
Gemara is referring to the two passages of --  "והיה and "שמע" 

 It is as if the Torah is instructing us in both of these  .אם שמוע"
passages: "וכתבתם"—inscribe this passage in the mezuzah 
and place it: "ובשעריך ביתך  מזוזות   on the doorposts of—"על 
your house and on your gates.  Similarly, it states in the 
Shulchan Aruch (Y.D. 285, 1): מצות עשה לכתוב פרשת שמע, והיה אם" 

 it is a mitzvas aseh to write the—שמוע, ולקבעם על מזוזת הפתח"
passages of  "שמע" and "והיה אם שמוע" and to affix them to the 
doorpost of the doorway.  
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It is precisely for this reason that HKB”H commanded us 
to inscribe these two passages--"שמע" and "שמוע אם  —"והיה 
in the mezuzah at the entrance to our homes.  They serve 
as a constant reminder—as we enter and exit our homes—
to accept upon ourselves “ol malchus shamayim” and “ol 
mitzvos,” which are mentioned in these two passages.  In this 
merit, HKB”H will not allow the force of destruction to enter 
our homes.  This concludes his holy remarks.  

Additionally, the Gemara (Menachos 34a) teaches us 
that the mitzvah requires that the mezuzah be affixed to the 
right side of the entryway, as one enters his home.  This fact 
is derived from the words:  "ביתך מזוזות  על   the word ;"וכתבתם 
 the direction in—"ביאתך" is elucidated as (your house) "ביתך"
which you enter.  In other words, it is considered as if a person 
enters his house on the right side, because he usually lifts his 
right foot first.  In fact, the Shulchan Aruch rules (Y.D. 289, 
 he must—"וצריך לקבעה על ימין הנכנס... ואם קבעה משמאל פסולה" :(2
affix it on the right side of the one entering . . . if he affixed 
it on the left side, it is invalid.  

The Mezuzah Is a Segulah for Longevity

It is fitting that we examine Chazal’s assertion that 
the mitzvah of mezuzah is a wonderful tool for achieving 
longevity.  As the Tur explains (Y.D. 285): יאריכו בה  הזהיר   "וכל 

 ימיו וימי בניו, דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ואם אינו זהיר בה יתקצרו,

 דמכלל הן אתה שומע לאו, וכן דרשו חכמים )שבת לב:( בעון מזוזה בניו ובנותיו

 All that are diligent in the performance of this  מתים קטנים".
mitzvah will be rewarded with the prolongation of his 
life and the lives of his children, as it is written (Devarim 
11, 21): “In order to prolong your days and the days of 
your children.”  If one is not diligent in it, they will be 
shortened; from the positive ruling, you can infer the 
negative.  Similarly, the sages taught (Shabbas 32b) that as 
a consequence of violating the mitzvah of mezuzah, one’s 
sons and daughters die young.  

The source for this assertion is an elucidation in the 
Gemara (ibid.) regarding the juxtaposition of two pesukim in 
Krias Shema.  First it states (Devarim 11, 20):  וכתבתם על מזוזות" 

ובשעריך"  the mitzvah of mezuzah—and immediately—ביתך 
afterwards, it states (ibid. 21):  "וימי בניכם ימיכם  ירבו   in—"למען 
order to prolong your days and the days of your children.  
This juxtaposition teaches us that the mezuzah is a segulah 
for long-life.  

For this reason, the Gemara (Kiddushin 34a) teaches us 
that women are also obligated in the mitzvah of mezuzah, 
because they also require life.  Similarly, the Shulchan Aruch 
states (Y.D. 285, 1): One should pay careful attention to 
this mitzvah; all that are scrupulous in the performance 
of this mitzvah, their lives and the lives of their children 
will be extended; if one is negligent in the performance of 
this mitzvah, their lives will be shortened.

Regarding this matter, we find a wonderful allusion from 
the Shela hakadosh (Chullin) presented in the name of the 
Recanati (Vaeschanan).  He notes that in the first passage of 
Krias Shema, the word "מזזות" is spelled deficiently—without 
the first “vav” between the two “zayin”s; as a result, the 
remaining letters can be rearranged to spell "מות  the—"זז 
displacement of death.  This teaches us that in the merit of 
observing the mitzvah of mezuzah, the Shechinah dwells at 
our doorway, and as a result, we are spared from the “malach 
hamaves.”  The source for this allusion appears in the Tikunei 
Zohar (Tikun 10): ,ודא רזא דמזוזה, דאתמר בה וכתבתם על מזזות ביתך" 

 ,this is the secret power of the mezuzah; for—מזוזת כתיב זז מות"
the letters as they are written in the passuk are an anagram 
for "זז מות"—implying that it prolongs life by defying death.  

The Location of the Mezuzah Corresponds  
to the Upper Third of the Letter Hei

I had a wonderful idea concerning: (a) The importance of 
placing the mezuzah at the entryway to one’s house and (b) the 
reason the mitzvah of mezuzah is a segulah for long-life.  Let 
us refer to the Gemara (Menachos 33a).  Regarding the height 
that the mezuzah should be placed in the doorway, we learn: 
 Shmuel said: It is—"אמר שמואל מצוה להניחה בתחילת שליש העליון"
a mitzvah to place it at the beginning of the upper third.  
Rashi clarifies: He should measure two-thirds of the height 
from the bottom of the doorway; when he enters the 
beginning of the upper third, he should affix the mezuzah.  
Indeed, this is the ruling of the Shulchan Aruch (Y.D. 289, 2): 
Where should it be affixed? . . . At the beginning of the 
upper third of the height of the entryway.  

I would now like to share with our royal audience an 
incredible chiddush that I gleaned from the teachings of the 
Chasam Sofer, zy”a, in Toras Moshe HaShaleim (Korach), 
pertaining to the placement of the mezuzah.  He refers to 
what we have learned in the Gemara (ibid. 29b)—that Olam 
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HaZeh was created with the letter “hei.”  Proof of this fact 
is found in the following passuk (Bereishis 2, 4): אלה תולדות" 

 השמים והארץ בהבראם« - אל תקרי בהבראם אלא בה' בראם. ומפני מה נברא

יצא. לצאת  הרוצה  שכל  לאכסדרא,  שדומה  מפני  בה',  הזה   These“  העולם 
are the products of the heaven and the earth when they 
were created.”  Do not read the last word as “בהבראם” but 
rather as “b’hei biraam” (meaning that He created them 
with the letter “hei”).  This prompts the Gemara to inquire: 
And why was Olam HaZeh created with the letter “hei”?  
Because it resembles a pavilion (it is open underneath); so 
that anyone who wishes to leave (and indulge in a sinful 
lifestyle) can leave.  Then the Gemara inquires: ומאי טעמא תליא 

 and what is the reason it (the left leg of the “hei”) is—כרעיה
suspended (leaving an opening between the top of that leg 
and the top of the “hei”)?  דאי הדר בתשובה מעיילי ליה—so that 
if he returns by performing teshuvah, they can bring him 
back in (through that aperture).  וליעייל בהך—why not bring 
him back in through the same opening (below, through 
which he originally exited)?  לא מסתייעא מילתא—that will not 
happen.  Since he sinned and adopted a life of sin through 
that lower opening, he will not succeed in reentering through 
it; apparently, it is conducive to sin.  

In keeping with what we just learned in the Gemara, the 
Chasam Sofer proposes a chiddush.  The entryway to a house 
resembles the letter “hei”; the place where the mezuzah is 
affixed—in the upper third of the doorpost—corresponds to 
the aperture on the left side of the “hei.”  As we have learned, 
that aperture allows ba’alei-teshuvah to return to a life of 
kedushah.  Thus, it teaches us that even someone who violated, 
chas v’shalom, the principles of the first two passages of the 
mezuzah—i.e. he denied the oneness of Hashem and he refused 
to accept upon himself the yoke of mitzvos—nevertheless, he 
is still afforded a means of tikun.  He can perform teshuvah 
and reenter through the upper aperture of the letter “hei.”  
This implies that the protection of the home attributed to the 
mezuzah is in the merit of ba’alei-teshuvah, who reentered 
through the small, upper aperture to accept upon themselves 
once again the yoke of the sovereignty of Heaven and the yoke 
of mitzvos.  For, as the Gemara teaches us: Where ba’alei-
teshuvah stand, absolute tzaddikim cannot stand.  

According to the Chasam Sofer, however, we have a small 
problem.  For, according to the Gemara and the poskim, we are 

required to place the mezuzah on the right side of the doorway; 
whereas the opening in the letter “hei” is on the left side.  
So, how can the Chasam Sofer assert that the location of the 
mezuzah corresponds to the aperture in the letter “hei”?  

To reconcile the words of the righteous Chasam Sofer, 
I searched and found the support I was looking for in the 
writings of the Maharal.  He writes in Gur Aryeh (Bereishis 2, 
 "ויש לה גם כן פתח למעלה בצד ימין, שאם יחזרו בתשובה ימין ה' פתוחה :(4

 לקבל שבים, ועשה להם פתח לקבל אותם בתשובה ועולים למעלה בצד ימין, כי

 Regarding the letter “hei,” with which  ימינו פשוטה לקבל שבים".
the world was created, it also has an opening on the upper 
right side; so that if they return by means of teshuvah, the 
right hand of Hashem is open to receive penitents.  So, he 
provided them with an opening through which they can climb 
through on the upper right side.  

Let us clarify what the Maharal is saying based on the 
passuk (Devarim 5, 4): "האש מתוך  בהר  עמכם  ה'  דיבר  בפנים  —"פנים 
face to face Hashem spoke to you on the mountain, from 
the midst of the fire.  As we know, HKB”H cloaks himself, so 
to speak, within the letters of the holy Torah (see the essay for 
parshas Matos).  Hence, if we picture the letters of the Torah 
facing us—like a mirror image—we will find the right side 
of the letter “hei” opposite our left side.  Hence, the Maharal 
writes that the short, suspended leg of the “hei” is actually 
on the right.  This coincides perfectly with the Chasam Sofer’s 
claim that placement of the mezuzah on the upper right third of 
the doorway corresponds to the aperture of the letter “hei.”  

HKB”H Broke the Letter ח'  
and Made a Letter  ה' Out of It

As a loyal servant in the presence of his master, I will 
latch onto the coattails of the Chasam Sofer and expand on 
his idea.  It is written (Tehillim 68, 31): "ָקֶנה ַחַּית   The  ."ְּגַער 
Zohar hakadosh (Pinchas 252a) explains that the difference 
between חמ"ץ—leavened bread symbolizing the klipah—and 
 contains  חמ"ץ  matzah symbolizing kedushah—is that—מצ"ה
the letter 'ח and מצ"ה contains the letter 'ה.  The other two 
letters of both terms are the same—the letters מ"צ.  

This then is the interpretation of the passuk: "גער חית קנה".  
HKB”H took out His rage on the letter חי"ת of חמ"ץ.  Now, 
its left leg from our perspective, which is its right leg from 
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HKB”H’s perspective, as explained above, is completely closed 
and intact like a קנ״ה—a reed.  He broke the left reed of the 
letter 'ח, which extends upwards to the top of the letter, and 
transformed it into the 'ה of מצ"ה, whose leg is suspended, 
creating an opening superiorly.  

It appears that we can explain the meaning of the Zohar 
hakadosh based on what we learned from the Gemara.  The 
aperture in the letter 'ה was designed to accept the sinner 
back after performing teshuvah.  As we have explained in the 
past, this is alluded to by the word תשוב"ה, which can be read 
as 'ה  In other words, we are encouraging the sinner  .תשוב 
to perform teshuvah as alluded to by the shape of the letter 
“hei,” with which the world was created.  In reality, this is the 
strategy of the yetzer.  It causes a person to despair and give up 
hope by convincing him that he has no way of making amends 
and returning to HKB”H’s good graces.  With that mindset, he 
continues to sin, since he believes that he has no tikun.  In a 
sense, the yetzer blinds the sinner, so that he is unable to see 
the opening available to him at the top of the letter “hei.”  

We can suggest that this is the implication of that which is 
written of the people of Sedom (Bereishis 19, 11): ואת האנשים" 

הפתח" למצוא  וילאו  גדול  ועד  מקטן  בסנוורים  היכו  הבית  פתח   and—אשר 
they struck the men who were at the entrance to the 
house with blindness, from small to great; and they tried 
in vain to find the entrance.  In other words, the yetzer hara 
and its legions blind the eyes of reshaim, preventing them 
from seeing and finding the opening in the letter “hei”—
which indicates that they do have a means of tikun through 
teshuvah.  Consequently, when the yetzer, in essence, closes 
the opening in the “hei,” it is transformed into a 'ח.  

Applying this idea, we can also interpret the allusion in 
the following passuk (ibid. 27, 46): קצתי יצחק  אל  רבקה   "ותאמר 

 בחיי מפני בנות חת, אם לוקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי

 Rivka said to Yitzchak, “I am disgusted with my life  חיים".
on account of the daughters of Cheit; if Yaakov takes a wife 
from the daughters of Cheit like these, from the daughters 
of the land, what is life worth to me?!  The reason this 
nation is called Cheit is because by them the aperture in the 
letter “hei”—alluding to teshuvah—is completely closed like 
the letter “ches.”  Hence, they are called Cheit.  This then is 
the message conveyed by Rivka: “I am disgusted on account 
of the daughters of Cheit,” because they do not believe that 
a sinner is afforded tikun through teshuvah.  

We can now better appreciate the teaching of the Zohar 
hakadosh.  During the exodus from Mitzrayim, HKB”H broke 
the reed of the letter “ches” of חמ"ץ, thereby transforming 
it into the “hei” of מצ"ה.  Since Yisrael had sunk to the forty-
ninth level of tumah in Mitzrayim, they had lost all hope of 
tikun, convinced that the path of teshuvah was unavailable 
to them.  This is the implication of the passuk (Shemos 6, 
ומעבודה :(9 רוח  ולא שמעו אל משה מקוצר  ישראל  בני  כן אל   "וידבר משה 

 Moshe spoke accordingly to Bnei Yisrael; but they—קשה"
did not listen to Moshe, because of shortness of spirit 
and hard work.  That was the situation until HKB”H opened 
their eyes, and they realized that tikun was available to them 
through teshuvah.  This then is what is meant when we say 
that HKB”H broke the “ches” of חמ"ץ that implies that the 
path of teshuvah is blocked and unavailable; He transformed 
it into the “hei” of מצ"ה, informing them that they can achieve 
tikun through teshuvah by entering through the aperture in 
the letter “hei.”  

Now, this enlightens us as to why we were commanded 
to place the mezuzah in the upper third of the doorway.  As 
we learned from the Chasam Sofer, that location corresponds 
to the aperture in the letter “hei.”  Based on what we have 
learned, this means that the mezuzah provides us with a 
unique form of protection at the opening of the letter “hei.”  
It prevents the yetzer hara from blocking up the opening and 
creating the letter “ches.”  Thus, it is a constant reminder that 
His right hand is open to accept those who opt to perform 
teshuvah through the opening in the letter “hei.”  

The Name שד"י on the Mezuzah 
 Stands for ש'ומר ד'לת י'וד

Based on what we have learned, we can propose a novel 
interpretation of the significance of the name שד"י that 
appears on the external casing of the mezuzah.  This sacred 
name indicates that the mezuzah affords us protection.  The 
Darkei Moshe (Y.D. 286, 4) writes in the name of the Shu”t 
Maharam of Rothenburg (108):  מובטח אני שכל בית שמתוקן במזוזה" 

 I am certain that any house—כהלכתה, אין שום מזיק יכול לשלוט בו"
that is equipped with a proper mezuzah, no harmful force 
can prevail in it.  

This is the reason for the well-established Jewish custom to 
write on the outside of the parchment of the mezuzah, opposite 
the inscribed passages, the holy name שד"י.  This minhag is 
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not mentioned in the Gemara; however, it is mentioned in 
the Rambam (Hilchos Mezuzah 5, 4): על שכותבים  פשוט   "מנהג 

שדי" לפרשה  פרשה  שבין  הריוח  כנגד  מבחוץ   It is a common—המזוזה 
custom to write the name  שד"י on the outside of the 
mezuzah, opposite the empty space left between the two 
passages.  Similarly, the Tur writes (Y.D. 288), in the name of 
his father the Rosh: They customarily wrote the name שד"י 
on the outside.  Concerning this custom, the Rama writes in 
Darkei Moshe (ibid. 3) in the name of the Kol Bo (90):  מה שנהגו" 

—לכתוב זה השם יותר משאר שמות, מפני ששם זה נוטריקון ש'ומר ד'ירת י'שראל"
the reason it is customary to write this name in preference 
to other names is because this name is an acronym for ש'ומר 

 .guardian of the Jewish home—ד'ירת י'שראל

The source for this notion is found in the Zohar hakadosh, 
in the Raiya Mehemna (Vaeschanan 263b).  It states that at 
the entrance to the house waits a demon that wishes to harm 
the residents of the house.  Yet, when a person gazes upon 
the name on the mezuzah, affixed to the right side of the 
doorway, the demon is rendered harmless.  The Chida writes 
in the gloss Nitzotzei Orot in the margins of the Zohar (ibid. 
4), in the name of the Arizal’s Zohar HaRakia, that the name 
referred to here is the name שד"י inscribed on the outside of 
the mezuzah.  He concludes: One should have in mind that 
the name שד«י stands for “shomer Yisrael”—protector of 
Yisrael.  In the sefer Matzat Shimurim, authored by the divine 
kabbalist Rabbi Nasan Shapira (Sha’ar HaMezuzah), he brings 
down in the name of the Arizal: One should have in mind 
that the name שד«י is an acronym for "ש'ומר ד'לתות י'שראל— 
guardian of the doorways of Yisrael.  

Let us elaborate further on the significance of the name שד"י 
that is written on the mezuzah.  We find an amazing chiddush 
in the Derashos Chasam Sofer.  Now, we know that there are 
two acceptable ways to write the letter “hei”—either as a 
“dalet” with a “vav” inside it or a “dalet with a “yud” inside 
it.  Yet, it is our custom to write the suspended leg of the “hei” 
in a sefer Torah specifically as a “yud.”  So, why do we inscribe 
the leg of the “hei” as a “yud” and not as a “vav”?  

The Chasam Sofer provides us with a wonderful explanation.  
We want the aperture above the suspended leg to be larger, 
making it easier for a ba’al teshuvah to enter through it.  Hence, 
we inscribe a “yud,” which is smaller, instead of the larger 
“vav,” leaving more open room above the leg.  

In keeping with this idea, he explains the significance of 
the words we utter in “tachanun” on Mondays and Thursdays: 
 You who opens a hand—"הפותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים"
for teshuvah, to accept transgressors and sinners.  Let us 
suggest an interpretation.  HKB”H, in His infinite mercy creates 
an opening between the letters י"ד—“yud” and “dalet”—
for the sake of teshuvah.  As explained, He established that 
the shape of the letter 'ה be formed by the two letters י"ד—a 
“dalet” with a “yud” inside it, instead of a “vav” inside it.  
Because He wants to provide a wider aperture through which 
“to accept transgressors and sinners.”  

Now, let us combine the two insights of the Chasam Sofer.  
The mezuzah is placed on the upper third of the doorpost to 
correspond to the location of the upper opening in the letter 
“hei.”  As explained, this tactic prevents the yetzer hara from 
closing the opening and transforming it into the letter “ches.”  
With this in mind, we can suggest that this is alluded to by 
the name שד"י, which is an abbreviation for י'וד ד'לת  —ש'ומר 
guardian of the “dalet-yud.”   In other words, this sacred 
name protects the integrity of the letter “hei,” ensuring 
that it is always composed of a “dalet” and a “yud.”  For, 
this combination provides the widest opening for someone 
who wants to perform teshuvah and return to HKB”H—Who 
provides an opening between the letters י"ד for the sake of 
sinners and transgressors who perform teshuvah.  

This provides us with a very nice understanding of the 
elucidation in the Gemara (Chagigah 12a) concerning the 
name Shakkai:  "מאי דכתיב אני א"ל שד"י, אני הוא שאמרתי לעולם די"—
what is the meaning of that which written (Bereishis 17, 
1): “I am Kel Shakkai”?  I am the One Who told the world, 
“Enough.”  When HKB”H created the world, it was expanding 
continuously, like two unraveling balls of warp thread, until 
HKB”H rebuked the world and brought the creation to a 
standstill.  The name Shakkai indicates that HKB”H told the 
world, “Stop!  Enough!” As explained above, Olam HaZeh was 
created with the letter “hei,” as per the elucidation: בהבראם" 

 We can posit that this implies that the left leg of  .- בה' בראם"
the “hei” wanted to expand and take the form of the letter 
“vav.”  Hence, HKB”H intervened and said, “Enough”--ד"י  .  
He commanded that the shape of the letter “hei” remain 
a combination of a “dalet” and a “yud”—leaving a wider 
aperture for the reentry of ba’alei-teshuvah.  
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The Mezuzah Protects against  
Jealousy Lust and Honor

Following this line of reasoning, we can explain why the 
mitzvah of mezuzah is a segulah for long-life.  Let us refer 
back to the sacred words of the Chasam Sofer in Toras Moshe 
HaShaleim (Bo).  As he explained, the difference between 
the “ches” of חמ«ץ and the “hei” of מצ"ה is miniscule; the 
“ches” is closed in its upper left corner.  Nevertheless, this 
miniscule difference has a significant impact on its numerical 
value.  The gematria of חמ"ץ is three more than the gematria 
of מצ"ה, signifying its association with the three negative traits 
discussed in the Mishnah (Avos 4, 21): והכבוד והתאוה   "הקנאה 

העולם" מן  האדם  את   jealousy, lust and honor expel a—מוציאין 
person from the world.  

This implies that these three negative traits, representing 
the excesses of the letter “ches” over the letter “hei,” are the 
factors that block off the aperture in the upper corner of the 
letter “hei”—transforming it into a “ches.”  Thus, we can 
suggest that this is what causes a person’s expulsion from 
the world.  Now, we’ve learned that the world was created 

with the letter “hei” to teach us that a sinner is afforded tikun 
through teshuvah—he merely needs to reenter through the 
aperture in the “hei.”  Yet, if he is guilty of jealousy, lust and 
a quest for honor, he seals off the aperture in the “hei.”  As a 
result, he is prevented from reentering the world.  Therefore, 
“midah k’neged midah,” he is actually expelled from the world, 
G-d help us!  

Now, this illuminates for us the wonderful segulah of 
the mitzvah of mezuzah—its association with long-life.  As 
discussed, the mitzvah requires that we place the mezuzah on 
the upper third of the doorpost.  This protects the aperture 
in the letter “hei”—preventing it from being closed off and 
transforming the “hei” into a “ches” due to the three negative 
traits of jealousy, lust and quest for honor.  Therefore, this 
mitzvah is a wonderful segulah for long-life.  It prevents a 
person from falling prey to the yetzer hara, who uses these 
three negative traits to expel a person from the world.  
Instead, he will merit living a long, virtuous life characterized 
by the acceptance of the sovereignty of Heaven and the yoke 
of Torah.  After all, this is the intended objective of the two 
passages inscribed in the mezuzah.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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t is not by chance that Parshas Va’eschanan is always the 
Torah reading in the shadow of Tisha B’av and we need to 
understand why it is so. 

We have been taught from childhood, that the reason for the 
destruction of the Beis Hamikdash was Sinas Chinam, baseless 
hatred. However, we find that Chazal (Bava Metzia 30b) say in 
the name of Rav Yochanan, Yerushalayim was destroyed only 
because its inhabitants conducted themselves strictly according 
to Torah law and ignored the standard of doing beyond the letter 
of the law. Tosafos raises this contradiction and cryptically states 
that both shortcomings contributed to the destruction. Tosafos 
leaves us wanting for a more satisfying answer.

In this weeks Parsha, as Moshe is delivering his farewell address 
to Klal Yisroel, he instructs them to do what is fair and good, 
Yoshor and Tov, in the eyes of Hashem so they can earn and take 
possession of Eretz Yisroel. 

Rishonim are bothered by this vague edict as the preceding 
Pasukim have clearly commanded to keep all the Mitzvos. 

Ramban in a classic explanation, that is certainly worthwhile 
to learn inside, explains that besides the standard spelled-out 
Mitzvos, Kadosh Baruch Hu wants our propriety behavior to 
extend even to things that are not explicitly mentioned as being 
good or bad. Hashem wants to be good and straightforward 
because "כי הוא אוהב הטוב והישר“ Hashem Loves what is good and 
right. This, in Rambans view, includes doing what is right even 
if you have to do Lifnim Mishras Hadin-beyond and above what 
the Halacha requires. Life’s circumstances are so complex in 
its very details, the Torah cannot enumerate them all. Hashem 
wants us to explore and understand the unwritten laws and 
apply them. We are often presented with situations that there is 
no clear directive from either Torah Shebecsav or Shel Baal Peh. 
This Mitzva wants us to develop the mindset of doing what’s 
right and laudable. We hear people arguing; “show me where it 
says this“. It doesn’t have to. There is no place where it is clearly 
written that one shouldn’t enter a shul wearing a bathing suit 
and a sleeveless undershirt with Tzitzis attached to it. 

The notion of “Es Past Nisht“, it is unbecoming to act in certain 
ways, needs to be on the forefront of our decision making. We 
often find that Chazal frown upon certain activities and classify 
them as Ein Ruach Chachomim Nocheh Heimenu, the sages are 
not pleased with them. Although they cannot be classified as 
unequivocally wrong, they are nevertheless disapproved of.  

My Rebbi Rav Elya Svei Z“tl would relate how Rav Shraga Feivel 

Mendlowitz Z“tl published an in house newspaper titled “Mein 
Yiddisheh Brillen Un Mein Yiddisheh Noz“, my Jewish glasses 
and my Jewish nose. There are certain activities and behaviors 
which don’t look or smell right and we need to be alerted to 
those questionable events through the lenses of Yoshor and Tov. 

There is a statement attributed to Rav Yosef Breuer Z“tl, in which 
he quipped, Glatt Yosher (correctness) is more important than 
Glatt kosher. 

We need to be attuned to decisions that require our senses, the 
senses that have been developed by Torah and Yiras Shomayim, 
to know what to embrace and what to discard and reject. This 
will ultimately find favor in Hashems eyes as He loves Tov and 
Yoshor,"כי הוא אוהב הטוב והישר" .

We now have a new insight into the words of the aforementioned 
Tosafos. Reb Itzele Peterburger suggests that the primary reason 
for the Churban was in fact Sinas Chinam. A nation that 
quarrels and exhibits baseless hatred deserves to be exiled if 
we are judged strictly by the letter of the law. However, had we 
been treating one another above the letter of the law, with the 
mindset of Tov and Yoshor, Hashem would have reciprocated 
with Lifnim Mishuras Hadin and allowed us to stay. Our key 
to the land of Eretz Yisroel, as Ramban taught us, is dependent 
upon us doing what is right and good in His eyes.  

As we ponder the future of Klal Yisroel in Galus it is certainly 
worthwhile to study the introduction of the Netziv to his 
Ha’amak Davar in Beraishis. Chazal (Avodah Zara 25A) refer 
to Sefer Beraishis as Sefer Ha’Yoshor, the book of the upright. 
Netziv associates this title with the fact that the Avos, Avraham 
Yitzchak and Yakov treated everyone with sensitivity and respect. 
Even those whose ideological views clashed with their beliefs, 
were afforded kindness and graciousness. Avraham whose 
essence was Chesed, showed compassion and prayed for the 
city of Sedom, the headquarters of the anti Chesed movement. 
Because he was a Yoshor, Yakov, the epitome of Emes-truth, 
dealt with crooked Lavan with honesty and integrity. Yoshor and 
Tov. Eretz Yisroel is our inheritance from the Avos and we need 
to emulate their Yashrus to secure our land.  

 Those that act with Yashrus despite the lures of financial gains 
and fame, ultimately earn the respect of everyone. Even Balaam, 
the nemesis of Klal Yisroel, upon observing their morals, 
expressed his desire to be upright like them, תמות נפשי מות ישרים. 
Those that subscribe to a life of Yoshor and Tov are responsible 
for maintaining the world. May Hashem grant us the vision to 
see significance of this noble and important mindset. 

I
פרשת ואתחנןטז׳ אב תשע"ט
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

everal of the Mitzvohs in the Torah, a few of which are in this Parsha, 
ask people to have a specific emotion in specific circumstances or 
when interacting with people. People should love the convert. They 
should love each other. They should not desire what belongs to 

others. It seems that emotions, unlike behaviors, are not in people’s control.  
People can be told not to act on their desires, but not desiring seems unfair, 
since it is an  instinctive reaction.  If that is true, what is the Torah’s intention 
when it instructs people how to feel?
 
The Akeidas Yitzchok explains emotion-based Mitzvohs in the following 
manner.  People are commanded to live their lives in a manner which forms 
their emotions and that is in people's control.  Here’s how.
 
The Chinuch, on the Mitzvahs of Yitzias Mitzraim, explains that people’s 
thoughts change based on their actions.  If people will perform multiple 
mitzvahs symbolizing their leaving Mitzraim, it will increase in them an 

appreciation for Hashem taking them out.
 
The nature of people is that, if they treat people well, they will generally 
think well of them. This is why the nature is to like the recipient of a favor 
more than the recipient likes the one who did the favor.
 
That is why, the Akeida explains, people are commanded to treat all people 
as if they love them. Doing so will increase their appreciation for them and, 
eventually, they will love them.  People should also live their lives in a manner 
which increases their love for Hashem. Their actions are how they fulfill 
emotion-based Mitzvohs.
 
People have much more control of their lives than they imagine. They 
even have control of who they like. With this awareness, people should 
feel empowered to increase the quality of their lives and of their Mitzvah 
performance.

S

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

want to discuss a highly charged, emotional topic but only using it as an 
example of a broader issue.  I am referring to the debate on vaccines.  
Although this may disappoint some readers, I won’t offer an opinion. 
That is because this article is not about being for or against vaccinations.  

This article is written from the perspective of an outside observer, one who 
watches how people debate others and wonders why so few people notice 
how the debaters utilize less rational thought than they typically demonstrate 
in less emotional areas.
 
While the "vaccine debate" is an extreme example of how not to discuss 
an issue, there are many lessons we can apply to how couples discuss issues 
between themselves, how debates are held between 
business partners, and how to approach the decision 
making process in general. 
 
1) When two sides debate, I give credence to 
the person who is willing to acknowledge that 
their opponent is also making valid points.  They 
disagree only because they feel that their points are 
more valid. On the other hand, when a person insists 
that the other opinion is selfish, dishonest, stupid, etc., 
I lose credibility for the person I am listening to.  I 
interpret the insistence that the other side has no credibility as a sign that 
they have few valid points of their own.  As the Akeida says, “When people 
don’t have a compelling argument, that is when they begin to throw (real, or 
figurative) stones".
 
I try to remind parents of this point when their child is asked to leave a 
school. I remind them that they can convince me that the school made a 
mistake but they can’t convince me that the school officials are complete 
fools who are only in the Chinuch business for the money.  Attempting to 
do so causes me to lean towards the side of the school even before I speak 

to them.
 
The same is true when professionals insist that they are the only ones that 
understand the problem.  Or, when they claim that their peers are knowingly 
hurting their clients but are doing it anyway, for the money.  Such comments 
don’t motivate me.  I often find this when speaking with practitioners 
of alternative medicine.  Many of them are not satisfied describing their work 
as cutting edge, and instead they feel the need to discredit everyone else.
 
The opposite is also true. Recently, I called a reference for a Shidduch. The 
woman insisted that the girl is perfect, even delicious, and that there is 

nothing to discuss about her since she is so special.  She 
too, while well-meaning, lost credibility in my eyes.
 2) I lose my respect for people when they are 
indignant about others, when they themselves do 
not live consistently with their own views.  Many 
of the people who are unwilling to budge on the issue of 
vaccinating their children are consistently living a healthy 
lifestyle. Nevertheless, possibly a larger percentage of 
those same people allow their children to eat unhealthy 
foods, are not careful about washing their hands before 
eating, etc.  Any extreme view must be consistent with 

the person's broader personal lifestyle. Otherwise, they can still hold their 
position but can’t do so indignantly.
 
People who insist that their children never miss a Minyon while 
they themselves are not careful in this area, are sending an inconsistent 
message which has a negative impact on the children. They see the 
inconsistency, and as a result, interpret their parents' insistence to be more 
the result of wanting to feel self-righteous than of a sincere belief in what 
they are “selling”.
 

I
When Issues Become Emotional
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

"...from an objective mind 
emerges excellent instincts 

which will guide them 
throughout their lives."
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3) People can begin with a valid point that may evolve into 
something extreme and therefore non-viable.  Vaccines may be 
healthy but it is naive to believe that, without them, they will die. Similarly, it 
is unfair to claim that vaccines kill people on a regular basis.  
 
Exaggerating the numbers is very damaging.  I know of a few parents who are 
very against vaccines.  Yet, they acknowledge that having a child out of school 
is also damaging and, perhaps, even more so.  My respect for such people is 
immense. To believe in something with a passion and to still be able 
to weigh the advantages and disadvantages in an objective manner 
is highly unusual and very special.
 
The ability to see issues in degrees is very special and is required in multiple 
areas in people’s lives. Many people believe that because the other person 
mistreated them, their reaction, regardless of how severe it is, is legitimate. 
Often, right and wrong is based on percentage points. Very few things in 
life are always good or always bad and people should always confirm with 
someone they respect before drawing such a conclusion.  
 
4) My final thought is that I try to stay away from the views of people 
who define themselves by those views. To be more accurate, their 
views are often a casualty of how they have previously decided to define 
themselves. This deserves an explanation.
 
Many people do not actually make decisions as often as they believe that they 
do. I have a friend who defines himself as being an original thinker. Therefore, 
he has “no choice” but to listen to other people’s opinions and then disagree 
by describing a novel way to look at it.
 
I have many friends who like being agreeable. Many of them do so because 
they lack a healthy self-image. They seem less concerned with the facts than 

with presenting themselves as someone whose views are consistent with 
those around them (even if it contradicts what they claimed to believe with 
a previous group of people).
 
When people don't allow themselves to entertain differing views, it is often 
less because their views are based on a decision in this area and more 
because they have already invested in the general opinion.  Parents who act 
tough often do so because they have defined themselves as being disciplined.  
Overly permissive parents often adopt their approach because they have 
already decided that it is important to be well-liked.
 
There are many pre-decided, personal images that people can have.  
All of them, since they do not allow for independent decisions or 
for any dissenting views, are damaging.  In general, any highly charged 
debate is led by people who define themselves by their views.
 
The saddest part of this entire subject is that many naïve people are 
unknowingly drawn into the agendas of others, unaware that the urgency 
and inability to compromise is usually led by people who are not objective 
enough to lead in the first place.
 
My hope in writing this article is that people second guess themselves in all 
areas of their lives that they feel passionate about. They should demand of 
themselves to be firm but open-minded, confident yet flexible. The exact 
middle point is difficult to describe without knowing the pros and cons of 
an individual's case. Nevertheless, awareness that it is a responsibility to find 
the middle mark is itself helpful. That is because from an objective mind 
emerges excellent instincts which will guide them throughout 
their lives.
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his story took place back in the early sixties, when big mainframe 
computers were first being introduced into business. Mainframes are 
computers that are known for their large size, amount of storage, 
processing power and high level of reliability. They are primarily 

used by large organizations for applications requiring high volumes of data 
processing. It is often referred to as a “dinosaur” not only because of its size 
but because it’s becoming extinct.
     There was a professor in Argentina who became fascinated with these 
machines. He studied them and understood everything there was to know 
about computer mainframes. At the same time, he began learning about 
Judaism and became fascinated with it, observing many of the commandments 
that he learned. In the course of his studies, this intellectual came up with 
a question that bothered him very much, and no matter which rabbi or 
Orthodox Jew he went to for clarification in Argentina, he was not satisfied 
with the answer. Upon the advice of a colleague, he traveled to New York to 
visit the Lubavitcher Rebbe, R’ Menachem Mendel Schneerson zt”l, and pose 
the question to him.
     The man arrived in Crown Heights and came to the Rebbe’s house. He 
asked for a private meeting and eventually was granted an audience. “I have 
been taught,” stated the professor, when he finally came face to face with 
the Rebbe, “that everything that exists in the world, even something that is 
discovered at a later point in the path of history, has its source somewhere in 
the Torah. If so, rabbi, I must ask: where are computers written in the Torah?”
     The Lubavitcher Rebbe did not hesitate and answered immediately, as 
though he had the reply prepared, “Tefillin.”
     The professor groped to understand, but helplessly. Small black leather boxes 
that Jews wrap on their arms and heads have little apparent connection with 
anything of the twentieth century, never mind the modern-day computers.
      The Rebbe saw his bewilderment and hastened to explain. “What’s new 
about a computer?” he asked, after a short pause. The professor did not 
respond. He was thinking about the huge mainframe monsters. Machines that 
took up whole floors of buildings. Desktop computing wasn’t even in science 
fiction. What was new about these machines?

     The Lubavitcher Rebbe continued to stretch the professor’s intellectual 
capacity. “You walk into a room, you see many familiar machines. A typewriter, 
a large tape recorder, a television set, a hole puncher, a calculator. What is 
new and unique about the computer?” Another pause. The professor was 
thinking hard.
     “I will explain it to you,” said the Rebbe warmly. “A mainframe computer 
is a huge machine that seemingly can do it all on its own. But under the 
floor,” the Rebbe went on, “unseen cables connect these machines so that 
they work as one.”
     The professor nodded, enthusiastically. He knew all about these machines 
and how they operated. He himself hadn’t realized before, but, yes, this is all 
that a computer is: a synthesis of media and processing devices.
     The Rebbe continued in a soft voice. “Now look at your own self. You have 
a brain. It is in one world. Your heart is in another. And your hands often end 
up involved in something completely foreign to both of them. Three diverse 
machines.
     “Furthermore, your whole day could go along the same path: You brush 
your teeth, you pray to G-d, you go to work, you eat your kosher food - each 
act yet another sundry, unrelated fragment. And so the entire Jewish people 
could go the same way. Each does his mitzvah (commandment), follows his 
path but what one does has no relation to the other.”
     The professor looked at the Rebbe as he continued to speak, and his mind 
was racing. “So you put on Tefillin. Small little black boxes - one on your head 
and the other on your arm. It is the first thing a Jew does in the day. Why do 
you do it? In order to connect your head with your heart with your hand 
with these leather cables - all to work as one with one intent. And then when 
you go out to meet the world, all your actions find a harmony in a single 
coordinated purpose.”
     “And, whether you understand it or not,” the Rebbe concluded, “when a 
Jew puts on Tefillin in Argentina, it affects another Jew who may be fighting 
in a war in Israel.”   

T
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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David Gurwitz 

Parshas Veetchanan 

Catching the 515 

The Medrash in Parshas Va’eschanon tells us that Moshe Rabbeinu tried 515 tefillos. 
Why?  

The Medrash says that 515 is the number of prayers that the malachim sing daily. The 
word va’eschanon has a numerical value of 515, which equals the word tefillah, which 
means prayer, and shirah, which means song.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l explains that va’eschanon comes from the word 
chonein, granting, and chein, to be worthy of concession. Hischanan means to seek 
concession for oneself, to gather oneself internally before praying.  
There are many mystical aspects to these 515 tefillos.  
The Sefer Aish Dos tells us that Moshe was focusing on the final days of the world, 
which some mystics say could be the year 6093 after creation. Since Moshe sensed 
that he would die during his 120th year, in the year 2488, he was praying for the 
remaining 3605 years, which, when divided by seven-year Shmittah cycles, results in 
515 seven-year cycles from Moshe’s death until the end of the present era.  
Since we daven with our head and heart - the tefillin shel rosh and the tefillin shel yad 
represent these two aspects of prayer, and, thus, the words rosh (501) and yad (14) 
also add up to 515 - it stands to reason that any improper use of our mouths will leave 
a residue that will affect us adversely when we daven. That is one main lesson of the 
Bar Kamtza story of Tisha B’Av.  
The Arizal, whose yarzeit was the 5th of Av, tells us the following about 515, as 
explained by Rabbi Wisnefsky in his excellent sefer translating much of the Arizal’s 
writings on the parshiyos. He relates that the Gemara (Chagigah 13a) points out that 
the earth to heaven journey is 500 years, that from one heaven to the next is 500 
years, and that the width of each heaven is a journey of 500 years, with 500 being 5 
times 10 times 10. Now, in Sefer Yeshaya, which we read for the next seven weeks in 
the haftoros, there is an expression: “Trust in Hashem forever, for in Kah is the 
everlasting rock.”  

Kah is comprised of a Yud and a Hey. The Hebrew word for rock also means to form, 
and the Hebrew word for everlasting can also mean worlds. Therefore, Hashem formed 
the worlds with Yud, the World to Come, and Hey, this world. Angels, who elevate 
prayers, have straight legs, as indicated in Sefer Yechezkel. The word straight is 
yesharah, which has a numerical value of 515, which equals the 500 years for the 
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journey and the 15 of Hashem’s Name. Thus, Moshe used va’eschanon, which equals 
yesharah. The first sentence in the parsha says that Moshe implored at that time, 
when the angels elevate prayer, via the name Kah. So says the Arizal.  
Chazal also tell us that Shabbos, from the root Tshuv, return, hints at marriage, which 
represents the joining of the two souls, like Adam and Chava, who were originally one 
and then separated. Shabbos is like a Chasana, every week, between Clal Yisroel and 
Hashem.  

Perhaps that is also why the value of the first letters in the song that is sung every 
Friday night - “Lecha dodi, likras kallah, pnei Shabbos, nekablah - Come, my beloved, 
to greet the Shabbos bride, the presence of Shabbos, let us welcome” - also equals 
515, connecting marriage and 515 and Shabbos.  
A chosson and kallah are also testimony to the power of prayer, since they were 
praying to meet each other. The words chosson and kallah, together, with the two 
words, add up to 515, which signifies their real power together - prayer. The word 
koach, power, which is also the same word for potential, is made up of the first letters 
of chosson and kallah. Their power, and their potential, is in their prayer - together.  

Their way of acting, or derech eretz, is also tied to their tefillah, since derech eretz is 
also equal to 515.  

Yitzchok and Rivkah together also equal 515. The value of Yitzchok and Rivkah 
together also equals the word for prayer, since they davened for a child.  
Chessed and emes, together with the two words, also add up to 515. They are the 
pillars of Hashem’s character traits.  

Rav Nachman of Breslov brings together the spiritual work of our three forefathers as 
part of the learning of the power of 515 in tefillah. 

This teaches us the following: All of prayer is connected. Dovid Hamelech, in Tehillim, 
actually says that “I am prayer.” Chazal tell us that one good prayer frees up and 
brings with it all the prayers that are still in a state of suspension.  
The tefillah of Minchah, sandwiched during the busy workday, is the shortest, but most 
difficult, prayer. The morning tefillah of Shacharis starts before the workday begins, 
and Maariv comes afterwards. 
Rebbi Nachman explains that Minchah, the poor person’s offering, is the power of 
complete giving, when there is no more to give. The value of Minchah is 103. Avrohom 
established his tefillah on a mountain, a har, which, with the kollel, has a value of 206, 
two times Minchah. Yitzchok established his tefillah in a field, a sadeh, which has a 
value of 309, with the kollel, three times Minchah. Yaakov established his tefillah in a 
house, a bayis, which has a value of 412, four times Minchah. Rav Moshe Shapiro says 
that each aspect - mountain, field and house - refers to an aspect of the Bais 
Hamikdosh.  
Therefore, tefillah, 515, is five times Minchah.  
This foundation - that we can actually change decrees from Heaven if we daven 
properly, often, and sincerely - means that giving up is not an option, since spirituality 
connects to a world without limit.                           
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'דלאןנחתאו
And I pleaded with Hashem. (3:23)

Chazal teach us that Moshe Rabbeinu offered up five 
hundred and fifteen prayers (the numerical equivalent of 
Va’eschanan) to Hashem, pleading with Him to rescind His decree 
that Moshe not enter into Eretz Yisrael. Moshe’s prayers were 
clearly of a different calibre than anything we might offer. He did all 
of this because he realised the significance of entering the Land. The 
Gaon, zl, m’Vilna (Aderes Eliyahu) writes that Moshe did not just say 
one prayer 515 times, but rather, each and every prayer was unique, 
each one containing a different presentation, a different argument 
for allowing him to gain entrance into the Land. Every prayer was 
accompanied by a different level of emotion, manifesting a different 
spirit and intensity.

A powerful lesson can be derived from Moshe Rabbeinu’s
prayer, explains Horav Nissim Yagen, zl. None of the prayers which 
we recite during our lives should be the same. The wording may 
remain the same, but each prayer should emanate from a different 
area in our heart. Each prayer should have its own specific emotion 
and intention, and be recited with fresh thoughts in mind. 
Complacency in prayer demeans the prayer. When we succeed in 
expressing our prayer with heartfelt sincerity, we penetrate the 
gates of Heaven, and an abundance of good fortune will be 
showered upon us. Furthermore, when we pray properly we will be 
guided by Heaven to continue to pray properly, with the appropriate 
kavanos, intentions/devotions.

Five hundred and fifteen prayers also means that when 
Hashem did not answer Moshe, he tried again – and again – and 
again. He never gave up. Who knows? Perhaps, had he prayed one 
more time, he would have received a positive response. (Indeed, 
Chazal say that this is why Hashem told Moshe, Al tosef, “Do not 
continue to speak to me further about the matter,” Ibid. 3:26.) A 
man once came over to Rav Yagen and asked for advice concerning a 
specific problem. The Rav asked if the man had prayed to Hashem. 
His reply was: “Of course, many times!” “How many times did you 
pray?” the Rav asked. “Three times.” He prayed all of three times, 
and he gave up. Apparently, he was unaware of the power of prayer 
– and of prayer again and again – each time with renewed fervour
and greater passion.

Moshe prayed to enter Eretz Yisrael, because it meant so 
much to him. What do we pray for? We plead with Hashem: for 
health, for ourselves and our families; for parnassah, livelihood; we 
pray that our children grow up to be observant, G-d-fearing, Torah 
erudite Jews. We pray that each child finds his/her suitable 
shidduch, marriage partner, in short time, without mishap and 
aggravation. Moshe did not stop praying when the answer he sought 
was not forthcoming. Neither should we.

ושדקלתבשהםויתארומש
Observe the Shabbos day and keep it holy. (5:12)

One of the principles of Shabbos observance is the care we 
manifest for it. Indeed, if Shabbos is as dear to us as we claim, then 
it should be a privilege to usher in Shabbos as early as halachically

legally possible, and to hold on to it as long as feasible. Gedolei 
Yisrael would prepare and be ready for Shabbos, bedecked in full 
regalia, in order to greet Shabbos with the appropriate respect it 
deserves. It is not simply a day of rest, a day of cessation from work; 
it is a day of encounter with Hashem, a day devoted to spiritual 
ascendancy. Sadly, even many of those who meticulously observe 
Shabbos wait for the last minute to prepare, get dressed and go to 
shul, barely early enough to say Shemoneh Esrai (Maariv) with the 
congregation. It is not that they do not care, Shabbos just does not 
maintain a high priority in their weekly endeavour. For them, 
Shabbos is the end of the work week. What has not been 
accomplished by Shabbos will have to wait for another week. 
Shabbos is the weekly “bell.” When it rings, the work week is over. 

A family in Tzfas was extremely devoted to Shabbos, not 
only to its observance, but to being prepared for Shabbos as early as 
twelve midday. One Friday morning, a guest for whom the family 
was providing hospitality for the weekend, overheard the wife telling 
her husband, “Remember, you must return by 12:00.” Apparently, 
the husband had a business meeting in another town. The wife was 
not taking any chances: her husband had better be home by 12:00. 
The husband was running late. His wife was already standing by the 
window at 11:30am, waiting anxiously for her husband to return 
home. Finally, at 11:55am her husband pulled into the driveway. One 
of the guests spending Shabbos with them asked, “What is your 
rush? Shabbos does not begin until 6:00pm. Is this not a bit too 
much?”

The woman understood the bachur’s question. After all, 
midday is extreme with regard to Kabbolas Shabbos, accepting 
Shabbos early. She said, “Let me tell you a story. We have one son, 
our ben yachid, who, when he was born, was diagnosed with a 
serious heart defect. We consulted with numerous doctors, to no 
avail. They all basically gave up on our son. We were not ready to 
accept their death sentence for our son. I went to the holy Chafetz 
Chaim, zl, and cried to him, ‘Rebbe! Have pity upon us. Please bless 
our son! We have no other child. He is all that we will ever have. He 
is our future.’

“The Chafetz Chaim replied, ‘What can I do once the 
doctors have given their verdict? We must pray. That is all that we 
can do. Pray.’ ‘Rebbe, I ask for a blessing. Please, bless my child.’ 
‘What can my blessing achieve? In the Lecha Dodi prayer (Friday 
night), we chant that Shabbos is the mekor ha’brachah, source of 
blessing. I know that you are Shabbos observant. If you accept upon 
yourself to add to Shabbos, however, then Shabbos the mekor 
ha’brachah, will bless you.’
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“The Chafetz Chaim instructed me to do two things: Every 
Erev Shabbos, around midday, our table should be set and prepared 
for Shabbos. Second, as soon as I light the candles on Friday night, I 
am to make certain that absolutely no one in the family performs 
any acts of labour that are deemed chillul Shabbos. He told us not 
wait for shkiah, sunset. Shabbos in our home should begin for 
everyone when I light the candles.”

“I followed the Chafetz Chaim’s instructions and waited. Six 
months later, we travelled to Vilna to follow up with the most 
celebrated physician in the country. After examining Moshe’leh for 
some time, the doctor told us, ‘You must have switched children. 
This is not the child that I examined six months ago.’

“I replied that, indeed, it was the very same Moshe’leh that 
had visited him earlier; only this time he had the extra “credit” of 
Shabbos to support him. Now you know my story.”

ךמאתאוךיבאתאדבכ
Honour your father and your mother. (5:16)

That one is obliged to honour his parents is indisputable. 
They do everything for us. What we often overlook is what the 
performance of this mitzvah does for us. Veritably, the entire root 
and foundation of mitzvah observance in all of their details, 
nuances, and traditions are rooted in the mitzvah of Kibud av v’eim. 
A person is supposed to cherish his father and his heritage. We know 
how to perform mitzvos, because our fathers have transmitted them 
down to us. Our parents are the upholders of the mesorah, tradition, 
and we continue the mesorah when we hand it down to the next 
generation.

As a result, honouring parents is a given. Some people, 
however, outwardly pay respect to their parents while internally, in 
their hearts, harbour feelings that do not coincide with their actions. 
Concerning the pasuk in Devarim 26:16, “Cursed is the one who 
denigrates his father and mother,” Rashi comments that the word 
makleh (arur makleh aviv v’imo) means denigrate (or to make light 
of). This means that the Torah places a curse on one who denigrates 
his parents. The Tzror HaMor (commentary to Parshas Ki Savo) 
observes that the pasuk does not curse a person who curses his 
parents, because no one would dare to do so in public; rather, the 
pasuk curses one who denigrates his parents, which means that he 
does not treat them respectfully. He does not respect his parents in 
his heart, even though, for all intents and purposes, he does honour 
them publicly. One must internalise his parents’ attributes and 
qualities, thus elevating their esteem in his eyes. If this endeavour 
appears to be challenging (as a result of the child’s myopic, spoiled 
attitude, or simply because his parents actually outwardly lack 
positive attributes), he should work on seeking out such positivity by 
working on himself: either to develop a more tolerant and accepting 
perspective by improving his own character traits; or by putting 
himself in his parents’ shoes, trying to understand why they might 
act differently, or appear to be less-than-desirable as parents. This is 
what the Torah means by honouring one’s parents. He must work at 
it. Unless one understands the crucial significance of this mitzvah, he 
will find himself hard-pressed to perform it properly.

In order to execute the mitzvah of Kibbud av v’eim
properly, it is important that one never lose sight of his parent’s 
legacy to him. It goes without saying that this idea applies only in 
such an instance that the parents’ spiritual behaviour is worthy of 
emulation. Otherwise, although honour certainly applies, preserving 
their spiritual legacy is hardly a goal he wants to achieve.

Yosef challenged his brothers at the moment that he 
revealed himself to them with the question, Ha’ode avi chai? “Is my 
father alive?” (Bereishis 45:3) It is possible to suggest (Horav Gamliel 
Rabinowitz, Shlita) that Yosef was not asking a (rhetorical) question, 

but rather, making a statement. He explained that, indeed, he was 
frum, observant. He also gave them the reason why, after all of this 
time living in the hedonistic culture of Egypt, he still was able to 
proudly declare, “I am a frum Jew in the fullest, truest sense of the 
word. My father is still alive.” In other words, to him, he had never 
lost touch with his father. His father was very much a part of his life; 
he was alive, despite the separation. Yosef survived twenty-two 
years of spiritual challenge in a society replete with idolatry and 
moral profligacy, specifically because, throughout the entire exile, he 
never once veered from ruach Yisrael sabbo, his father’s 
(grandfather’s) spiritual legacy. One should not treat his father as if 
he has passed on, says Rav Gamliel; rather, he should learn from 
him, speak like him, dress like him and daven like him (nusach). Yosef 
kept on trying to act like his father.

I am writing this on the day that I visited Rav Gamliel, in 
the company of my son and grandson who had just donned Tefillin
for the first time. When we entered the room, we could sense the 
excitement in the air. The Rosh Yeshivah put his arms around my 
grandson and wished him a multitude of brachos, blessings. He 
animated the extraordinary love that he has for Jewish children. 
“They are our future!” he declared. He then invited my grandson to 
sit in an oversized, worn out chair that was placed next to him. “This 
was my father’s chair,” he began. “He was a saintly man, who spent 
every moment of his ninety-five years in total devotion to Hashem 
Yisborach.” To Rav Gamliel, his father was very much alive. He had 
cherished every moment of his father’s life with him and constantly 
reviewed it, because the connection had not been severed.

Rav Gamliel related that when his father was a young lad of 
nine years old, he had already been orphaned of his father and 
mother. He grew up (like so many others in Yerushalayim during 
those years) in an orphanage. His father related that it was tempting 
for every child, but especially for those who did not have any living 
relatives, to stray from a Torah life. Sadly, there were very few such 
children who succeeded in remaining Torah-true Jews. What 
motivated him to continue in his tradition was the knowledge that 
his father had been a great and learned scholar. Thus, it was clearly a 
positive endeavour to emulate him by following in his footsteps.

One last note: Parents can only expect to harvest what they 
sow. (This is meant for those parents who are negligent and more 
concerned with their own self-gratification than to care for their 
children’s upbringing. Some people do everything, never give up, yet 
do not succeed. This is the will of Hashem.) Once, a recalcitrant 
father complained to the Kotzker Rebbe, zl, that his children did not 
turn out well. The Rebbe countered, “When you plant thorns, do you 
expect apples to grow?” Children watch and absorb everything that 
their parents do, every nuance, every behaviour – both positive and 
negative. If they only see negative, what can we expect to harvest? If 
we are to reap Yiddishe nachas from our offspring, we must plant 
the proper seeds, nurture them and never take our eyes off of them 
as they grow to maturity, and not to stop then either!

ךדואמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיקלא'דתאתבהאו
You shall love Hashem, your G-d, with all your heart, with all your 

soul, and with all your possessions. (6:5)
We are enjoined to express our love for Hashem under all 

extremes (manifest by three areas which represent the three basics 
that we value). The greatest level of avodas Hashem, serving the 
Almighty, is through the study of Torah, which is our life source. In 
his commentary to Meseches Succah (Perek 4), the Aruch La’Neir
expounds on the well-known comment of the Midrash that the Arba 
Minnim, Four Species, each represents a different Jewish group. The 
hadas, myrtle, represent those who have reiach, fragrance, but no 
taam, taste. This means the Jew who does not devote his time to the 
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study of Torah, but, nonetheless, is proficient in carrying out maasim 
tovim, good deeds. Many Jews, due to the constraints of time or 
background, fall under the rubric of this grouping. Torah study is an 
ideal in which not all of us are able to have the luxury of
participating. This, of course, does not absolve us of not making 
every effort to find the time and opportunity for Torah study.

Maasim tovim, good deeds, are the staple of Jewish life. 
These acts of loving kindness, however, must be executed in a 
certain manner: B’chol levavcha, with all your heart; b’chol 
nafshecha; with all your soul, u’bchol me’odecha, and with all your 
possessions. These may be the criteria, explains the Aruch La’Neir, 
for fulfilling maasim tovim. 

B’chol levavcha; with all your heart. You personally should 
be involved in the execution of the maasim tovim. Do not use the 
services of an agent if you can do it yourself. True, it might take extra 
effort and might require putting yourself out, but not only does it 
enhance the mitzvah, it also elevates the spiritual level of the one 
who performs it.

B’chol nafshecha; with all your soul. One should bear in 
mind that he is performing a mitzvah for the sake of Hashem. He is 
not attempting to impress people or to earn a plaque on the wall of 
an institution. He is acting solely l’shem Shomayim.

B’chol me’odecha; with all your possessions. Expense 
should not stand in the way of carrying out maasim tovim. One must 
go to the extreme and disregard the hole it will leave in his wallet. 
When it comes to physical enjoyment, money does not seem to be 
as much of a challenge as it seems to be when one is asked to help a 
Jew in need.

Halachah states that the three petals of the hadas must all 
be on the same level. This, explains the Aruch La’Neir, teaches us 
that one must perform these maasim tovim with all extremes being 
on the same level. In other words, one does not get by with 
spending money to have an agent act in his stead, or to perform the 
deed personally in order to see his name and picture spread all over. 
Last, he should never forget the true reason and motif of the 
mitzvah – Hashem. He should always act l’shem Shomayim, to glorify 
the Name of Heaven. 

ךינבלםתננשו
You shall teach them thoroughly to your children. (6:7)

The importance of teaching Torah to others cannot be 
sufficiently underscored. Nonetheless, some of us still manage to 
find excuses for not taking the time or putting forth the effort to 
reach out to help those who do not have the good fortune to study 
Torah under someone who has the ability to impart knowledge. The 
most infamous excuse is: “What about my personal shteiging, 
growth in Torah? If I spend time teaching, when will I learn?” Adam
l’amal yulad; “A man was born to toil.”  The Maharsha (commentary 
to Sanhedrin 99:13) writes that the word l’amal is an acronym for: 
lilmod al m’nas l’lamed, “to study for the purpose of teaching.” In 
other words, we were created for the purpose of mentoring others. 
This is what is meant by amal. Why is teaching others considered 
toilsome? Perhaps giving up personal time to teach others requires a 
certain amount of dedication which might be considered
burdensome for some. I emphasise “for some,” because for one who 
succeeds in teaching Torah to others, nothing can be as sweet. It is 
certainly not a burden. It is a privilege which accords the individual 
great physical satisfaction and spiritual reward.

The Talmud Moed Katan 17a quotes the pasuk in Malachi
2:7, Ki sifsei Kohen yishmeru daas v’Torah yevakshu mipihu; “For the
lips of the Kohen shall safeguard knowledge, and people should seek 
teaching from his mouth.” Chazal comment that this pasuk

establishes the criteria for defining the type of rebbe/Torah mentor 
one should seek for himself: “If the rebbe is (in the eyes of the 
student) an angel, then learn Torah from him. If not, do not use him 
as your mentor. He is not qualified to serve as a rebbe. Once the 
student has lost respect for the rebbe, he has lost his efficacy vis-à-
vis this student. The rebbe might quite possibly be an excellent 
rebbe for another student, but, concerning this one, he must move 
on. If a student does not revere his rebbe, he will be hard-pressed to 
learn from him.

What is meant by being like a malach Hashem, Heavenly 
angel? Some rebbeim might have (in the eyes of their students) 
achieved this pinnacle. Should we jettison all other rebbeim who, 
although being wonderful, dedicated, erudite rebbeim, have failed 
to achieve angel status (in the students’ eyes) through teaching 
Torah? This seems to be a demanding criterion, one that I am certain 
many a successful rebbe has yet to achieve. 

Horav Yaakov Neiman, zl, quotes the Chasam Sofer, zl, who 
renders an inspiring, as well as illuminating, explanation of Chazal. 
Angels do not move, they are static. This is how a rebbe should be. 
As far as his students are concerned, his personal growth is on hold; 
he is static. He thinks only of his talmid, student. Nothing matters 
but the spiritual development of his talmid. This is the definition of a 
rebbe who is angel-like. His life is teaching. His life revolves around 
his talmidim. Their success is his success. They are his raison d’etre. 
One who fails to present this image to his student should leave 
chinuch, education, to the professionals who care. 

Furthermore, one who gives up his time to teach Torah to 
others will surely not lose out. He should not think that he is 
relinquishing his own spiritual development in order to assist others. 
On the contrary, especially due to his dedication to helping other 
Jews ascend the ladder of Torah knowledge, he himself will be 
blessed with increased knowledge, which will come easier and with 
greater profundity in areas which eluded him in the past. Torah is 
Hashem’s gift to us. It makes sense that those who give of 
themselves to disseminate Torah to the masses will be 
commensurately reimbursed by the Divine Author.

Va’ani Tefillah

ךיתעושיבםורתונרקו
V’karno tarum b’yeshuasecha

And enhance His pride through Your salvation.
Horav Shimon Schwab, zl, teaches that the word keren,

which has previously been translated as horn/pride, also means ray, 
as in koran ohr pnei Moshe, “The skin of Moshe radiated light” 
(Shemos 34:35). The people were able to perceive the spiritual rays 
of light which emanated from Moshe Rabbeinu. He explains that 
Moshiach Tziddkeinu will have a dual role. He will employ the power 
of his tefillah, prayer, to ask Hashem to put a stop to reshaim, wicked 
people. Thus, the horn of Moshiach will rise, as he is granted the 
power to rid the world of reshaim.

Also, he will inspire Klal Yisrael to elevate themselves 
through greater mitzvah observance and Torah study. He will bring 
us back to Eretz Yisrael and be the catalyst for a teshuvah
movement, to the point that we will all become tzaddikim, righteous 
people. Thus, Moshiach will be the nation’s spiritual mentor, 
enlightening them with the spiritual rays of the Torah to bring them 
back to Hashem.
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All You Have is the Present 
ואתחנן אל ד' בעת ההוא “ 3:23
 ”לאמר
“And Moshe implored 

Hashem at that time, saying.” The days of 
Moshe’s life on this world are coming to an 
end, and Moshe beseeched Hakodosh 
Boruch Hu to enter the Land of Eretz 
Yisroel.  Why did Moshe Rabbeinu have 
such a burning desire to enter the Land?   
 There are twelve different 
configurations of the Shem Havayah of 
Hakodosh Boruch Hu; each one of them 
corresponds to a different month of the year 
(12 configurations – one for each month of 
the year). There are also twelve different 
configurations of the Shem ה-י-ה-א  of 
Hakodosh Boruch Hu; each one of them also 
corresponds to a different month of the 
year.  The Shem corresponding to the 
month of Elul is the Shem, “ א-י-ה-ה .” The 
month of Elul is a month chosen for Selichos 
and Tachnunim, and it is therefore called 
the, “חודש רחמים.”  It was in this month that 
Moshe was up in Shomayim to bring down 
the second Luchos.  He was Mispalel for 
Klal Yisroel, achieved an atonement for 
Klal Yisroel, and was therefore able to bring 
down the second Luchos as a sign that 
Hakodosh Boruch Hu was appeased.  Moshe 
Rabbeinu opened up the gates of Rachamim 
in the month of Elul, and he did so for all 
future generations, that Klal Yisroel should 
be Mispalel to Hakodosh Boruch Hu and He 
will accept their Tefilos and Tachnunim 
with great desire.  “ואתחנן אל ד' בעת ההי"א” – 
Moshe was Mispalel to Hashem at the time 
that the configuration of the Shem Hashem 
of ההי"א rules from the Shem Hashem of א-

ה-י-ה , which is the month of Elul.  “לאמר” – 
Moshe did so “to say” – to transmit to all the 
future generations that they too should call 
out to Hashem in Tefilah and Tachnunim 
and it will then be accepted by Hakodosh 
Boruch Hu with Rotzon. (בן איש חי) 
 Chazal tell us that Moshe 
Rabbeinu was Mispalel 515 Tefilos in his 
quest to be allowed to enter Eretz Yisroel.  
Can it be that all of his Tefilos were a waste, 
and were not accepted by Hakodosh Boruch 
Hu?   Certainly, no Tefilos go to waste, as 
each and every one of Moshe’s Tefilos, as 
well as ours, are precious to Hakodosh 
Boruch Hu.  Moshe’s Tefilos were put away 
for future generations when there would be 
terrible decrees against the Yidin, and it 
was Moshe’s Tefilos which would save 
them.  The Posuk here by Moshe’s Tefilos 
says, “להראות” and the Ba’al Haturim says 
that there are three times that the word, 
 is found: once here, and two times ”להראות“
in Megilas Esther.  Esther 1:11 “ להראות
 and in Esther 4:8 ”העמים והשרים את יפיה
 Moshe Rabbeinu’s Tefilos ”.להראות את אסתר“
were utilized in the times of Mordechai and 

Esther, to counteract the terrible decree 
against the Jews by the wicked Haman.  
Moshe’s Tefilos are for every future 
generation when evil kings (and others in 
power) try to eradicate Klal Yisroel, like 
Haman.  With this P’shat we can explain a 
Medrash Pliah, which says on the words 
here, “זה המן“ – ”אתה החלות” – This does not 
refer to the Mon, rather it refers to Haman, 
that these Tefilos of Moshe were utilized 
against Haman.  May it be Hashem’s Will 
that all of the evil decrees against us are 
nullified.  Megilah 13b – Haman was happy 
when he saw that the lot planning to 
destroy Klal Yisroel fell in the month of 
Adar, for that was the month in which 
Moshe died, which meant that it was not a 
good month for Klal Yisroel.   What Haman 
did not know was that Moshe was also born 
in the month of Adar, so the month is good 
for Klal Yisroel.  We see from this that it 
was in the Zechus of Moshe that Klal 
Yisroel was saved, as Mordechai was a 
spark from Moshe Rabbeinu, and 
Mordechai cloaked himself in Moshe’s 
Tefilos.  The Gemara in Chulin 139a asks 
where we see Moshe in the Torah, where we 
see Mordechai and Esther, and where we 
see Haman.  Obviously the Gemara is 
telling us that Moshe was an integral part 
in the story of Mordechai and Esther – for 
as explained, it was his Tefilos that saved 
the day. (יצב אברהם)   
 Haftorah Parshas Va’eschanan, 
Shabbos Nachamu – Yeshaya 40:1 “ נחמו

, יאמר אלקיכםנחמו עמי ” – “Comfort, comfort 
My people, says your G-d.”  The main 
purpose of the Avodah of a person is to bring 
him to true humility.  One should see 
himself as nothing, and will therefore have 
an open heart to speak words of Torah and 
Tefilah from the depths of his heart, with a 
true and complete heart in front of the 
Ribbono Shel Olam.  This is alluded to in 
the word, “נחמו” which in א"ת ב"ש is the 
Gematria of “קטן” – that one must make 
himself small – be humble.  Being humble 
is what will comfort a person.  One must not 
become depressed, but must revel in the 
wonderful opportunity to serve Hakodosh 
Boruch Hu, despite not really being worthy 
of it.  The Posuk says, “נחמו” twice, for one 
must be exceedingly humble, and it is a 
Midah that one must continue to work on.  
One who does this, “דברו על לב ירושלים” – will 
be Zoche to have a pure heart, and speak 
words of truth from the depths of his heart 
to Hakodosh Boruch Hu.  “ירושלים” – “  -יראה 
 (ירא"ה ,has the same Gematria as יר"ו) – ”שלם
one will have proper fear of the Ribbono 
Shel Olam, and his words will always be 
complete. (מגן אבות) 
 R’ Simcha Bunim Miparshischa 
explains on the Medrash in Bereishis that 

the years of a person are not gathered 
together.  What passed, is no longer here, 
and what will be in the future is not yet 
here.  You only have the moment right now 
in front of you, as it says in Tehillim 39:6 
“ די כאין נגדךלהנה טפחות נתתה ימי, וח ” – “Indeed, 
like handbreadths, have you made my days, 
and my lifetime is naught before You.” This 
means that when one measures a rope with 
his hand, as when he has a total of seventy 
Amos of rope, is not considered as such 
because at any given moment he only has 
one Tefach in his hand, for whatever he 
counted already was counted, and that 
which he did not count, yet is not in his 
hand.  So too are the days of man, that one 
only has the present moment.  Moshe 
Rabbeinu was exceedingly humble, and as 
far as he was concerned, everything that he 
had done up to this point, was worthless.  
That which he would potentially do in the 
future, was not here now.  Therefore, he 
only had this moment in time, and being 
that this was it, it was very precious to him.  
 Moshe Rabbeinu Davened to“ – ”ואתחנן אל ד'“
Hashem,” – “בעת ההיא” – regarding this 
specific time, this moment, for that was all 
he had.  He wanted to perform Mitzvos right 
then and there, and wanted to be more 
connected to the Ribbono Shel Olam.  The 
month of Elul will soon be upon us, and we 
must take this message of Moshe Rabbeinu 
along with us.  We must utilize every 
moment we have in this world, especially 
the month of Elul, when Chazal tell us that 
Hakodosh Boruch Hu is closer to us, and 
awaits our Teshuva and our D’veikus to 
Him.  Remember, what was is passed, what 
will be in the future is not here now, and all 
we have is the now. (תפארת שמואל) 
  Moshe Rabbeinu was doing it for 
Klal Yisroel.  He opened up the gates for 
Klal Yisroel for all the future generations, 
so that when we are Mispalel those gates 
are open.  Moshe had such a great desire to 
enter the Land of Eretz Yisroel so that he 
could become closer to Hakodosh Boruch 
Hu. Davening brings one closer to 
Hakodosh Boruch Hu, and entering the 
Land of Eretz Yisroel and performing the 
Mitzvos of the Land also brings one closer 
to Hakodosh Boruch Hu. The Bais 
Hamikdash was destroyed, and we mourn 
over it.  This week is Shabbos Nachamu, the 
week we are to have a Nechama – be 
consoled.  Although we are not Zoche to 
have the Bais Hamikdash, we must know 
that we must be Mispalel to Hakodosh 
Boruch Hu with great humility, and this 
will cause our hearts to be pure, and then 
certainly our Tefilos will be accepted.  May 
we be Zoche to be Mispalel in the proper 
way, and be Zoche to the rebuilding of the 
Bais Hamikdash, במהרה בימינו אמן! 
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ויש לזה מניעות רבות.

...לפעמים נשכח מאתו החטא

ויש שיכבד עליו מאד וקשה לו 
להוציא הדבור להתודות

ועוד 
מניעות רבות.

וצריך לזה שמחה 
של מצוה

כגון 
חתנה של מצוה או שאר מצוה בשמחה.

  העלון
הצדיק הקדוש  של והקדושה הטהורה לכבוד נשמתו

 אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן פיגא זיע"א.
וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן 

 רבי יחיאל צבי ע"ה 
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה 
ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעילוי נשמת פערל בת ר' 
מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה 

 בתוך שאר כל נפטרי ישראל
דה שיחיה וכן של משה בן אי שלמה לרפואה ולהבדיל

לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת ימימה 
 שלמה בתשובה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה

 ובעולם בארץ ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי
וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות 

 ובגשמיות.

 0527161619לתרומות:
לקבלת העלון במייל: 

elitzur424@gmail.com 
, וכן לעילוי ע"ה לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן

 נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה
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😊😊

דע כי צריך דוקא ודוי 
דברים, כי צריך לפרט את החטא, וצריך 
להתודות בדבורים בכל פעם על כל מה 

שעשה.
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ייחוד  התורה,  יסודות  כל  נמצאים  שמע  בקריאת 
והתפילה,  התורה  לימוד  חשיבות  ה׳,  אהבת  ה׳, 
תורת השכר והעונש, הצורך בהתקדשות, זכירת כל 

המצוות על ידי מצוות ציצית, וזיכרון יציאת מצרים.

לא בכדי מי שאומר קריאת שמע בכל יום נחשב 
לא  בשלמות,  תורה  תלמוד  מצוות  קיים  כאילו  לו 
פרשיות  קריאת  בכח  שיש  החכמים  אומרים  בכדי 
כל  את  ולחדש  מחטאים,  האדם  את  להציל  שמע 
מעט  היא  שמע,  קריאת  למעשה,  לטובה.  רוחו 
ההמשך  היא  לכן  התורה.  כל  של  מרובה  המחזיק 
חלקנו  טוב  מה  אשרנו  הדברות.  עשרת  של  הישיר 
שיש לנו כזו תורה. אם היה העולם יודע גודל טובה 
את  לגאול  יכולים  והיינו  למשמעתה  סר  כולו  היה 

העולם רק מכח קריאת שמע.

בכוחה  ויש  חשובה,  כך  כל  זו  שקריאה  ובגלל 
להשפיע לטובה בכל יום ובכל רגע על כל המציאות 
שלנו, כתוב בשולחן ערוך שצריך להתייחס לתיבות 
שהכי  מהאדם  שקיבלת  אישי  מכתב  כמו  שבה 
חשוב לך בעולם, ובמכתב הזה הוא מספר לך עד 
ומשתוקק  אליך  מתגעגע  אותך,  אוהב  הוא  כמה 
לראות אותך, ועוד הוא אומר לך באותו מכתב את 
כל הדברים החשובים באמת של החיים, ואתה יודע 
שאתה  פעם  ובכל  עליו,  סומך  ואתה  צודק,  שהוא 
קורא את המכתב שלו אתה מגלה דברים חדשים 

ואהבתך אליו הולכת ומתגברת.  

זה היסוד של קריאת שמע, שהיא מצוות האהבה, 

את  אוהב  הבורא  כמה  עד  שמלמדת  המצווה 
נבראיו, ועד כמה חשובה ויקרה לו אהבת הנבראים 
אליו. זה גם הטעם שאומרים חכמים שצריך לספור 
את המילים של פרשות קריאת שמע כמו שסופרים 
יהלומים, שהאדם מתענג מכל יהלום, מסתכל עליו 
מכל זוויותיו, כך צריך לחשוב על כל תיבה, להתחבר 
בה,  להעמיק  עליה,  לחשוב  בה,  להתעכב  אליה,  
איש  לכל  לנו,  המודיע  הראשון,  בפסוק  בפרט 
על  ומשגיח  הכל  שברא  העולם,  שבורא  ישראלי, 
מלבד  דבר  בו  שאין  היינו  רחמים,  כולו  הוא  הכל, 
לזכור  צריכים  אותו  העיקרי  המסר  שזה  רחמים, 
מקריאת שמע, שהבורא כולו רחמים! והעניין הוא, 
כי יש לשם יתברך שני שמות, שם אחד הויה שהוא 
שם הרחמים, ושם השני אלוהים שהוא שם שמייצג 
את הדין, וכשהתורה אומרת לאיש הישראלי "שמע 
שכל  להבין  לו  לעזור  רוצה  היא  אלהינו"  ה'  ישראל 
לו  שנראה  מה  גם  רחמים,  זה  עליו  שעובר  מה 
מאחדות  נובע  הכל  כי  רחמים,  זה  הכל  הכל  כדין, 
את  להנהיג  צריך  שלפעמים  רק  אהבה,  שכולה  ה' 
מנהיגים  ולפעמים  גלויים,  רחמים  של  בדרך  האדם 

אותו בדין שהוא ביטוי נוסף של הרחמים.

אוהב  שהשם  אדם  שיידע  האמונה,  עיקר  וזה 
וכל  איתו,  להטיב  בשביל  אותו  ברא  והוא  אותו, 
אותה  לחוות  זאת,  אהבה  לגלות  היא  חייו  מטרת 
הרעיון  זה  בתודה.  מלאים  בחיים  פיה  על  ולחיות 
כולו  שה'  להפנים  שמע,  מקריאת  העולה  הראשון 

רחמים, כולו אהבה. 

ואחרי שמחדיר את זה אדם אל תוך לבו, אפשר 
לדרוש ממך לאהוב את ה' בכל לבו נפשו ומאודו, 
שהרי אדם לא יכול לאהוב מישהו שעל פי תפיסתו 
מתעלל בו, ומתאכזר אליו, אדם יכול לאהוב רק את 
קודם  אומרים  לכן  אותו!  שאוהב  מרגיש  שהוא  מי 
אחדות  את  שנפנים  כדי  אחד,  ה'  אלוקינו  ה'  כל, 
אהבת הבורא אלינו, את רחמיו האינסופיים אלינו, 
ואז מתפנים להבין את הדרישה של הבורא מאתנו, 

לאהוב אותו בכל לבנו נפשנו ומאודנו.

 שאלות מצויות לימי הקיץ
חם  וממש  המרכז,  באזור  גרים  אנו 
עלי  קשה  מאד  היום,  במשך  ולוהט 
יש  האם  אלו,  בימים  ציצית  מצוות 
הציצית  את  להסיר  בזה  להקל  מקום 

כשחם לי מאד?
אף בזמן שקשה ללכת בטלית קטן כגון כשיש חום 
אמנם  קטן.  הטלית  להסיר  שלא  להשתדל  יש  רב, 
ואין  הציצית  את  להסיר  יכול  הרבה  שמצטער  מי 
איסור בזה. שו"ת אז נדברו (חלק ב' סימן נה), ובספר אשרי 

האיש (פרק ב' אות כג).

צריך  האם  בים,  הרוחץ  אדם  שאלה: 
או  הים  מן  כשעולה  הציצית  על  לברך 

בריכה וכדומה?
הפושט הטלית קטן בעודו בים, בבריכה וכדומה, 
לספרדים על פי מנהג ירושלים אין לברך על הטלית 
מהספרדים  ויש  י"א)  עמ'  א'  חלק  עולם  (הליכות  קטן 
המחמירים לברך אם עבר חצי שעה מזמן שפשט 
את הט"ק בן איש חי (פרשת בראשית אות י') שו"ת אור לציון 
לברך  לא  האשכנזים  ומנהג  י).  אות  מ"ד  פרק  ב'  (חלק 

הליכות  משעתיים.  יותר  רב  זמן  שהה  כן  אם  אלא 
שלמה (פרק ג' אות ג'). 

לטיול,  חברים  עם  יוצא  אני  שאלה: 
או  פיצוחים  אוכלים  הטיול  ובמשך 
חייבים  מתי  ממתקים,  ושאר  סוכריות 
או  שאוכלים  מה  על  פעם  שוב  לברך 

שותים?
שהולכי  מבואר  ד')  סעיף  קע"ח  (סימן  ערוך  בשלחן 
קבעו  שלא  מכיון  למקום,  ממקום  ההולכים  דרכים 
אף  באכילתם  להמשיך  מותרים  לאכילתם,  מקום 
אם יצאו ממקום למקום. הלכה ברורה (שם אות טז) ואפי' 
בשעה  בו  שהיה  המקום  את  עתה  רואה  אינו  אם 
שבירך על המאכל, ורשאי לעשות כך אף לכתחילה, 
נפשו  כאוות  ולשתות  ולאכול  לדרך  ביציאתו  לברך 
(סעיף  שם  ברורה  משנה  ברכה.  ללא  הדרך  כל  לאורך 
קטן מ"ב). ואינו צריך לחזור ולברך עד שנכנס למקום 

תוך  ולאכול  לברך  בדרך  למהלך  מותר  ולכן  חפצו. 
או  ובוטנים,  גרעינים  כגון  קטניות  מיני  הילוכו  כדי 
בדרך  המשקה  מן  ללגום  או  בפיו,  שנותן  סוכריה 

הילוכו. הליכות עולם (חלק ב' עמ' מא).

שאלה: הנוסע במכונית ובירך על דבר 
המכונית,  אל  ושב  לטייל  ויצא  מאכל, 

האם צריך לברך שוב על אכילתו?
נוסעת  כשהיא  במכונית  לאכול  התחיל  אם  אף 

מקומו  רואה  אינו  אפילו  לחוץ  ממנה  ויצא  ועצר 
ו'  (חלק  החכמה  בצל  שו"ת  ומברך.  חוזר  אינו  (המכונית) 
סימן עב). וכן אם התחיל לאכול מחוץ למכונית יכול 

להמשיך ולאכול במכונית והוא הדין להיפך. שו"ת אור 
לציון (חלק ב' פרק י"ב הלכה ט"ו).

שאלה: מתפללים מנחה על אם הדרך, 
על  להקפיד  שצריך  או  מותר,  האם 

מקום ראוי לתפילה?
לכתחילה לא יתפלל במקום פתוח כמו בשדה או 
ברחוב, משום שכאשר מתפלל במקום צנוע יש עליו 
ועוברי  ה).  סעיף  צ  (סימן  ערוך  שלחן  המלך.  אימת  יותר 
דרכים רשאים להתפלל במקום פתוח, ומכל מקום 
אם יש במקום אילנות וכדומה עדיף לעמוד ביניהם 
שאינו  אף  מגודר  המקום  ואם  התפלה.  בשעת 
שיש  משום  לכתחילה,  בו  להתפלל  מותר  מקורה 
במקום זה יישוב הדעת ואימת מלך. משנה ברורה (סימן 

צ' סעיף קטן יא ויב).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָהָיה אֹוֵמר ר' לוי יצחק זצ"ל: ַאַחר ִהְתָקְרבּוֵתנּו 
ְלֶדֶר ַרֵּבנּו ְותֹוָרתֹו ֲהֵרי ֶׁשֵאין ָלָאָדם ׁשּום ָמקֹום 
ָחׁשּוב  ִאם  ָלַדַעת  ְּבַמֲעָלתֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְבּדֹק 
ַמִים ִאם ָלאו, ֶאָּלא ִעַּקר ְּבִדיָקתֹו  ּוְמֻרֶּצה הּוא ַלּׁשָ
ָּכל  ַעל  ְלַרֵּבנּו  ְמַצֵּית  ָאֵכן  ִאם  ִּתְהֶיה  ַעְצמֹו  ֶאת 
ֲאֶׁשר יֹאַמר ְוִאם ֵאינֹו ַמְמֶרה ֶאת ִּפיו ַחס ְוָׁשלֹום 
ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ָאַמר ְוִצָּוה, ּוְכִפי ִהּדּורֹו ְּבִקּיּום ְּדָבָריו 
ְוִצּוּוָיו ְלִפי ֶזה ָיִבין ְמַעט ַמֲעָלתֹו. (שיש"ק ו – תטז)

 ָהָיה אֹוֵמר ר' לוי יצחק זצ"ל: ָאַמר: ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי
ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ֶׁשִּיְזֶּכה  ִּבְתִפָּלתֹו  ְלַבֵּקׁש  ָהָאָדם 
ַהְרֵּבה  ְלִהְתַּפֵּלל  ַּגם   ָצִרי ָּכָראּוי,  טֹובֹות  ְוָׁשִנים 
ֵאר ַּגם ָצלּול ְּבַדְעּתֹו ְוא ִיָּכֵנס ְּבסֹוף  ֶׁשִּיְזֶּכה ֶׁשִּיּׁשָ
ַהִּנְמָצא  ּוְׁשטּוִתים  ּוִבְלּבּוִלים  ְלִדְמיֹונֹות  ָיָמיו 

ִלְפָעִמים ִּבְזֵקִנים ַהָּבִאים ַּבָּיִמים. (שם ו – תיא)

פנינים
חסידות ברסלב
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שני פתקים ובהם 'מוות'
יועציו  חיככו  א-דין,  צלאח  המצרי,  המלך  בארמון 
וחלק משריו את ידיהם בהנאה, זמן רב כל כך חיכו 

ליום הזה שיגיע.

של  דיבתו  את  שהוציאו  ארוכה  תקופה  כבר 
המלך.  באוזני  המלך,  של  האישי  רופאו  הרמב"ם, 
טענו שקיום מצוות הדת היהודית - שעליהן מקפיד 
נסלחת  בלתי  פגיעה  הינן   - באדיקות  הרמב"ם 
ויפה  להורגו,  המלך  'על  מוחמד.  הנביא  של  בכבודו 

שעה אחת קודם'. חרצו את דינו חבר שונאיו.

השנאה העיוורת שרחשו לרמב"ם, מקורה כמובן 
צריכים  לא  הם  ולכך  ליעקב"  שונא  ש"עשו  בכך 
סיבה או הנמקה. אבל למתבונן בעיני בשר, הייתה 
שצלאח  השרים  שראו  בכך  זו  שנאה  של  מקורה 
א-דין מחבב את הרופא היהודי החכם, ומעדיפו על 

פניהם. זאת לא יכלו לסבול.

ר  ח א ל
ה  פ ו ק ת
של  ארוכה 
ת  ו ק צ ה
ת  ו ר ז ו ח
מצד  ונשנות 
הוכרח  יועציו, 
להאזין  המלך 
ם  ת נ ע ט ל
למראית  ולו 
כדי  אך  עין. 
את  למשוך 
ולעכב  הזמן 
גזר  את 
שאלם:  הדין, 
אשמה  "באיזו 
להטיל  נוכל 
גזר-דין  עליו 

מוות?"...

ם  י ר ש ה
לא  והיועצים 

הייתה  לא  שכמובן  זו,  הגיונית  משאלה  התרגשו 
נאמו  לשונם  בחלקלקות  אמיתית.  תשובה  עליה 
נביאנו,  מוחמד  את  הוא  מבזה  "אם  המלך:  באוזני 
הרי  במותו  יחפוץ  מוחמד  אם  גורל,  להטיל  עליך 
שכך יהיה. אם מוחמד ירצה שייוותר בחיים - דעתנו 

בטלה ומבוטלת".

מאחורי הצהרה 'צדקנית' זו, הסתתרה לה מזימה 
שפלה שחרשו שונאי הרמב"ם זה ימים רבים. הם 
אך  פתקים,  שני  כשבתוכה  גורלות  קופסת  יעמידו 
 - 'מוות'  השני  ועל  'חיים'  אחד  על  לכתוב  במקום 
'מוות'. איזה מן  כנהוג, הם יכתבו על שני הפתקים 
חד- כרטיס  לו  יעניק   - הרמב"ם  שייטול  הפתקים 
מן  השרים  את  וישחרר  טוב,  שכולו  לעולם  כיווני 
מן  כבוד  מקבל  נפשם  שנוא  את  לראות  הצורך 

המלך.

המלך - שלא ידע דבר וחצי דבר ממזימתם - שלח 
וקרא לרמב"ם. הוא התנצל בפניו עמוקות על שהוא 
הרמב"ם  שהרי  ניחמו  אך  ליועציו,  לשמוע  נאלץ 
מאמין באלוקי עולם אשר הכל בידו. "אם רצונו של 
א-ללה שתישאר חי - הרי שכך יעלה בגורל", סיים 

המלך באנחה.

ָשֵלו  צעד  והרמב"ם  המיועד  היום  הגיע  כאשר 
ובוטח בה' יתברך שיוציא לאור דינו, שמע את אחד 
משונאיו לוחש באוזנו: 'היום הזה ניפטר ממך לנצח'.

מאחר ומדובר בגורל, תהה הרמב"ם כיצד בטוחים 
רגעים  לאחר  בגורלו.  יעלה  'מוות'  שהפתק  שונאיו 
בינתו  ברוחב  הרמב"ם  קלט  הרהור,  של  ספורים 
שהתחדדה משנים של עמל התורה ניחש על אתר 

את מזימתם.

חוץ  כלפי 
הראה  לא 
ם  " ב מ ר ה
עוד  מאומה. 
יראו  רגע 
את  שונאיו 
ת  ו ע מ ש מ
ק  ו ס פ ה
ו  נ ת ש ר פ ב
עם  "רק 
ונבון  חכם 
הגדול  הגוי 

הזה". 

ע  ג ר
הגיע  האמת 
ם  " ב מ ר ה ו
פתק  נטל 
הקלפי,  מן 
ו  כ ת ח
ת  ו ס י פ ל
ת  ו נ ט ק
 , ת ו ר במהי
המלך  של  המשתאות  עיניהם  ולנגד  לפיו  הכניסו 
לשונם  את  בלעו  כמעט  הללו  ְּבָלעֹו.  והשרים... 

בתדהמה. 

והרמב"ם הסביר: "אם בפתק שנותר בקלפי כתוב 
'חיים', סימן שבלעתי את הפתק שכתוב עליו 'מוות' 
ודיני למות. אך אם בפתק הנותר יימצא כתוב 'מוות', 

הרי שבלעתי את הפתק של 'חיים' ודיני לחיות".

כמובן שבפתק הנותר היה כתוב 'מוות', כפי שהיה 
סוכלה  ומחשבתם  הרמב"ם.  שבלע  בפתק  כתוב 

ברחמי שמים. 

כאן קם אחד משונאיו, שלא יכול להתאפק, וצעק: 
"הוא רמאי! הן בשני הפתקים כתבנו 'מוות'"...

שמע המלך את מזימתם והרגם תחתיו...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

התאבלנו  השבוע  ישראל.  בכלל  גם  נכון  וזה 
זה  קטן,  אבדן  לא  זה  המקדש.  בית  חורבן  על 
עם  של  בחיים  ביותר  והמשמעותי  הגדול  האבדן 
ישראל. והנה, אנחנו כבר מתנחמים: "נחמו נחמו 
שבועות של  עמי..." אמנם זה תהליך של שבעה 
הרי  ייתכן,  בכלל  הזה  התהליך  איך  אבל  נחמה, 
בית המקדש עדיין לא נבנה, החיסרון עדיין כל כך 

בולט וכואב ומציק?

הדעת  הדעת:  היא  הנחמה  כאן  גם  אלא 
השלימות   – שקרה  מה  שקרה  אחרי  שעכשיו, 
שלנו היא לעבוד את ה' דווקא בתוך מציאות של 
גלות ושל "חיסרון" לכאורה. ולמרות האבל הגדול 
 – חתונה  ובכל  יום  בכל  לזכור  צריכים  שאנחנו 
אנחנו חייבים גם להאמין שבמציאות הנוכחית זה 
לעבוד  חייבים  ואנחנו  עבורנו,  ביותר  הטוב  הדבר 

את ה' בשמחה במציאות הזו ממש.

אין עונשים ואין קללות
לדוגמה:  בהיסטוריה.  "עונש"  לכל  נכון  וזה 
בעקבות חטא המרגלים נגזר על עם ישראל להיות 
בהתעללות  מדובר  לא  במדבר.  שנה  ארבעים 
התנאים  שאלה  ידע  עולם  בורא  אלא  ובנקמה, 
נותן  והוא  החטא,  את  לתקן  כדי  ביותר  הטובים 
לנו את התנאים האלה. החטא הוא החיסרון ועם 
ישראל צריך לתקן, כלומר להגיע לשלימות, וכדי 
מסוימים  תנאים  דרושים  החיסרון  את  להשלים 
ובמקרה הזה התנאי היה ארבעים שנה במדבר. 
היחידה  ההסתכלות  וזו  דעת,  של  הסתכלות  זו 

שמנחמת.

חיסרון,  לא  זה  במדבר  שנה  שארבעים  יוצא 
היו  ישראל  עם  אם  לשלימות.  התנאי  זה  אלא 
הבנה  מתוך  ובאהבה  בשמחה  זה  את  מקבלים 
היה  ובמהירות  בקלות   – שלהם  השלימות  שזו 
צריכים  היינו  לא  ואולי  המושלם  התיקון  נעשה 

לסבול יותר.

גם  אחורה,  נלך  ואם  ההיסטוריה.  בכל  זה  וכך 
ה"קללות" שנתקלל אדם הראשון והמוות שהגיע 
החסרונות  כל  ולמעשה  ֶחְטאֹו,  בעקבות  לעולם 
החדשים  התנאים  רק  כולם  הם   – היום  שלנו 
שנוצרו לאחר חטא אדם הראשון, והם התנאים 
להגיע  כולה  האנושות  עבור  ביותר  הטובים 
קודם  הוא  הראשון  והתיקון  ושלימותה.  לתיקונה 
זה  את  ולהביע  זה  את  ולקבל  בזה  להכיר  כול 
בשמחה ובתודה לה' על כל צער וייסורים ועל כל 

"חיסרון".

אנוכי הוא מנחמכם
חושך  מעט  לא  רואים  שאנחנו  בדורנו  ועכשיו 
עלולים  אנחנו   – והסתרות  הדעת  וגלות  וצרות 

לחיות בתחושת חיסרון כבדה ומשתקת.

אבל ה' רוצה שנתנחם, כלומר שנתחזק ללמוד 
שום  שאין  הדעת  את  באמת  ולחיות  ולקנות 
חיסרון, ושהמצב שלנו היום, עם כל הצרות, הוא 
המצב הטוב ביותר עבורנו לתקן ולהיגאל ולהגיע 

לשלימות האמתית.

ויהי רצון שתהיה לכל עם ישראל אמונה שלימה 
שה'  מה  כל  את  לקבל  ואמתית,  שלימה  ודעת 
עושה איתנו באהבה ולא נרגיש שום חיסרון ושום 
ולנחמה  האמתית  לשלימות  להגיע  ונזכה  צער, 

השלימה בגאולה הקרובה במהרה בימינו.

בברכת שבת שלום ומבורך
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חום ואהבה או חום גבוה פרק ה'
כל  את  צריך  לא  הוא  דודי,  את  תעזוב  "אבא 
אותו  ומפנק  מגזים  ממש  אתה  האלה,  החיבוקים 
זה  מה  "אמא!  לבעלה...  האם  אומרת  מידי"  יותר 
יותר מידי, אם דודי רץ אלי שאחבק אותו, אני צריך 

להימנע?!".

מצד אחד אבא צודק- זה הרי הכי טבעי שבעולם, 
נשיקות,  חיבוקים,  אהבה,  חום,  שלך  לילד  לתת 
למלא אצלו מטענים רגשיים ובקיצור "לפנק אותו". 
מאתנו,  נדרש  הרי  צודקת.  האימא  גם  שני,  מצד 
להימנע מפינוק יתר, זה הרי מסוכן לחינוך הילד. ואם 
והאהבה  החום  מתי  או  להענקה?  המדד  מהו  כן, 

נהיים חום מידי גבוה?

מיהו מפונק?

לכולנו, ישנו בלבול מסוים, בהגדרת המושג "מיהו 
בפרקים  מפונק".  נהיה  הילד  או "כיצד  מפונק"  ילד 
פינוק  פינוק:  סוגי   2 שישנם  הסברנו,  הקודמים 
להעניק  צריך  שלילד  הסברנו,  שלילי.   ופינוק  חיובי 
"חום ואהבה"- ובמידה גדושה. שללנו מכל וכל את 
דהיינו  גבוה"-  "חום  לילדיהם  המעניקים  ההורים 

פינוק שלילי. 

למילה "פינוק" נעשה קצת עוול ולכן צריך להגדיר 
מפינוק.  להימנע  בהחלט  צריך  המושג!  את  היטב 
או  מלתת  להימנע  לא  זה  מפינוק,  להימנע  אך 
להתייחס לילד! הילד המפונק נעשה כזה, לא ממתן 
תשומת לב, חום ואהבה. אלא הוא נעשה כזה, אם 
הוא מרגיש שלהתעקשויות ולבכי שלו יש השפעה 

עליכם. 

במילים אחרות, ילד מפונק, הוא ילד תובעני, בכיין 
ועקשן, החושב שהכול מגיע לו וכולם צריכים למלא 
את רצונו. (תקראו שוב, כי ההגדרה קצת מבלבלת).
לב,  תשומת  ממתן  לא  כזה,  נעשה  המפונק  הילד 
חום ואהבה. אלא הוא נעשה כזה, אם הוא מרגיש 

שלהתעקשויות ולבכי שלו יש השפעה עליכם.

חיבוקים  נשיקות,  לב  תשומת  עודף  לב!!!  שימו 
והערכה, לא יהפכו ילד-למפונק. הפיכת ילד למפונק 
אינה תלויה כלל ב-כמה תתנו לו, אלא ב-איך תתנו 

לו.

להמשיך ולפנק

המסקנה היא, שעלינו להמשיך ו"לפנק" את הילד. 
כמה  לו  לספר  הצלחה,  כל  על  לו  לפרגן  דהיינו: 
בעולם,  טוב  הכי  הילד  והוא  אותו  אוהבים  שאנחנו 
לגרום לו להיות מאושר ולספק לו את כל מה שהוא 
ולנשק  לחבק  להרים,  ואהבה,  חום  לו  לתת  צריך, 
רגשי  פינוק  הוא  החיובי  שהפינוק  לב  שימו  אותו.  
ומילוי צרכים חיוניים. ואני אף פעם לא מזכיר בפינוק 
בילויים  הפתעות,  פרסים,  ממתקים,  קניית  החיובי- 
מיותרים, כסף לבזבוזים וכו'- כי זה כבר נכנס "קצת" 
לגדר סוג הפינוק השלילי שצריך להימנע ממנו- ועל 

כך יבא אי"ה פרק נפרד).

הצגת יחיד

משהוא  מאיתנו  "להוציא"  מנסה  הילד  כאשר 
לו  מגיע  ושלא  אותו  צריך  לא  שהוא  יודע  שהוא 
משתולל  צורח,  בוכה,  צועק,  מתעקש,  מנדנד,  והוא 
האחראיים,  הרציניים,  ההורים  להיות  עלינו  וכדו'- 
"אמא/ בהחלטיות  אך  ברוגע  לו  ולומר  השקולים- 
אבא החליט/ה שכרגע אתה לא יכול לקבל/לצאת/
לשחק" וכו'  או לומר לו: "יוסי! אמא ואבא החליטו 
לשחק  לצאת  אפשר  אי  בערב,  שמונה  שבשעה 
בבית  אצלנו  ..."מירי!  יוצא!!!"   לא  אתה  ולכן  בחוץ 
לא פותחים את הארון של הממתקים ללא רשות. 

תחזירי בבקשה מיד את הביסלי לארון!" 

הוא  שלנו,  הסירוב  את  לקבל  מתקשה  הילד 
מתחיל "להתפנק" הוא דורש יחס או משהו בצורה 
השלילית, הוא מתחיל "הצגה" ומנסה למשוך אותנו 
להשתתף בה, ניזהר. סיטואציה זו היא "שעת מבחן 
חשובה" בהורות שלנו.  האם ניתן לו לבצע "הצגת 
יחיד" ולא ניקח בה חלק, או שנתערב בה. אם הבנו, 
הילד,  מהצגת  לצרות-ונתעלם  להכנס  עלולים  שאנו 

הרי שהגבנו בצורה הראויה ביותר. 

אותנו  למשוך  מנסה  שהילד  סיטואציה  בכל 
להגיב  לנו  אסור  שלו,  במניפולציה  להשתתף 
להתנהגות "מפונקת" זו, כי בד"כ זה יגמר בהחרפת 
(עד  מצידנו  חריפה  יותר  ובתגובה  מצידו  ההצגה 
כדי איבוד עשתונות ופעמים רבות גם הרמת ידיים 

כלפיו) ולכן עדיף לשתוק ולהתעלם. 

עצמו  את  מסכן  אינו  שהוא  בתנאי  זה  כל  כמובן 
או גורם לנזקים. 

איומים  של  מהסוג  הצגה  רק  וזוהי  במידה  לכן, 
וצעקות, עדיף לשתוק ולטפל בו בנחת כאשר שנינו 

רגועים.

מי ההורה של מי

שמבינים  ההורים  לסוג  בהחלט,  מתאים  זה  כל 
שהם ההורים של הילד ולא לאלו שחושבים שהילד 
הנה  הכוונה?!  בדיוק  למה  שלהם.  ההורה  הוא 
דוגמא: "משה!!!" צורחת האישה על בעלה בטלפון 
"הילד שלך שיגע אותי! קניתי לו כבר את כל הסופר 

והוא עדיין צורח לי על הרצפה..."  

להתייעץ  רצינו  הרב,  כבוד  "שלום  נוספת:  דוגמא 
איתך. בכל פעם שאנחנו מסרבים לתת לילד שלנו 
מה שהוא רוצה, הוא מרביץ לנו ומקלל אותנו. מה 
הילד?"  כמה  בן  גברתי!  "סליחה  לעשות?!"  צריך 
כך,  להתנהג  התחיל  הוא  "ממתי    ..."6 בן  "הילד 

ולהרביץ לך?"  "מאז שהוא היה בגיל 4".

כבר  שלו  לאמא  מרביץ   6 בן  ילד  מבינים!  אתם 
שנתיים. והיא בתמימות חושבת שזו בעיה עם הילד 

בחינוך ילדים. 

לבעיות  במהרה  ח"ו  יוביל  הורית,  בסמכות  קושי 
מידי שבוע  כמעט  נתקל  אני  השלילי.  מהסוג  פינוק 
בשאלות טלפוניות, ששורש הבעיה נעוץ בקושי של 
ההורים או בבילבול בנוגע לסמכותם כהורים, וברוב 
המקרים בחוסר ידע וכלים "לנהל" את החינוך של 

הבית ולהפעיל סמכות הורים הוגנת.

הורים יקרים, חינוך אינו אילוף, חינוך הוא תהליך. 
ולתהליך טוב ויעיל נדרשת הדרכה מקצועית. הורים 
לנושאים  הדרכת-הורים  לעבור  בע"ה  המעוניינים 

אלו, יוכלו בע"ה לחייג אלי ולהיפגש.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

זקן הגיע לבית אבות ושאל: איך כאן??? ענו 
לו הזקנים: סוף הדרך...
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ילדון חידודון

כמה לשונות של תפילה יש? ומה הן?
תשובה פרשת מסעי: רוצח בשגגה בורח לעיר מקלט 
מפני גואל הדם וזה הצלה עבורו. רוצח במזיד אינו ניצל 

בעיר מקלט ונהרג (בבית-דין ע"פ עדים והתראה).

הזוכה: יענקי פולק, ירושלים.

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

מדריכות בקיטנה (חלק ד)
"ּתֹוָדה  י:  ִליׁשִ ׁשְ ַרְעיֹון  הֹוִסיָפה  ַבע  ֱאִליׁשֶ
א  ְלִאּמָ ַלֲעזֹר  ְזַמן  יֹוֵתר  ָלנּו  ִּיְהֶיה  ׁשֶ ַלה' 
חֶֹפׁש".  ּבַ ים  ַטּנִ ַהּקְ ַהְיָלִדים  ַעל  מֹר  ִלׁשְ
ּתֹודֹות  ל  ׁשֶ ַרְעיֹונֹות  ָועֹוד  עֹוד  הֹוַסְפנּו  ְך  ּכָ
ה  יָמה ֲאֻרּכָ ְענּו ִלְרׁשִ ְוהֹוָדאֹות ַלה'. ֲאִפּלּו ִהּגַ
ְיָתה  ַהּבַ ָחַזְרנּו  יֹום  אֹותֹו  ּבְ ְכַנּנּו.  ּתִ ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר 
ר ָהִיינּו  רֹות, ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ָ ֵמחֹות ּוְמֻאּשׁ ׂשְ
ְפִקיד.  לֹות ֶאת ַהּתַ רֹות ִאּלּו ָהִיינּו ְמַקּבְ ָ ְמֻאּשׁ
ל  ּכָ ֶאְתמֹול  ָלנּו  ִנְרֶאה  ָהָיה  ׁשֶ ָמה  ְתאֹום,  ּפִ
ְמֻצָּין  ָדָבר  ּכְ ִנְרָאה  ּוַמֲעִציב,  ְמַאְכֵזב  ְך  ּכָ

ִביֵלנּו. ּתֹוָדה ַלה'. ׁשְ הּוא ֲהִכי טֹוב ּבִ ׁשֶ

ִליׁשֹן,  י  ָהַלְכּתִ ׁשֶ ִלְפֵני  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ִלְרׁשֹם  י  ֶהְחַלְטּתִ
ד  ֹו ע

ִריאּות,  ַהּבְ ַעל  ַלה'  ּתֹודֹות  ל  ׁשֶ יָמה  ְרׁשִ
ַעל  ֲעַלִים,  ַהּנַ ַעל  ָגִדים,  ַהּבְ ְוַעל  ָהאֶֹכל  ַעל 
ַהֻחְלָצה, ַעל ַהָּיַדִים ְוַעל ָהַרְגַלִים, ַעל ָהָאְזַנִים 
ָפַתִים, ַעל  ִים ְוַעל ַהּשְׂ ּנַ ִ ְוַעל ָהֵעיַנִים, ַעל ַהּשׁ
ְלהֹודֹות  ְצִריָכה  ַוֲאִני  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוַעל  ה  ִפּלָ ַהּתְ
ְלהֹודֹות  ָאָדם,  ִלְבֵני  ם  ּגַ א  ֶאּלָ ַלה',  ַרק  לֹא 
א, ַלּמֹורֹות ְוַלְמַנֶהֶלת, ּוְלהֹודֹות  א, ְלִאּמָ ְלַאּבָ

ַעל ַהּכֹל.

אֹוָתנּו  ִהְדִהים  ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ ָקָרה  ְלָמֳחָרת 
ִנְכְנָסה  יִנים  ּדִ עּור  ׁשִ ֶאְמַצע  ּבְ ִמּכֹל.  יֹוֵתר 

ה. ּתָ ַהְמַנֶהֶלת ַלּכִ

"ֵיׁש ִלי הֹוָדָעה ְמאֹד ֲחׁשּוָבה ְלהֹוִדיַע ָלֶכן, 
ֶפר  ֵבית ַהּסֵ נֹות", ָאְמָרה ַהְמַנֶהֶלת. "ָקָרה ּבְ ּבָ
נֹות  ֵמַהּבָ ִהי  ִמיׁשֶ ָעצּוב.  ְקָצת  ִמְקֶרה  נּו  ּלָ ׁשֶ

ה  ָצ י ִפ מּוָעה ֵה ׁשְ
י  ּתֵ ַעל ׁשְ

ת  ֹו ד ְד ֹו מ ְת ִמ
ת  ַכ ָר ְד ַה ְל

ָהַרְעיֹונֹות  ֶאת  ֶהֱעִתיקּו  ֵהן  ׁשֶ ְיָטָנה  ַהּקַ
ֶהְחִליָטה  ַהּזֹאת  ת  ַהּבַ ַהּיֹום  ֶפר.  ִמּסֵ ֶהן  ּלָ ׁשֶ
נֹות  ֵמַהּבָ ְסִליָחה  ׁש  ּוְלַבּקֵ ָפַני  ּבְ ְלִהְתַוּדֹות 
נֹות  ּבְ ׁשֶ ֶכן,  ְלֻכּלְ ְלהֹוִדיַע  רֹוָצה  ֲאִני  ה.  ָהֵאּלֶ
ֶאת  ָלנּו  יׁשּו  ִהּגִ ַבע,  ֶוֱאִליׁשֶ ָנֳעִמי  ְתֶכן,  ּתַ ִכּ
ְיִציָרִתִּיים  ֲהִכי  ָהַרְעיֹונֹות  ִעם  יָמה  ָהְרׁשִ
ַעם.  ּפַ ֵאי  ָרִאיִתי  ׁשֶ ּוְמֻיָחִדים  ְמקֹוִרִּיים  ַוֲהִכי 
ּיֹות  ָראׁשִ ַמְדִריכֹות  ִלְהיֹות  ִנְבֲחרּו  ֵהן  ְוָלֵכן, 

ֶפר". ית ַהּסֵ ַקְיָטַנת ּבֵ ּבְ

ְלנּו  ִקּבַ ֵכן,  מֹו  "ּכְ הֹוִסיָפה:  ֶכת  ַהְמַחּנֶ
י  ּתֵ ׁשְ יֹום  י  ִמּדֵ ִלְלמֹד  ַהְחָלָטה 
ּוְבָכְך  ׁשֹון,  ַהּלָ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ ֲהָלכֹות 
ם".  ַאֲהַבת ִחּנָ ק ֶאת ַעְצֵמנּו ּבְ ְנַחּזֵ
ִים. לֹא  ּפַ ה ָמֲחָאה ָלנּו ּכַ ּתָ ל ַהּכִ ּכָ

ְמָחֵתנּו. בּול ְלׂשִ ָהָיה ּגְ

ַיַחד.  ּבְ ָהַלְכנּו  ֶפר,  ַהּסֵ ית  ִמּבֵ ֲחָזָרה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ְמאֹד  "ֲאִני  ַבע,  ֱאִליׁשֶ ָאְמָרה  יֹוַדַעת",  "ַאּתְ 
ְפִקיד. ֲאָבל  ּסֹוף ֶאת ַהּתַ ְלנּו ּבַ ּבַ ּקִ ֵמָחה ׁשֶ ׂשְ
ְזכּות  ּבִ אֹותֹו  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ֵמָחה  ׂשְ יֹוֵתר  ֲאִני 

י". ְעּתִ י ּתֹוָדה ְונֹוׁשַ ָאַמְרנּו. ָאַמְרּתִ ַהּתֹוָדה ׁשֶ

י. י ּתֹוָדה ְוִנְבַחְרּתִ ָאַמְרּתִ

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

ִ ִבְש טוב ֲהִכי הּוא ׁשֶ

ִלישן,  י ָהַלְכּתִ ׁשֶ ִלְפֵני  ְיָלה  ּלַ ּבַ
ִלְרׁשֹם  י  ֶהְחַלְטּתִ
ד  ֹו ע

ָ ָ הו ִל "ֵיש
נֹות", ָאְמָרה ַהְמַנֶהֶלת. "ָקָרה ְבֵב ּבָ
ִהי ִמיׁשֶ ָעצּוב.  ְקָצת  ִמְקֶרה  נּו  ּלָ ׁשֶ

ה  ָצ י ִפ ֵה

ת ִמ
ַה ְל

ועוקר  סיני  והכולל,  השלם  החכם  תולדות  אלה 
רבי  זצוק"ל.  דיוואן  עמרם  הרב  מורנו  כבוד  הרים, 
עמרם נולד לאביו רבי אפרים בעיר הקודש ירושלים, 
אפרים  רבי  אלגאזי,  מהרי"ט  החיד"א,  של  בדורו 
עמרם  רבי  מעלה.  של  ירושלים  מגדולי  ועוד  נבון, 
למד בישיבת נווה שלום, ביחד עם ידידו רבי יום טוב 
בו  חברון  בעיר  לגור  עבר  מכן  לאחר  זי"ע.  אלגאזי 

שעמדו  תורה,  גדולי  בו  שהיו  בזמן 
נתנו  אשר  הם  הקהילה,  בראש 
ושכנעו  דיואן,  עמרם  ברבי  עיניהם 
אותו לצאת לערי המערב, אלג'ריה, 
כספים  לגבות  כדי  וטוניס,  מרוקו, 
למען כוללי חברון. רבי עמרם הגיע 
בכל  גדול  בכבוד  והתקבל  למרוקו 
הקהילות בהן עבר, הביא עמו את 
אווירת ארץ ישראל, והרעיף עליהם 
מברכותיו, שם גם נקשר בעבותות 
רבי  בניהם  הפייטינים  אל  אהבה 
עליו  חיבר  שאף  חסין,  רבי  בן  דוד 
לארץ  חזר  שליחותו  לאחר  שיר. 

השליחות  עליו  הוטלה  שוב  תק"מ  ובשנת  הקודש, 
כשרבי עמרם שמח מאוד מאחר ורצו להטיל עליו 
לתוככי  שנכנס  כך  על  מוות  עונש  ישראל  בארץ 
מערת המכפלה, בכך ניצל ממזימת הפחה הרשע. 
שנתפרסם  לאחר  שבעתיים  בכבוד  נתקבל  הפעם 
כצדיק ובעל מופת, ובכל מקום סבבוהו ציבור גדול.

בהיותו במרוקו, חלה בנו רבי חיים והגיע עד שערי 

מוות, כאן התפלל רבי עמרם עבור בנו וביקש מבורא 
בנו  במקום  נפש,  תחת  נפש  כפרה  שייקחהו  עולם 
אכן בנו חיים קם מחוליו, אך לא עברו הימים ורבי 

עמרם נפל למשכב, שממנו לא קם.

לארץ  לחזור  חיים  ר'  בנו  את  ציוה  גסיסתו  בעת 
חזרה  בדרכו  בליוורנו  חיבוריו  את  ולהדפיס  ישראל, 
לארץ הקודש. עם מותו הספידוהו גדולי חכמי מקנס, 
ר‘ דוד חסין שהכירו אישית הכרות 
פיוט  לכבודו  חיבר  שנים,  רבת 
פטירתו  למועד  מאוד  סמוך  וקינה 
חסין  דוד  ר‘  הגדול  המשורר  ביקר 
ביקורו  ובעקבות  בואז‘ן  בקברו 
חיבר את הקינה ”הר טוב“ בהסבר 
המקדים לקינה כותב ר‘ דוד חסין, 
מצבת  על  חיברתי  הקינה  ”את 
צורה  אג'נה   - [אג'ן  באג‘נה“  קברו 
ירושלימה].  מצרימה,  כמו  פיוטית 
על ציון הצדיק מתקיימת ההילולה 
הגדולה ביותר בקרב יהודי המג‘רב. 
רבים  ניסים  וסיפורי  מופת  סיפורי 
מסופרים במסורות בעל פה בקרב הקהילות שבהן 
ידי  על  הכתב  על  והועלו  תועדו  מאלה  רבים  ביקר. 
רבנים שונים במבואות של ספריהם. קברו של רבי 
עמרם בן דיואן בואזן נעשה מקום קדוש ליהודים וגם 
ישמעאלים באו לשם, שמו נישא על דל שפתי בני 

המערב ברטט וזיע. זכותו הגדולה תגן עלינו אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

המקובל המלובן
רבי עמרם בן דיוואן זיע"א
ט"ו באב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

האם אפשר למלא מחדש חללים גדולים בחיים?
צרת רבים ונחמה שלימה

אני רוצה לגעת בנושא רגיש מאוד אבל גם נצרך 
מאוד לכל אדם בעולם. זה נושא שקצת קשה לדבר 
לא  אם  קשה  יותר  הרבה  אבל  עליו,  ולקרוא  עליו 
קוראים ולומדים. והמאמר הזה יוכל לחסוך לאנשים 

רבים תהומות של סבל ושל צער וייסורי נפש.

המוות  "ובילע  יתקיים  בימינו  שבמהרה  רצון  יהי 
לנצח" ולא נשמע עוד שמועות רעות, אבל בינתיים 
או  מתמודד  או  התמודד  שלא  בעולם  אדם  אין 

יתמודד עם אבדן.

מהי  להבין  חייבים  הכלל  מן  יוצא  ללא  כולנו  ולכן 
נחמה וכיצד מתנחמים.

אבדן יכול להיות מוות של אדם קרוב, אפילו של 
ילד ל"ע, אבדן איבר בגוף או איבוד ראייה, וזה יכול 
להיות גם פיטורים מהעבודה, שריפה, כמו ששמענו 
הצד  אבדן.  של  אחר  סוג  וכל  בעוונותינו,  לאחרונה 
עלול  האדם   – נכונה  נחמה  שבלי  שבהם,  השווה 
להישבר לרסיסים בלי יכולת להשתקם חלילה, כמו 

שכבר ראינו בעינינו ושמענו באוזנינו.

מי יכול להחזיר לחיים ילד שנפטר?
את  כדוגמה  וניקח  להתבונן,  צריכים  ובאמת 
המקרה הקשה של אבדן ילד ר"ל. ההורים יושבים 
המנחמים  בחייהם.  נפער  עצום  חלל  ושבורים, 
איפה  אבל   – ומדברים  מקשיבים  ויוצאים,  נכנסים 
כאן הנחמה? האם מישהו או משהו יוכל למלא את 

החלל?

הגלגל  החזרת  הוא  'נחמה'  המושג  בפשטות 
וחזרה  האבדן  על  האבל  שלפני  למצב  אחורה 
הוא  הגורם  לאבל?  גורם  מה  אבל  תקינים.  לחיים 
את  להחזיר  שיכול  היחיד  הדבר  כך  אם  החיסרון, 
הגלגל באמת הוא השלמת החיסרון. יוצא שהנחמה 

מצפים  איך  אז  החיסרון.  השלמת  היא  היחידה 
מההורים להתנחם, הרי את הילד שנפטר לא יוכלו 

להחזיר לחיים?

לנו  ומחדש  הגדול,  המנחם  נחמן,  רבי  בא  וכאן 
דבר עצום ויסודי: עיקר הנחמה היא הדעת. ו'דעת' 
הכוונה אמונה שלימה. ואומר רבינו שכאשר נשלם 
הדעת – אזי נשלמים כל החסרונות, ולכן "אם דעת 
השלימה,  הנחמה  זו  כן  אם  חסרת?"  מה   – קנית 

האמתית ולמעשה היחידה.

לא  שנפטר  הילד  את  אבל  לשאול:  יש  ועדיין 
החיסרון  להם  נשלם  איך  כן  אם  להורים,  החזרת 

על ידי הדעת?

הדעת מראה שאין חיסרון
חיסרון  מהרגשת  נובע  שהאבל  היא  והתשובה 
לחיות  צריך  היה  הזה  הילד  לכאורה  מאוד.  עמוקה 
עוד  ולמחנכיו  להוריו  ולהביא  ארוכות  שנים  עוד 
הרבה הרבה נחת, ולהצליח בחיים ולהקים משפחה 
– וכל זה נגדע במותו. לכן זה נראה בעינינו כחיסרון 

עצום שלא ניתן להכיל.

אבל הדעת אומרת שה' יתברך, בורא כל הנשמות, 
ולשליחות,  לתיקון  הזה  לעולם  נשמה  כל  שולח 
עוזבת  היא  תיקונה  את  משלימה  הנשמה  וכאשר 
שום  כאן  אין  הדעת,  של  מהמבט  לכן  העולם.  את 
חיסרון, הילד לא הפסיד כלום, אדרבא ואדרבא – זו 
לתכליתו  לתפקידו  הגיע  הוא  הילד.  של  השלימות 

לתיקונו ולשלימותו.

אך  להחזיר  ניתן  לא  הילד  את  נסביר:  זה  פי  על 
בהבנה  למלא  ניתן  העמוקה  החיסרון  תחושת  את 
ובדעת שאין כאן שום חיסרון. יוצא שמגיעים לנחמה 

אמתית ושלימה שאכן אין עוד תחושת חיסרון.

שדורש  ארוך  תהליך  היא  נחמה  מאוד.  קשה  זה 

הרבה עבודה. זה לא בא ברגע אחד. ושה' לא יביא 
אף אחד למצבים כאלה. אבל זו האמת, וזו הנחמה 
כי  האמונה,  השקפת  את  לדעת  וחייבים  היחידה, 
כל  אחרי  מלאים  לחיים  לחזור  היחידה  הדרך  היא 

אבדן. פשוט אין דרך אחרת.

אין לי כלום ואין לי שום חיסרון
אומרת  הדעת  כי  בחיים.  חיסרון  לכל  נכון  וזה 

שהחיסרון הוא השלימות.

באו אלי בני זוג שהיו עשירים גדולים ואיבדו את 
באותה  עליהם  שעבר  מה  ובעקבות  כספם,  כל 
והם  והתודה,  האמונה  לדרך  להתקרב  זכו  תקופה 
כל  את  לנו  שלקח  לה'  מודים  "אנחנו  לי:  אומרים 
הכסף. הוא לקח לנו את הכסף ונתן לנו אמונה, הוא 
זיכה אותנו להתקרב אליו. היה לנו כסף אבל היינו 
שום  לנו  ואין  כלום  לנו  אין  ועכשיו  חסרים,  כך  כל 

חיסרון..."

ה' ראה שהם יוכלו להגיע לשלימותם ולתכליתם 
דווקא על ידי ה"חיסרון" הזה, יוצא שהחיסרון הוא 

השלימות.

כך כתבתי בספר "בגן האמונה" שכל אחד שהוא 
היא  שלו  היחידה  הנחמה  ל"ע –  מום  בעל  או  נכה 
הדעת שהנכות שלו או המום שלו זו השלימות שלו, 
שבורא עולם ברחמיו ובחכמתו ראה שרק כך יוכל 
אדם זה להגיע לשלימות שלו שהיא לדעת את ה' 

ולהתקרב אליו באמת.

ובלי אמונה כל דבר שובר ומרסק את האדם. לא 
צריך ללכת רחוק לאבדן קשה. שמעתי על בן אדם 
פשוט  והוא  מת  שלו  שהכלב  מאוד  ומוצלח  עשיר 
הפסיק לתפקד. רבי נחמן אומר בשיחות הר"ן: "מי 
שאין לו אמונה, חייו אינם חיים כלל, כי תכף כשעובר 
עליו איזה רעה שוב אין לו שום חיות, כי אין לו במה 

לנחם עצמו כלל מאחר שאין לו אמונה כלל..."

נחמו נחמו עמי
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במשהו.  חמץ  ל.(  )פסחים  ז"ל  חכמינו  "אמרו 

והטעם הואיל שהוא בכרת ולא בדילי אינשי מיניה. 

לחמץ  מצה  בין  כי  לדבר,  רמז  הקדמונים  ואמרו 

דמצה  לה'  דחמץ  חי"ת  בין  כי  משהו,  אלא  איננו 

היינו  משהו  דהאי  אני  ואומר  משהו.  אלא  ליכא 

השערה.  כחוט  דומה  הרע  דיצר  השערה,  כחוט 

יש  מקום  מכל  כשערה,  אלא  שאיננו  גב  על  ואף 

מספרו  ה'  כי  שלשה,  לחמ"ץ[  מצ"ה  ]בין  ביניהם 

חמש וחי"ת מספרו שמונה, ואלו השלשה שמספר 

והכבוד  והתאוה  הקנאה  היינו  ה',  על  יתירה  חי"ת 

העולם,  מן  אדם  מוציאין  דהרי  כרת,  בהו  דאית 

ובעוונותינו הרבים לא בדילי אינשי מיניה".

ההבדל  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

אמנם  הוא  מצ"ה  לאותיות  חמ"ץ  אותיות  בין 

המשהו של האות ח' הסגורה למעלה, אבל משהו 

זה מגדיל את המספר של האות ח' שהיא ג' יותר 

רעות  מדות  ג'  על  לרמז  ה',  האות  של  מהמספר 

ששנינו במשנה )אבות פ"ד מכ"א(: "הקנאה והתאוה 

נשכיל  העולם".  מן  האדם  את  מוציאין  והכבוד 

להבין מזה כי ג' מדות רעות אלו קנאה תאוה וכבוד 

שהן ג' היתרות באות ח' על אות ה', הן הסותמות 

את הפתח ברגל של האות ה' להפכה לאות ח'.

כי זהו הענין שג' מדות אלו מוציאין  ויש לומר 

את האדם מן העולם, כי מאחר שהעולם הזה נברא 

כדי להורות שיש תיקון לחוטא בתשובה  ה',  באות 

שיכנס בפתח של האות ה', לכן אם יש לו קנאה תאוה 

וכבוד הסותמות את האות ה', הרי הן "מוציאין את 

האדם מן העולם", שלא יוכל להיכנס בתוך האות ה' 

מוציאים  מדה  כנגד  מדה  ולכן  העולם,  בה  שנברא 

אותו גם בפועל מן העולם ה' ישמרנו.

ג'  המשולש,  החוט  את  נצרף  כאשר  מעתה 

הטהורה  ממשנתו  שלמדנו  נפלאים  חידושים 

היא  שהמזוזה  א(  זי"ע:  סופר"  ה"חתם  רבינו  של 

שבעל  ה'  האות  של  הפתח  כנגד  העליון  בשליש 

בצורת  היא  ה'  שהאות  ב(  משם.  נכנס  התשובה 

החוטא  את  לקבל  רחב  פתח  להשאיר  כדי  ד"י 

הוא  ח'  לאות  ה'  שההבדל בין האות  ג(  בתשובה. 

המוציאין  וכבוד  תאוה  קנאה  רעות  מדות  בג' 

הטעם  להבין  עינינו  יאירו  העולם,  מן  האדם  את 

שמצות מזוזה היא סגולה לאריכות ימים.

יודע  "כי  א-ד(:  )שם  שכתוב  כפי  היה  הדעת  מעץ 

אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם 

כאלקים יודעי טוב ורע". ופירש רש"י: "כל אומן שונא 

את בני אומנתו, מן העץ אכל וברא את העולם". הרי 

שהנחש עורר בהם ג' מדות קנאה תאוה וכבוד.

הא כיצד, מדת הקנאה, שיקנאו באלקים וירצו 

כמו  העץ  מן  לאכול  התאוה,  מדת  כמוהו.  להיות 

שכתוב )שם א-ו(: "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל 

וכי תאוה היא לעינים". מדת הכבוד, שירדפו אחרי 

לפי  נמצא  ורע.  יודעי טוב  להיות כאלקים  הכבוד 

זה שאם היה אדם הראשון מתגבר על פיתוי הנחש 

כי  והכבוד,  ולא היה נמשך אחרי הקנאה התאוה 

אז לא היו נוצרות ומתהוות ג' טיפות שבהן ממית 

מלאך המות את האדם.

האדם:  את  הקב"ה  שהזהיר  זהו  כן  כי  הנה 

"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך 

ממנו מות תמות". פירוש, ביום אכלך מעץ הדעת כי 

תתפתה אחרי הקנאה התאוה והכבוד "מות תמות", 

כי יתהוו מהם ג' טיפות שמלאך המות ממית בהן את 

"כי ביום אכלך ממנו",  האדם. ורמז לו הקב"ה עוד: 

באותו יום שתאכל ותבלע ג' טיפות של מלאך המות 

שנתהוו מהקנאה התאוה והכבוד "מות תמות".

"רבי  ד-כא(:  )אבות  המשנה  בזה  לפרש  יומתק 

אליעזר הקפר אומר, הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין 

את האדם מן העולם". נתכוון התנא ללמדנו בזה, כי ג' 

מדות קנאה תאוה וכבוד הוציאו "את האדם" הידוע 

שהוא אדם הראשון מן העולם, שהרי מהן מתהוות 

פיו של אדם,  זורק בתוך  ג' הטיפות שמלאך המות 

ממנה מת, ממנו מסריח, ממנה פניו מוריקות.

מעתה מבואר היטב ענין המזוזה שהיא סגולה 

להינצל מהמיתה של היצר הרע, כי מאחר שמקום 

הפתח  של  העליון  בשליש  הוא  המזוזה  קביעת 

ה', כדי לשמור עליו  המכוון כנגד הפתח של האות 

שלא יסתום אותו היצר הרע ויעשה ממנה אות ח', 

את  המוציאין  וכבוד  תאוה  קנאה  מדות  ג'  ידי  על 

ניצול  הוא  המזוזה  בזכות  לכן  העולם,  מן  האדם 

ממלאך המות, שהורג את האדם בחרבו בג' טיפות 

שנוצרו מקנאה תאוה וכבוד, אלא יזכה לעבוד את ה' 

בזיכוך המדות שמביא את האדם לחיים ארוכים.

הרב פנחס בוחניק שליט"א לרגל הבר מצוה של בנו היקר הבחור אור החיים ני"ו 
השי"ת יעזור שתגדל בתורה וביראת שמים עמו"ש

את  להניח  שמצוה  מאחר  כי  בזה,  הביאור 

המזוזה בשליש העליון, כדי לשמור על הפתח של 

האות ה' שלא יסתום אותו היצר הרע לעשות ממנו 

ח', על ידי ג' מדות קנאה תאוה וכבוד היתרות על 

ח',  לאות  להפכה  הפתח  את  הסותמות  ה'  האות 

לכן מצות מזוזה היא סגולה לאריכות ימים, כי היא 

שומרת על האדם שלא יפול ברשת הקנאה התאוה 

והכבוד המוציאות את האדם מן העולם.

 הקתאה ה א ה  הכב ד
 ג' פיט   תאדם מ  מהא

ויש להוסיף תבלין לבאר ענין זה ביתר שאת, 

"אמרו עליו על  על פי מה ששנינו בגמרא )ע"ז כ:(: 

מלאך המות שכולו מלא עינים, בשעת פטירתו של 

בידו  שלופה  וחרבו  מראשותיו,  מעל  עומד  חולה 

וטיפה של מרה תלויה בו, כיון שחולה רואה אותו 

מת,  ממנה  פיו,  לתוך  וזורקה  פיו  ופותח  מזדעזע 

ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות".

ד"ה  בראשית  )פרשת  יפות"  ה"פנים  ומבאר 

בפה  המות  מלאך  זו שזורק  טיפה  כי  הדעת(,  ומעץ 

האדם כלולה בעצם מג' טיפות, מטיפה אחת הוא 

שלישית  מטיפה  מסריח,  הוא  שניה  מטיפה  מת, 

ב"מגלה  זה  לדבר  סימוכין  ]מצינו  מוריקות.  פניו 

מלאך  כי  בפירוש  שכתב  וירא(,  )פרשת  עמוקות" 

המות יש לו ג' טיפות בחרבו[.

על  עצמו,  מהאדם  נתהוו  אלו  טיפות  ג'  והנה 

כמו  רעות  מדות  ג'  אחרי  חייו  בימי  שנמשך  ידי 

"הקנאה והתאוה  ששנינו במשנה )אבות פ"ד מכ"א(: 

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם". לכן בהגיע 

עת מיתת האדם מאכיל מלאך המות את האדם 

התאוה  מהקנאה  ונתהוו  שנוצרו  אלו,  טיפות  ג' 

ממנה  מת  וממנה  חייו,  בימי  דבק  שבהם  והכבוד 

מסריח ממנה פניו מוריקות.

יפות" כמין חומר  פי האמור מפרש ה"פנים  על 

מה שהזהיר הקב"ה את אדם הראשון )בראשית ב-יז(: 

"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך 

שחטא  נראה  נתבונן  כאשר  כי  תמות".  מות  ממנו 

אכילת עץ הדעת היה קשור בג' מדות אלו הקנאה 

התאוה והכבוד, כי עיקר הפיתוי של הנחש שיאכלו 

 לרגל שמחת הבר מצוה של
 הבחור משה ישראל באנערער ני"ו

 השי"ת יעזור שתגדל בתורה וביראת שמים עמו"ש
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את הפתח כצורת אות ח', אלא נזכור תמיד כי ימינו 

פשוטה לקבל שבים בפתח הפתוח של האות ה'.

 תם תדרי במז זה 
ת' מ" ד'ל    י'ת"אל

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

מבחוץ,  המזוזה  על  הכתוב  שד"י  שם  ענין  להבין 

כמו  לשמירה  סגולה  היא  שהמזוזה  ידוע  הנה  כי 

בשם  ד(  אות  רפו  סימן  )יו"ד  משה"  ב"דרכי  שכתב 

שו"ת מהר"ם רוטנברג )סימן קח(: "מובטח אני שכל 

בית שמתוקן במזוזה כהלכתה, אין שום מזיק יכול 

על  לב:(  )מנחות  בגמרא  ששנינו  וזהו  בו".  לשלוט 

הדלת,  אחר  שהניחה  או  במקל  "תלאה  המזוזה: 

מן  "סכנה,  רש"י:  ופירש  מצוה".  בה  ואין  סכנה 

שיקבענה  עד  בה,  משתמר  הבית  שאין  המזיקים, 

בצורת הפתח כהלכתה".

לכתוב  הוא,  תורה  ישראל  למנהג  הטעם  וזהו 

את  הפרשיות  מאחורי  מבחוץ  המזוזה  קלף  על 

בבלי  בתלמוד  לא  זה  מנהג  נזכר  ולא  שד"י,  השם 

ולא בתלמוד ירושלמי, אבל כן כתב הרמב"ם )הלכות 

המזוזה  על  שכותבים  פשוט  "מנהג  ה"ד(:  פ"ה  מזוזה 

מבחוץ כנגד הריוח שבין פרשה לפרשה שדי".

אביו  בשם  רפח(  סימן  )יו"ד  ה"טור"  כתב  וכן 

זה  על  וכתב  מבחוץ".  שדי  לכתוב  "נהגו  הרא"ש: 

הרמ"א ב"דרכי משה" )שם אות ג( בשם ה"כל בו" )סימן 

צ(: "מה שנהגו לכתוב זה השם יותר משאר שמות, 

מפני ששם זה נוטריקון ש'ומר ד'ירת י'שראל". 

ומצינו מקור לכך בדברים הנוראים של הזוהר 

הקדוש )רעיא מהימנא פרשת ואתחנן רסג:(:

"סמיך לפתחא וכו' אזדמן חד שידא ואית ליה 

רשו לחבלא, ואיהו קאים לסטר שמאלא, זקיף בר 

ואדכר  דמאריה  דשמא  לרזא  ליה  חמי  עינוי,  נש 

ליה, ולא יכיל ליה לאבאשא". פירוש: "סמוך לפתח 

עומד  והוא  לחבל,  לו רשות  ויש  אחד,  שד  מזדמן 

לצד שמאל של הפתח, נושא אדם את עיניו ורואה 

סוד השם של אדונו במזוזה שבצד ימין של הפתח 

ומזכיר אותו, ואין השד יכול להזיק לו".

על  אורות"  "נצוצי  בהגהות  החיד"א  וכתב 

האריז"ל  רבינו  בשם  ד(  אות  )שם  הזוהר  גיליון 

ב"זוהר הרקיע", שכוונת הזוהר היא על השם שד"י 

שרשום על המזוזה בחוץ, והנה הם דברי האריז"ל 

בלשון קדשו:

"ובעת אשר יכנס האדם בבית, צריך להסתכל 

בשם שד"י שבמזוזה ולהזכיר בפיו, ואז יכנע השד 

מלהזיק באותו הבית, וגם יצר הרע נכנע ולא יקטרג 

לו שס"ה  יש  ואמר דהאי שידא  ויתבטל ממנו,  בו 

שד"י  שם  כי  לכוון  וצריך  ביומו,  אחד  כל  שמשים 

הוא שומר ישראל".

נתכוון  הללו  האריז"ל  לדברי  כי  פשוט  ונראה 

נתן  רבי  האלקי  למקובל  שימורים"  "מצת  בספר 

שפירא )שער המזוזה ד"ה עוד מצאתי(, שהביא דבר זה 

בשם כתיבת האריז"ל בשינוי קצת:

"ובעת אשר יכנס האדם בבית, צריך להסתכל 

יכנע השד  בשם שד"י שבמזוזה ולהזכיר בפיו, אז 

מלהזיק באותו בית, וגם היצר הרע יכנע ולא יקטרג 

בו ויתבטל ממנו, ואמר דההוא שידא יש לו שס"ה 

שד"י  שם  כי  לכוין  וצריך  ביומו,  אחד  כל  שמשים 

הוא ש'ומר ד'לתות י'שראל".

 תם תדרי במז זה 
ת' מ" ד'ל  י' ד תל הא   ה'

שד"י  שם  של  הענין  לפרש  יש  דרכינו  לפי 

הקב"ה  שהזמין  מה  פי  על  המזוזה,  על  הכתוב 

א'  )דף  סופר"  חתם  ב"דרשות  נפלא  חידוש  לידינו 

טור ד, ובחדש ח"א דף רנז: ד"ה פותח(, שמבאר מה שאנו 

נוהגים לכתוב בספר תורה את הרגל של האות ה' 

בצורת אות י' ולא בצורת אות ו', והרי ידוע ]ראה 

"עץ חיים" שער לט דרוש ה[ כי האות ה' יש לה ב' 

צורות, או בצורת ד' עם ו' בתוכה או בצורת ד' עם 

י' בתוכה, אם כן למה אנו כותבים הרגל של האות 

ה' בצורת י' ולא בצורת ו'.

ומבאר ה"חתם סופר" הענין בזה, כדי שהפתח 

הפתוח למעלה מהרגל של האות ה' שהיא בצורת 

י', יהיה יותר מרווח לבעלי תשובה להיכנס בו, מה 

שאין כן אם היתה בצורת ו' היה הפתח שלמעלה 

ממנה קטן יותר.

על פי האמור הוא מפרש כמין חומר מה שאנו 

"הפותח יד בתשובה  אומרים בתחנון ליום ב' וה': 

ברוב  הקב"ה  פירוש,  וחטאים".  פושעים  לקבל 

רחמיו פותח י"ד בתשובה, שקבע את הצורה של 

האות ה' כלולה מב' אותיות י"ד, דהיינו ד' ובתוכה 

י' שהן אותיות י"ד ולא אותיות ד"ו, כי רצונו "לקבל 

צר.  מפתח  ולא  רחב  מפתח  וחטאים",  פושעים 

הנה הדברים בלשון קדשו:

פושעים  לקבל  בתשובה  יד  הפותח  "אומרים 

וחטאים, כי ה"א פתוחה לבעלי תשובה. והנה סוד 

צורת  להיות  ראוי  והיה  פרצופים,  ד"ו  הוא  הה"א 

פרצופים,  ד"ו  משום  וא"ו  ובתוכה  ד'  כמו  הה"א 

בתוכה,  יוד  צורת  אלא  כן  עושים  אין  מקום  ומכל 

משום  והטעם  ל"ו.  סימן  )או"ח(  יוסף  בית  עיין 

ויהיה  שהקב"ה חותר חתירה רבה לבעלי תשובה, 

לקבל  בתשובה  י"ד  הפותח  וזהו  מרווח.  פתח 

יו"ד  של  פתח  שפותח  פירוש  וחטאים,  פושעים 

דל"ת היינו י"ד, כדי לקבל פושעים וחטאים, ומשום 

הכי לא נעשה הפתח מד"ו אלא מי"ד".

סופר"  ה"חתם  דברי  נצרף  כאשר  כן  כי  הנה 

הללו, עם מה שלמדנו מדברי ה"חתם סופר" הנ"ל 

של  הפתח  כנגד  היא  העליון  בשליש  שהמזוזה 

האות ה', לפי מה שביארנו כדי לשמור על הפתח 

שלא יסגור היצר הרע את הפתח להפכה לאות ח', 

יש לומר כי זהו הרמז בשם שד"י שהוא נוטריקון 

זה שומר על האות  י'וד, פירוש, שם  ד'לת  ש'ומר 

ה' שיראו תמיד שהיא כלולה מאותיות דל"ת יו"ד, 

עם פתח רחב לחזור בתשובה אל הקב"ה, הפותח 

י"ד בתשובה לקבל פושעים וחטאים.

יומתק לפרש בזה מה שדרשו בגמרא )חגיגה יב.( 

א"ל  אני  יז-א(  )בראשית  דכתיב  "מאי  שדי:  שם  בענין 

שהיה  פירוש,  די".  לעולם  שאמרתי  הוא  אני  שד"י, 

לעולמו  הקב"ה  שאמר  עד  והולך  מתרחב  העולם 

די. לפי דברינו יש לפרש הכוונה בזה, כי העולם הזה 

שנברא באות ה' כמו שכתוב: "בהבראם - בה' בראם", 

היה מתרחב היינו הרגל של האות ה' רצתה להתרחב 

לעולמו  הקב"ה  שאמר  עד  ו',  אות  בצורת  ולהיות 

כדי  ד"י,  מצורת  כלולה  תהיה  ה'  שהאות  היינו  ד"י, 

שהפתח יהיה יותר מרווח לבעלי תשובה.

מז זה תמי"ה כתגד קתאה  א ה  כב ד

נעלה לבאר הטעם שמצות  זו במסילה  בדרך 

מה  פי  על  ימים,  לאריכות  סגולה  היא  מזוזה 

ה"חתם  של  מתורתו  נפלא  חידוש  עוד  שנשלב 

מז:(,  דף  בא  )פרשת  השלם  משה"  ב"תורת  סופר" 

שמבאר בדרך רמז ההבדל בין האות ח' של חמ"ץ 

ובין האות ה' של מצ"ה:

 תם תדרי תשל המז זה ת פ"יק א ת' מ" ד'ל  י' ד, 
הקברה ת מ" של הא   ה' הכל לה מד' י' תלא יס ם

 גמ"א: מצ   מז זה היא סג לה לא"יכ   ימים, 
לכא תסמכה למה תכ  ב: רלמשא י"ב  ימיכם  ימי בתיכםר

 ח ם ס ט": ח' תל ח'מץ ה א ג' י  " מה' תל מצ'ה
 "מז של קתאה  א ה  כב ד המ ציאיא א  האדם מא הש לם

 המז זה תמק מה בט ח תל הה' היא תמי"ה כתגד
 הקתאה ה א ה  הכב ד המ ציאיא א  האדם מא הש לם



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 ט"ת   א חתא  תשרפ | ב

בקבלת מצוותיו וחוזר בו יכנס לפתח, והוא השומר 

כי נעשה גדול מצדיקים, וב' פרשיות אלו הם קבלת 

עול מלכות שמים וקבלת מצוות".

ביאור דבריו הקדושים על פי מה ששנינו בגמרא 

)מנחות כט:( שהעולם הזה נברא באות ה', ומביא ראיה 

השמים  תולדות  "אלה  ב-ד(:  )בראשית  שכתוב  ממה 

והארץ בהבראם - אל תקרי בהבראם אלא בה' בראם. 

]שואלים בגמרא[ ומפני מה נברא העולם הזה בה', 

שכל  מתחתיו[,  ]שפתוח  לאכסדרא  שדומה  מפני 

הרוצה לצאת ]ממנו לתרבות רעה[ יצא.

כרעיה  תליא  טעמא  ומאי  עוד[  ]שואלים 

]מדוע תלויה רגל הה' ויש פתח פתוח בין רגל הה' 

ליה  מעיילי  בתשובה  הדר  דאי  ומתרצינן[  לגגו. 

]אם יחזור בתשובה מכניסים אותו בפתח העליון 

וליעייל בהך  עוד[  ושואל  גגה.  ובין  רגל הה'  שבין 

]שיכנס בפתח התחתון שיצא ממנו לתרבות רעה. 

אחרי  פירוש,  מילתא".  מסתייעא  לא  ומתרצינן[ 

שחטא ויצא לתרבות רעה מאותו פתח, לא יצליח 

להיכנס שוב באותו פתח שקלקל בו.

לפי זה מחדש ה"חתם סופר", כי צורת הפתח 

של הבית היא כצורת אות ה', ומקום קביעת המזוזה 

בשליש העליון של הפתח הוא כנגד הפתח בצד של 

האות ה', שהוא פתוח לבעלי תשובה להיכנס משם 

אל הקדושה, והרי זה בא ללמד כי אפילו מי שפגם 

ח"ו בשתי הפרשיות של המזוזה, שכפר ביחוד השם 

מהפרשה הראשונה ובקבלת עול מצוות מהפרשה 

דרך  להיכנס  בתשובה  תיקון  לו  יש  עדיין  השניה, 

הפתח של האות ה', עד כדי כך שכל השמירה בבית 

שנכנסו  תשובה,  בעלי  בזכות  היא  המזוזה  מצד 

בפתח הפתוח לקבל עליהם שוב עול מלכות שמים 

עומדים  תשובה  שבעלי  במקום  כי  המצוות,  ועול 

צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.

סופר",  ה"חתם  דברי  על  להעיר  יש  אמנם 

הנ"ל  ובפוסקים  בגמרא  שנתבאר  מה  לפי  שהרי 

הפתח,  של  ימין  בצד  המזוזה  את  להניח  צריך 

ואילו הפתח של האות ה' למעלה מהרגל התלויה 

הוא בצד שמאל ולא בצד ימין, הנה כי כן איך יתכן 

של  הפתח  במקום  עומדת  ימין  בצד  שהמזוזה 

האות ה' שהוא בצד שמאל.

כאשר חיפשתי לברר מקחו של צדיק, מצאתי 

לה"חתם  ליה  דמסייע  תנא  נפשי  שאהבה  את 

)בראשית  אריה"  ב"גור  המהר"ל  הוא  הלא  סופר", 

העולם:  בה  שנברא  ה'  האות  בענין  שכתב  ב-ד( 

"ויש לה גם כן פתח למעלה בצד ימין, שאם יחזרו 

ימין ה' פתוחה לקבל שבים, ועשה להם  בתשובה 

בצד  למעלה  ועולים  בתשובה  אותם  לקבל  פתח 

ימין, כי ימינו פשוטה לקבל שבים". הרי לנו דברים 

אשר  ימין,  בצד  הוא  ה'  באות  הפתח  כי  ברורים 

משם ימינו פשוטה לקבל שבים.

בחושבו שאין לו תיקון, לכן הוא מסמא את עיני 

האדם שלא יוכל לראות הפתח של האות ה'.

סדום  אנשי  על  שכתוב  זהו  כי  לומר  ויש 

הבית  פתח  אשר  האנשים  "ואת  יט-יא(:  )בראשית 

למצוא  וילאו  גדול  ועד  מקטן  בסנוורים  היכו 

הפתח". פירוש, היצר הרע וכוחותיו מסמאים את 

עיניהם של הרשעים שלא ימצאו הפתח של האות 

ה', שרומז שיש להם תקנה בתשובה. והנה כאשר 

ה'  האות  של  בצד  הפתוח  הפתח  את  סוגר  היצר 

נעשה ממנה אות ח'.

ויש לפרש בזה רמז הכתוב )שם כז-מו(: "ותאמר 

רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת, אם לוקח 

יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי 

חיים". הסיבה שהאומה נקראת "חת" היא משום 

תשובה  על  הרומז  ה'  האות  של  הפתח  שאצלם 

"חת"  נקראים  לכן  ח',  אות  בצורת  ומסוגר  סגור 

רבקה:  שאמרה  וזהו  חי"ת.  אות  בבחינת  הם  כי 

"קצתי בחיי מפני בנות חת", שאינם מאמינים שיש 

לחוטא תיקון בתשובה.

הנה כי כן ירווח לנו להבין דברי הזוהר הקדוש, 

שביציאת מצרים גער הקב"ה ושבר את הקנה של 

האות ח' של חמ"ץ ועשה ממנה אות ה' של מצ"ה, כי 

על ידי ששקעו ישראל במצרים במ"ט שערי טומאה 

נפלו ברשת היאוש שאין להם תיקון בתשובה, כמו 

ישראל  בני  אל  כן  משה  "וידבר  ו-ט(:  )שמות  שכתוב 

קשה",  ומעבודה  רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  ולא 

עד שפתח הקב"ה את עיניהם של ישראל שיש להם 

תיקון בתשובה. וזהו הענין ששבר הקב"ה את האות 

שהפתח של תשובה היה סתום בה,  חמ"ץ,  ח' של 

שיש להם תיקון  מצ"ה,  ה' של  ועשה ממנה האות 

בתשובה להיכנס בפתח של האות ה'.

הטעם  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

של  העליון  בשליש  המזוזה  את  להניח  שנצטווינו 

הפתח, אשר כפי שלמדנו מדברי ה"חתם סופר" הוא 

האמור  ולפי  ה',  האות  של  הפתח  כנגד  ממש  מכוון 

הכוונה בזה, כדי שהמזוזה תשמור שמירה מיוחדת 

על הפתח של האות ה', שלא יצליח היצר הרע לסתום 

 ח ם ס ט": מתיחים המז זה בתלית שלי א תל הט ח
 תה א כתגד הט ח תל הא   ה' המי שד לבשלי  ת בה

 היצ" ה"ש " צה לס  ם הט ח תל הא   ה' 
תיהיה ת"אה כצ "  ח' כדי תי ייאת הח פא מלשת    ת בה

 המז זה בתלית השלי א היא תמי"ה 
תלא יס  ם היצ" ה"ש א  הט ח תל הא   ה'  ישתה ממתה ח'

 ח ם ס ט": רהט  ח יד ב ת בהר,
 הא   ה' כל לה מד'  ב  כה י'  לא  ' כדי תהט ח יהיה "חב ל ת בה

ונראה לבאר כוונת המהר"ל על פי מה שכתוב 

)דברים ה-ד(: "פנים בפנים דיבר ה' עמכם בהר מתוך 

האש". והרי ידוע שהקב"ה מתלבש כביכול בתוך 

שהרחבנו  ]כמו  הקדושה  התורה  של  האותיות 

בזה בפרשת מטות[. נמצא לפי זה כי כאשר נצייר 

את האותיות שבתורה שהן עומדות כנגדנו פנים 

בפנים, אז יוצא שצד ימין של האות ה' הוא כנגד צד 

שמאל שלנו. הנה כי כן דברי המהר"ל שהרגל של 

ימין, ודברי ה"חתם סופר" שהמזוזה  היא בצד  ה' 

של  הפתח  כנגד  הוא  העליון  בשליש  ימין  בצד 

האות ה', עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

 רגש" חי  קתהר הקברה 
תב" א  הא   ח'  שתה ממתה ה'

גלימתו  בשולי  אחיזנא  מאריה  קמיה  כעבדא 

הקדושים,  דבריו  על  להוסיף  סופר"  ה"חתם  של 

בשליש  המזוזה  את  להניח  שצריך  הענין  לבאר 

העליון של הפתח כנגד הפתח של האות ה', על פי 

ַער ַחיַּת ָקֶנה". ומפרש  מה שכתוב )תהלים סח-לא(: "גְּ

בזוהר הקדוש )פרשת פנחס רנב.( כי ההבדל בין חמ"ץ 

מצ"ה שהיא רמז על  שהוא רמז על הקליפה ובין 

ובין האות  חמ"ץ  ח' של  הקדושה, הוא בין האות 

ה' של מצ"ה, כי אותיות מ"צ שוות בשניהם.

הקב"ה  שגער  קנה",  חית  "גער  הפירוש:  וזהו 

שלה  השמאלית  שהרגל  חמ"ץ,  של  חי"ת  באות 

]מצדנו שהיא רגל ימנית מצד הקב"ה כנ"ל[ סגורה 

לגמרי בצורת קנה, ושבר את הקנה השמאלי של 

האות ח' העולה עד למעלה, ועשה ממנו אות ה' של 

מצ"ה שהרגל שלה תלויה ופתוחה מלמעלה.

מה  פי  על  הקדוש  הזוהר  כוונת  לבאר  ונראה 

פתוח  ה'  האות  של  הפתח  כי  מהגמרא,  שלמדנו 

הרמז  אמרנו  וכבר  בתשובה.  החוטא  את  לקבל 

על כך במילת תשוב"ה שהיא אותיות תשוב ה', כי 

אומרים לחוטא תשוב בתשובה כפי שרמוז באות 

היצר  של  דרכו  כך  אמנם  העולם.  בה  שנברא  ה' 

שמפיל את החוטא ברשת היאוש, שיטעה לחשוב 

שאין לו תקנה בתשובה, ועל ידי זה ימשיך בחטא 
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ט"ת   א חתא  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ואתחנן תשע"ט

ללמדנו שבזכות מצות מזוזה זוכים להשראת השכינה 

בפתח הדלת ועל ידי זה ניצולים ממלאך המות.

"ודא  כה.(:  י  )תיקון  זוהר  בתיקוני  הדבר  ומקור 

רזא דמזוזה, דאתמר בה וכתבתם על מזזות ביתך, 

בתיקוני  עוד  מבואר  וכן  מו"ת".  ז"ז  כתיב  מזוז"ת 

ביתך  מזוזות  על  "וכתבתם  סו.(:  כב  )תיקון  זוהר 

ולא  שכינתא  דאיהי  ביתא  מן  מות  זז  ובשעריך... 

]המות זז מהבית שהשכינה שורה  אתקריב לגבה 

)במדבר  דכתיב  הוא  הדא  אליה[,  קרוב  ואינו  שם 

א-יח( והזר הקרב יומת, ואתוון ]ואותיות[ דמזזו"ת 

אינון ממש ז"ז מו"ת".

 מצ   מז זה מק מה
 בתלית השלי א תל הא   ה'

הגדולה  החשיבות  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

של מצות מזוזה בפתח הבית, וגם הטעם שמצות 

מזוזה היא סגולה לאריכות ימים, על פי מה ששנינו 

צריך  הפתח  של  גובה  באיזה  לג.(  )מנחות  בגמרא 

להניחה  מצוה  שמואל  "אמר  המזוזה:  את  להניח 

"ימדוד  רש"י:  ופירש  העליון".  שליש  בתחילת 

לתחילת  ולכשיכנס  הפתח,  שלישי  שני  מלמטה 

בשלחן  נפסק  וכן  המזוזה".  יתן  העליון  שליש 

קביעתה...  מקום  "איזהו  ס"ב(:  רפט  סימן  )יו"ד  ערוך 

בתחילת שליש העליון גובה השער".

שלמדתי  מה  מלכים  שלחן  על  להעלות  והנני 

חידוש נפלא מדברי ה"חתם סופר" זי"ע ב"תורת משה" 

ר'  של  מההוספות  ]מקורו  סח:(  דף  קרח  )פרשת  השלם 

יוסף נפתלי שטרן ב"חתם סופר" על התורה סוף חלק 

במדבר )דף קפא. ד"ה ועוד( מכתב יד קדשו, וחידוש זה 

לא נמצא בשום מקום נוסף בספריו הקדושים[, בענין 

הפתח,  של  העליון  בשליש  שמקומה  מזוזה  מצות 

ומפאת החשיבות הנה הדברים בלשון קדשו: 

"כי )ברכות לד:( מקום שבעלי תשובה עומדים אין 

צדיקים גמורים יכולין לעמוד, לכן המזוזה והשמירה 

בפתח פתוח לדופקי בתשובה בשליש העליון בצורת 

ולכן  כידוע.  לתשובה  פתוח  הזה  העולם  דמות  ה', 

]נצטווינו לכתוב במזוזה[ ב' פרשיות אלו, להורות כי 

אפילו העובר אחמורות ]שהוא[ כופר ביחוד שמו או 

בשתי  שנזכרו  המצוות  ועול  שמים  מלכות  עול 

הקב"ה  יתן  לא  זה  ובזכות  שבמזוזה,  הפרשיות 

למשחית לבוא אל בתינו עכדה"ק.

עוד מבואר בגמרא )מנחות לד.( כי מצות הנחת 

מזוזה היא על צד ימין של הפתח בכניסתו לבית, 

מזוזות  על  "וכתבתם  שכתוב:  ממה  כן  ולמדו 

דרך  כלומר  "ביאתך",  דרך  "ביתך"  ודרשו  ביתך", 

ביאתו של האדם לתוך הבית שהוא בצד ימין, כי 

הימנית  רגלו  את  עוקר  שהוא  אדם  של  דרכו  כך 

סימן  )יו"ד  ערוך  בשלחן  להלכה  נפסק  וכן  תחילה. 

ואם  הנכנס...  ימין  על  לקבעה  "וצריך  ס"ב(:  רפט 

קבעה משמאל פסולה".

המז זה היא סג לה לא"יכ   ימים

לנו  שגילו  במה  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר 

נפלאה  סגולה  היא  מזוזה  שמצות  ז"ל  חכמינו 

רפה(:  סימן  )יו"ד  ה"טור"  שכתב  כמו  ימים,  לאריכות 

"וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו, דכתיב )דברים יא-

למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ואם אינו זהיר בה  כא( 

יתקצרו, דמכלל הן אתה שומע לאו, וכן דרשו חכמים 

קטנים".  מתים  ובנותיו  בניו  מזוזה  בעון  לב:(  )שבת 

המקור לכך הוא במה שדרשו בגמרא )שם( סמיכות 

הכתובים בפרשה שניה של קריאת שמע )דברים יא-

כ(: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", ומיד לאחר 

מכן כתוב )שם כא(: "למען ירבו ימיכם וימי בניכם" וגו', 

ללמדנו שמצות מזוזה סגולה לאריכות ימים.

שגם  לד.(  )קידושין  בגמרא  מבואר  זה  מטעם 

מצוות  מקישים  אנו  ]ואין  במזוזה  חייבות  נשים 

ללמוד  לה  הסמוכה  תורה  לימוד  למצות  מזוזה 

חיים.  צריכות  נשים  גם  כי  פטורות[  שנשים  מכך 

וכן מבואר בשלחן ערוך )יו"ד סימן רפה ס"א(: "וצריך 

ליזהר בה מאד, וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו, 

ואם אינו זהיר בה יתקצרו".

יג(  אות  אור  תורה  פרק  חולין  )מסכת  הקדוש  בשל"ה 

)פרשתנו( רמז נפלא על כך,  מביא בשם ה"רקאנאטי" 

שמע:  קריאת  של  ראשונה  בפרשה  שכתוב  במה 

שם  כתוב  ובשעריך".  ביתך  מזזות  על  "וכתבתם 

מות",  "זז  אותיות  שהיא  ראשונה  ו'  חסרה  "מזזות" 

בפרשה  למדים  אנו  ואתחנן  פרשת  בפרשתנו 

לקבוע  עשה  מצות  על  שמע  קריאת  של  ראשונה 

ו-ט(:  )דברים  שכתוב  כמו  ביתנו,  פתח  על  מזוזה 

"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". מצוה זו חוזרת 

ונשנית בפרשת עקב בפרשה שניה של קריאת שמע 

)שם יא-כ(: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך".

פרשיות  שתי  במזוזה  לכתוב  צריך  זה  מטעם 

אם  "והיה  "שמע",  שמע  קריאת  של  הראשונות 

"שתי  כח.(:  )מנחות  במשנה  ששנינו  כמו  שמוע", 

רש"י:  ופירש  זו".  את  זו  מעכבות  שבמזוזה  פרשיות 

"שתי פרשיות שבמזוזה, שמע והיה אם שמוע". כי הרי 

זה כאילו התורה מורה לנו בכל אחת משתי פרשיות 

הללו: "וכתבתם" לפרשה זו על המזוזה, ותניחו אותה, 

"על מזוזות ביתך ובשעריך". וכן מבואר בשלחן ערוך 

"מצות עשה לכתוב פרשת שמע,  )יו"ד סימן רפה ס"א(: 

והיה אם שמוע, ולקבעם על מזוזת הפתח".

 ת י ט"תי   במז זה 
קבל  ש ל מלכ    ש ל המצ   

הגה"ק בעל "חידושי הרי"ם" זי"ע )פרשת בא ד"ה 

ולא יתן המשחית( מבאר הטעם שצונו הקב"ה לכתוב 

במזוזה  שמוע"  אם  "והיה  "שמע",  פרשיות  שתי 

פי מה ששנינו  על  ביתנו,  ולקבוע אותה על פתח 

במשנה )ברכות יג.(:

"אמר רבי יהושע בן קרחה, למה קדמה פרשת 

שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות 

מצוות".  עול  עליו  מקבל  כך  ואחר  תחילה  שמים 

מלכותו  עול  קבלת  היא  ראשונה  פרשה  פירוש, 

באחדות  אמונה  כללי,  באופן  עלינו  הקב"ה  של 

אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  ו-ד(:  )דברים  ה' 

אהבת ה' )שם ה(: "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך 

ובכל נפשך ובכל מאדך", ופרשה שניה היא קבלת 

עול מצוות )שם יא-יג(: "והיה אם שמוע תשמעו אל 

מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום".

הנה כי כן מטעם זה צונו הקב"ה לכתוב שתי 

במזוזה  שמוע"  אם  "והיה  "שמע",  הללו  פרשיות 

תמיד  שנזכור  כדי  ביתנו,  פתח  על  מניחים  שאנו 

עלינו  לקבל  ממנו,  וביציאתה  לבית  בכניסתנו 

הגיל י התטלא תל הרח ם ס ט"ר זירש

 מק ם קביש  המז זה בתלית השלי א תל הט ח
כתגד הט ח הט  ח למשלה מה"גל תל הא   ה'
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הפרוזדור שבעולם הזה...  
בכל מאודך – בכל ממונך!

]טיב הזכרונות, הרה"ק מגאלאנטע הי"ד זי"ע[

• ~ • ~ •
משה  רבי  הרב  מרנא  הקדמונים,  הפוסקים  מגדולי  אחד 
גיליון  בשולי  הנדפס  הגולה',  'באר  בעל  זצוק"ל  רבקש 
דין שפסקו המחבר  כל  ערוך, להראות מוצא מקור  השולחן 
והרמ"א, היה זקנו של הגאון מוילנא זצוק"ל. - אשר הלך גם 
הוא בדרכו של זקנו, לברר וללבן כל דין בשולחן ערוך על פי 
בכל  ערוך  לשולחן  בביאורו  הגר"א  מתחיל  ולכן  מקורותיו, 
דוכתי: "עיין באר הגולה", ואחר כך ממשיך חקר בביאור כל 

שיטה שבפוסקים, כנודע.
העשירים  היהודים  מן  ואחד  אמיד,  אדם  היה  הגולה  הבאר 
שהקוזקים  בעת  ת"ט   – ת"ח  גזירות  בשנות  עולם,  משועי 
ערי  בכל  ושדדו  רצחו  ארץ,  רחבי  בכל  השתוללו  הרשעים 
מתקרבים  שהנה  הרב  של  לאוזנו  השמועה  הגיעה  ישראל, 
מעיר  עוברים  שהיו  לחימתם  דרכי  כידוע  לעירו,  הקוזקים 
לעיר ומחוללים פוגרומים נוראים להרוס לרצוח ולחבל, והיו 

הכל יראים ומתפחדים מהם.
בו  שהיו  רכושו,  כל  את  קיבץ  הרב  כך  על  כששמע  תיכף 
שאר  כל  את  ומפנינים,  מפז  מסולאים  גדולים  אוצרות 
המיטלטלין הוא מכר, עד שנקבץ תחת ידו הון עצום, והחביא 
את כל הממון עמוק במעבה האדמה, הרחק מאוד מעיניהם 

החמדניות של הקוזקים...
כמה  כעבור  נצרכו  עירם,  אל  הלחימה  חזית  התקדמות  עם 
ימים כל בני הקהילה לברוח ולנטוש את העיר כל עוד נפשם 
רחובות  אל  פנימה  בהמוניהם  הקוזקים  וכששעטו  בם. 
עזובים  בתים  אם  כי  חיה,  נפש  אף  שם  מצאו  לא  היהודים, 

ונטושים.
בדרך כלל היו היהודים מסתתרים במקום מחבואם עד חלוף 
היה  ניתן  האזור  את  הקוזקים  שעזבו  ומשנודע  הסכנה,  פני 
יחדיו במקום  בני הקהילה  – המתינו אפוא  העיר.  לחזור אל 
המורדים  שאחרון  הברורה  הידיעה  שהגיעה  עד  מחבואם, 
ליהודים,  סכנה  שום  עוד  נשקפת  ולא  כולו,  האזור  את  עזב 
ואז ניתנה ההוראה לצאת מן המערות והכוכים, ואט אט החלו 

לצעוד יחדיו זקנים ונערים אנשים נשים וטף בחזרה העירה.
הנורא  ההרס  לנוכח  והתמוגג  לבם  נשתומם  מאוד  מה  והנה 
על  הקוזקים  של  זעמם  שבחמת  התברר  בעיר,  שמצאו 
שלא מצאו את יהודי העיר, כילו את זעמם וכעסם בממונם 
וברכושם. הם הסתובבו כחיות פרא ברחבי העיר, שברו נתצו 
ולא השאירו אבן על  הרסו ורמסו את כל הבתים ותכולתם, 

אבן, הכל היה הרוס ומנותץ בפניהם לשברי שברים.
לעניים  העיר  מיהודי  הרבה  הפכו  אחת  שבבת  נמצא  וכך 
ואביונים, עשירים ירדו ונפלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, 
מכל  זעקו  והמחסור  הרעב  לפורטה,  פרוטה  בידיהם  כשאין 

פינה ופינה.

כראות רבינו הבאר הגולה את המצב לאשורו, נחלץ חושים 
אוצרותיו  כל  את  מהרה  הוציא  הוא  ישראל,  של  להצלתם 
המוטמנים, ופיזר את כל ממונו בשביל בני הקהילה היקרים. 
והעמיד  הקים  ונאים,  גדולים  בסכומים  כספים  חילק  הוא 
הקהילה  בני  החלו  ובזכותו  רגליהם,  על  רבות  משפחות 
למסלול  העיר  את  ולהחזיר  הקשה,  המכה  מן  להשתקם 

העסקים והשגשוג כבתחילה. 
שהוא  כשראתה  משה,  רבי  של  מחברתו  הצדקנית  הרבנית 
מפזר את כל ממונו משלם, ואף את הכלים האחרונים שבבית 
הכסף  פמוטות  את  בהיחבא  נטלה  לצדקה,  הוא  ממשכן 
היקרים שהיו ברשותה והטמינה אותם, כדי שתוכל להדליק 

בהם 'נרות שבת קודש' בהידור כראוי.
בני  של  השיקום  תהליך  משהסתיים  חודשים  כמה  לאחר 
העיר, והבאר הגולה חזר לשגרת תלמודו, בהגיעה עת שבת 
והניחה  היוקרתיים  הפמוטות  את  הרבנית  הוציאה  קודש 

אותם על גבי השולחן, כדי להדליק בהם נרות שבת.
כשנכנס הבאר הגולה לביתו וראה את אותם פמוטות מונחים 
מיד שהרבנית החביאה  הבין  הגדול,  על השולחן  כבוד  אחר 
הוא   – לצדקה.  ימשכנם  או  ימכרם  שלא  כדי  מעיניו,  אותם 
וכי  לרבנית,  הסביר  ונדכה  שבור  ובלב  מר,  בבכי  תיכף  פרץ 
מחרפת  עוד  להציל  יכולתי  טובים  יהודים  כמה  את  יודעת 
רעב?! כיצד נוכל אנו ליהנות מפמוטות אלו כשיהודים טובים 
יושבים ומתענים בעירום ובחוסר כל! – והלא על כך נצטווינו 

להדיא "ואהבת את ה' אלקיך בכל מאודך, בכל ממונך"!
]פרטיות, קובץ 131013[

• ~ • ~ •
סיפר לי איש חסיד נאמן מארצות הברית, שנסע פעם לקבל 
פני קדשו של כ"ק האדמו"ר מטאהש זצוק"ל זי"ע בקנדה, 
ובהיותו אחד מגדולי העשירים שבאמריקה הגיש לידי קדשו 
כמה  של  נאה  סכום  בה  שיש  ומכובדת,  שמנה  'מעטפה' 

אלפים טובים ירוקים ומרשרשים...
הרבי קבלו בחביבות ובירכו כדרכו במאור פנים, ואת מעטפת 

הממון תחב אל תוככי מגירתו. 
אחד,  'משולח'  אחריו  מיד  נכנס  החדר  מן  העשיר  צאת  עם 
שהיה מקבץ על יד בשביל להשיא את בניו ואת בנותיו כ"י. 
בצדקת  תבל  קצווי  בכל  מפורסם  היה  מטאהש  הק'  הרבי 
פזרונו, שהיה נותן ומחלק ביד רחבה מתנות נכבדות ביותר, 
לו  הוציא  מבוקשו,  וביקש  דנן  הנצרך  היהודי  וכשנכנס 
ידו את אותה  הרבי מאוצרות הגנוזות שבמגירתו, ותחב אל 
הנכבד,  הנגיד  של  מידיו  עתה  זה  שקיבל  הדורה  'מעטפה' 
והיתה מונחת הראשונה בתחילת המגירה! הרבי אפילו טרם 
הספיק לפתחה, ובהיות שעדיין לא מנה את השטרות לא ידע 

כלל באיזה סכום עצום מדובר...
את  ראה  גדולה,  בשמחה  הרבי  מבית  המשולח  בצאת  והנה 
לצאת  רכבו  עם  מתארגן  כשהוא  לפניו  שיצא  עשיר  אותו 
מועדות,  פניו  לאן  ושאלו  המשולח  אליו  ניגש  תיכף  לדרכו, 
'מונטריאול'  העיר  לכיוון  עתה  יוצא  שהוא  ענה  והעשיר 
להצטרף  אולי  יוכל  אם  ושאל  המשולח  שמח  שבקנדה, 
'טרמפ' בנסיעה מונטריאולה, והעשיר נענה באדיבות שישמח 

לקחתו אל מחוז חפצו.
תיקו  את  המשולח  הוציא  הארוכה,  בנסיעה  בדרכם  בעודם 
רואה  והנה  והמסמכים,  הכספים  את  לסדר  והחל  האישי, 
העשיר לתדהמתו את אותה 'מעטפה' יקרה ושמנה כשהיא 
סגורה  עדיין  כשהיא  המשולח,  של  בידיו  כבוד  אחר  מונחת 
וחתומה... בפקחותו הבין העשיר מיד שהרבי הקדוש אפילו 
חתומה  נתנה  לבו  ברוחב  אלא  כלל,  המעטפה  את  פתח  לא 

כמו שהיא לידיו של הבעל צדקה. 
בסוף  כשהגיע  אבל  מילה,  לאיש  אמר  לא  הנדהם  העשיר 
הנה  הרבי שאל ממנו:  בהיכל קדשו של  לבקר  השבוע שוב 
זאת ידעתי שהרבי יתן את כל הכסף לצדקה... אבל מדוע לא 
העצום  הסכום  את  לדעת  מקודם  המעטפה  את  הרבי  פתח 

המונח בה?
חייך הרבי הקדוש לעומתו, ואמר: עדיף לך יותר שהרבוש"ע 
לך  ישיב  בוודאי  יתברך  הוא  המעטפה...  הכילה  כמה  יודע 
כגמולו הטוב בכפלי כפליים! ואני כשלעצמי אין בזה נפקא 
מינה, שהרי בין כך מצווה אני במצות "ואהבת את ה' אלקיך 

בכל מאודך – בכל ממונך"! 
 ]פרטיות, קובץ 130924[

• ~ • ~ •
ודורשי רשומות היו דורשים: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
'גם'  הינם  'לב'  שאחרי  האותיות  לט(.  טו,  )במדבר  עיניכם" 
]אחר ל' – מ, ואחר ב' – ג[. והאותיות שאחר 'עין' הינם 'כסף' 

]אחר ע' – פ, ואחר י' – כ, ואחר נ' – ס[. 
ו]ש[ לבבכם  שאחרי[  ]האותיות  אחרי  תתורו  "ולא  והיינו: 
גם אחר  רומז, שלא תתורו  'גם כסף'.  עיניכם", שהם:  אחרי 

הכסף...  
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

• לעילוי נשמת •
האשה הצדקנית מרת רבקה ע"ה
בת הרה"ג ר' פנחס פרידמן זצ"ל

נלב"ע י"א אב תשע"ט
ומשגרים תנחומינו לבעלה

הגה"ח ר' יהושע מאיר אברהאם שליט"א
גיסו של מורנו ורבנו שליט"א

ולכל המשפחה החשובה
 • - •

יה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

מידה נגד מידה
מתוקף   . חשוב  ישיבה  ראש  של  נהג  אני  לפרנסתי 
אחרת  לעיר  מגורינו  מעיר  אותו  מסיע  אני  תפקידי 
יום הלימוד  שם ממוקמת הישיבה הקדושה, בסיום 

אני מסיעו חזרה לעיר מגורינו...
על הדרך מצאתי דרך להגדיל את ההכנסה החודשית 
אוסף  אני  וכך  המבורכת,  משפחתי  את  לכלכל  כדי 
מוריד  שאני  ואחרי  בעיר,  שונים  מאנשים  חבילות 
בעיר  החבילות  את  מפזר  אני  הישיבה  ראש  את 
חבילות  זו  מעיר  אוסף  אני  ובחזור  הישיבה,  של 
לעירי אותם אני מפזר בשעות הערב, ובכך משתכר 

בהכנסה נוספת לה אני זקוק...
בין לבין בזמני הפנוי אני מנצל הזמן ללימוד התורה 

בישיבה.
אחד  מלקוח  להעביר  חבילה  וקיבלתי  היום  ויהי 
אלא  היטב,  מכיר  אני  הלקוחות  שני  את  למשנהו, 
שכעבור יומיים קבלתי שיחה ונשאלתי מדוע בוששה 
החבילה מלהגיע ליעדה?  השבתי כי החבילה נמסרה 

בו ביום...
אלא שהוא מצדו טען שלא קיבל את החבילה...

החבילה בעלת ערך כספי של חמש אלף ₪ )5,000₪(
ואני מואשם ברשלנות...

החבילה  את  שהעברתי  לשכנעם  כוחי  את  ניסיתי 
.ללא הועיל, זימנו אותי לדין תורה על מנת לברר מי 

אשם ומי אמור לשאת בנזק...
אך  החבילה  את  מסרתי  כי  ביודעי  גרוע  הרגשתי 
לנוכח ההתכחשות בטחוני התערער קמעה והתחלתי 

לחשוב שמא אכן טעיתי והחבילה אבדה לי...
בקשתי מה' שיציל אותי ממידת הדין, והנה יום לפני 
ישיבה, פנה אלי הרב  בנוסעי עם הראש  הדין תורה 
ושאל: "מה עם החבילה שמונחת אצלי במשרד על 
עדיין  אחד  אף  אחרת[?  בחבילה  ]מדובר  השולחן 
הדין  משורת  שלפנים  כדאי  אולי  לקחתו...  בא  לא 

תתקשר שוב ללקוח?!"
נזכרתי כי אכן מדובר בחבילה שהלקוח המקבל לא 
ענה לטלפון, ואף לא ענה בכתובת כמסוכם, ובמקרה 
הלקוח  ועל  בישיבה  החבילה  את  משאיר  אני  כזה 

לבוא בעצמו לאסוף את החבילה...
ענה  הוא  והפעם  שוב  ללקוח  להתקשר  החלטתי 
והתנצל, רוח טובה נחה עלי והקפצתי לו את החבילה 

לפנים משורת הדין.  
בהתנצלויות  מלאה  שיחה  קבלתי  שעה  באותו  עוד 
מצא  אכן  הוא  כי  הראשונה[  החבילה  של  ]מהאדם 
ולא עלה  בפינה  אותו  והוא פשוט שם  את החבילה 

על דעתו לחפש שם...
הדין  בבית  שהדיון  .שמחתי  ההתנצלות  את  קבלתי 

ירד מסדר היום.
חזור  בדרך  ישיבה  הראש  מדברי  התרגשתי  והכי 
עשית  שאתה  "ראה  ואמר:  הנעשה  את  ששמע 
ללקוח  שוב  והתקשרת  הדין  משורת  לפנים  מעשה 
שלך ולא עוד אלא שהקפצת לו את החבילה על אף 
שהוא אמור להגיע לישיבה בעצמו, אף ה' עשה לך 
האבודה  החבילה  את  לך  והמציא  מידה  נגד  מידה 

תיכף ממש!!!
בעל המעשה: ח.ה.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים בכל מאודך – בכל ממונך!

ידועה הטענה הנפוצה בפי הסוחרים ובעלי 
בתורה  לעסוק  יכולים  שאינם  המלאכה, 
ובעבודת השם יתברך, מחמת שהם טרודים 
הפרנסה  ועול  הכלכלה,  ועל  המחיה  על 
והכלכלה עומד בעוכרם, שמוכרחים להביא 

טרף לביתם.
ושגור בפיהם של הסוחרים הללו, שכאשר 
בידם  מצוי  ויהיה  בשפע,  פרנסתם  תימצא 
בשופי די מחסורם אשר יחסר להם, או אז 
ועבודת  לתורה  עתותיהם  להקדיש  יוכלו 
טרדין  בחבילי  מוקפים  יהיו  כשלא  ה'. 

ובלבולים, ויישבו על המנוחה ועל הנחלה, אז יהיו מוחם וליבם 
מוכשרים לעסק התורה.

אך זו טענת הייצר, שאין לך זמן או מצב פנוי מן התורה ועבודת 
ה', שהרי על כך נצטווינו בפרשתנו במצות אהבת ה' "בכל מאודך 
– בכל ממונך", הרדיפה אחר הממון אינה תירוץ לבטל מתלמוד 
תורה ועבדות השי"ת. וחזינן כאן בסדר הדרגות שהממון נסדר 
בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת  היא  המצוה  וראשית  לבסוף,  רק 
לבבך", לאהוב השי"ת מכל הלב, ולאחריה הוא "בכל נפשך", ורק 
בדרגה האחרונה נאמר "ובכל מאודך". כי כל החשוב חשוב קודם, 
וחשיבות הממון לא באה כי אם לבסוף, ואיך יוכל אדם לפטור 

את עצמו בטענת הממון, ובתירוץ כזה שאין לו מספיק כסף...
וזל"ק:  בזה,  כתב  דף קפ.(  )ליקוטים  ובספה"ק תפארת שלמה 
"בכל לבבך ובכל מאודך. אם נאמר בכל לבבך, למה נאמר בכל 
מאודך. ונראה לבאר, אם נאמר 'בכל לבבך' לבד, היה אדם יכול 
לומר אחר מותו, שבאם היו מנסין אותו היה מוסר עצמו, והקב"ה 
יודע שאינו כן. לכן נאמר 'בכל מאודך', אם אדם עומד בניסיון 
ממון, אז באמת נחשב 'בכל לבבך', כאילו נהרג על קידוש השם. 
ידוע  ניסיון בממונם, ממילא  רוב העולם אינם עומדים על  אבל 
שאינם מקימים בכל לבבך וקוראים קריאת שמע לבטלה. לכך 
נאמר 'בכל מאודך', שזה הוא ניסיון על 'בכל לבבך', וניסיון ממון 

הוא תמיד" עכל"ק. 
וכבר נודע מאמר הרה"ק רבי משה מקוברין זצוק"ל, בפירושא 
דמתניתין בפרקי אבות )פ"ב שלהי מ"ד(: "אל תאמר לכשאפנה 
אשנה, שמא לא תפנה". כלומר, שמא זה גופא רוצה השם יתברך 
ממך שתעבוד אותו מתוך בחינת מצב של "לא תפנה", וזה עיקר 
תכלית המכוון של טרדותיך ועיסוקיך הרבים, להעמידך בניסיון 
שתעבוד השם יתברך דייקא מתוך מצב של 'לא תפנה', ושפתי 

פי חכם חן.
]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
חיים  החפץ  מרן  לפני  והציע  לראדין,  פעם  הגיע  אמיד  יהודי 
זצוק"ל, שברצונו לרכוש עבורו דירה גדולה רחבת ידיים, שתהא 
וכיאות לכבודה של תורה. הוא  מרחיבה דעתו של אדם, כראוי 
הסביר לפניו שיש לו ממון הרבה מאוד, ואין זה גורע ממנו כלל, 
אדרבה זכות גדולה ושמחה היא בשבילו לרכוש בית עבור רבם 

של ישראל. 
אך החפץ חיים לא אבה לשמוע על כך כלל, ולא הסכים בשום 
אופן, לא הועילו כל הפצרותיו של האיש. – אינני מעוניין ברחבות 
גשמית בעולם הזה, אמר החפץ חיים, זה עלול חלילה להשפיע 
עלי לרעה... נשמתי עלולה להתגשם ח"ו מרחבות גשמית... ומי 

יודע לאפוא זה עלול לדרדר אותי...
ממונך", שלא  בכל   – מאודך  "בכל  תורה:  ומהאי טעמא אמרה 
יימשך האדם חלילה אחר השפעת הממון הגשמי, ויתדרדר מכל 

המדרגות בתורה ועבודה, רחמנא ליצלן.

בעל  זצוק"ל  אאמו"ר  כבוד  מפי  ברם 
המעשה  זה  טיב  שמעתי  השולחן'  'מעדני 
העשיר  שכשהגיע  מאירות,  פנים  בתוספת 
הגדול לראדין וראה את ביתו הקטן והעלוב 
ועל  של החפץ חיים, נחמץ לבו על הדלות 
לרכוש  חיים  לחפץ  הציע  ומיד  הצפיפות, 

עבורו בית גדול רחב מידות.
וכמה חדרים יהיו באותו בית? – שאל החפץ 

חיים
שמונה או עשרה חדרים גדולים ומרווחים! 

– ענה הנדיב
חדרים,  עשרה  בבית  צריך  באם  חיים,  החפץ  תהה  מבין,  אינני 
כיצד הנך מסתדר בנסיעותיך הרבות בחדרוני הבונגלו שבדרכים, 

כשאין בהם יותר מחדרון וחצי קטנים וצרים? 
לימים  ארעי  כדירות  אורח  לעוברי  ההם  בימים  שימשו  הקטנטנים  הבונגלו  ]חדרי 

וכבר התבטא  יותר מקיטון צר בלבד.  מספר במקומות שונים בעולם, כשאין בהם 

ימ"ש  היטלר  גירש  כאשר  זצוק"ל,  מסטמאר  משה'  'ויואל  בעל  מרן  בזמנו  עליהם 

יהודים רבים מארצם, והושיבם בחדרי הבונגלו, שהוא ברשעותו התכוון להציק בכך 

ליהודים, ומן השמים היתה דווקא זו להם להצלה מן המלחמה הקשה...[.

טוב  הבונגלו  חדר  גם  הדרך  בטלטולי  העשיר,  ענה  מילא,  נו, 
בשביל 'דירת ארעי' בלבד...

לי  מספיקה  חיים,  החפץ  אמר  הדרך...  בטלטולי  כאן  אני  אף 
של  פרוזדור  אלא  שאינו  זה  ארעי  עולם  בשביל  ארעי'  'דירת 

הכנה לטרקלין!!!
• ~ • ~ •

כיוצא בדבר, שמעתי מתלמידיו הנאמנים של הגה"ק רבי יהושע 
בגאלאנטע  מגוריו  הי"ד, שבעיר  זצוק"ל  מגאלאנטע  בוקסבום 
שבהונגריה, היתה לו דירה קטנה וצנועה בת שתי חדרים בלבד, 
ילדים  ברוכת  משפחה  היו  הם  משפחתו.  בני  כל  הצטופפו  בה 
הבנים  והיו  בבית,  לישון  כולם  בשביל  מקום  היה  לא  ובלילה 

הגדולים מתפזרים לישון בבתים אחרים שבעיירה.
גבול  ללא  היתה  לרבם  ואהבתם  שמסירותם  אהוביו,  תלמידיו 
כנודע, לא יכלו לעמוד מנגד ולראות בדחקו הגדול, אך כל כמה 
שהציעו לפניו והפצירו בו לעבור לדירה גדולה ורחבה יותר לא 
אבה לשמוע. עד שבפעם אחת לא יכלו עוד כמה מן התלמידים 
מבתים  ובהיותם  ומשפחתו,  רבם  של  הנורא  בדוחק  לראות 
ועשו מעשה  יחדיו  ולא נחסר להם הממון, עמדו  עשירים מאד 
ואת אוזן הרב לא גילו... הם הלכו ורכשו בית גדול רחב ומהודר 
בעיר, טרחו וסידרו את כל הדירה החדשה עבור הרב הנערץ עם 
משפחתו, העמידו בה את כל צרכיהם משלם, קנו את הריהוט 
היו  והגדולים  הקטנים  האביזרים  כל  ביותר,  והמשובח  היקר 
כולם חדשים ומחודשים, עד שמאום לא נחסר, והכל עמד מוכן 

ומתוקן. 
היה  והכל  טוב,  היותר  הצד  על  מלאכתם  את  שהשלימו  לאחר 
מוכן לתפארה. – באו לפני רבם הקדוש בשמחה גדולה והגישו 
לפניו את מפתח הדירה, באמרם שברוך השם היתה להם הרבה 
רק  וצריך  ומוכן,  ערוך  עומד  הכל  והנה  בדבר,  דשמיא  סייעתא 

לעבור ולהיכנס אל אותה הדירה.
אליהם  לשמוע  אבה  ולא  פניו,  התכרכמו  כשומעו  הקדוש  הרב 
הוא  הדירה.  במפתח  כלל  לנגוע  רצה  ולא  ואופן,  פנים  בשום 
ולהחזיר הכל  ציוה עליהם במפגיע להשיב את הדירה לבעליה, 
לי  אין  ליבו,  מנהמת  באוזניהם  ומשנן  חוזר  כשהוא  לקדמותו. 
שום טובה בבית שתבנו עבורי בזה העולם! תבנו נא לי בית טוב 
למעלה! ככל שתרבו יותר בתורה ובמצות כן תשכללו יותר את 
וטובה בבנין  ואין לי שום חפץ  דירתי למעלה, ושם עיקר ביתי, 

ג

ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבּתָ 
ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ
)ו, ה(. פירש  ְמֹאֶדָך"  ּוְבָכל 

רש"י: "בכל ממונך".
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ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

א.  תניא רבי אליעזר אומר שלש משמרות 
יושב  ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה,  הוי 
ממרום  ה'  שנאמר  כארי,  ושואג  הקב"ה 
על  ישאג  שאוג  וגו',  קדשו  וממעון  ישאג 
נוהו, ואיתמר נמי אמר רב שמואל בר מרתא 
משמיה דרב שלש משמרות הוי הלילה ועל 
לבני  או  אומר  הקב"ה  ומשמר  משמר  כל 
שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את 

היכלי והגליתי לבין אומות העולם )ברכות ג(.
ודואג  ירא שמים שיהא מיצר  וראוי לכל  ב. 
חורבן  על  תחנונים  ולשפוך  שעה',  'באותה 
בית המקדש, כמו שנאמר קומי רוני בלילה 

לראש האשמורות )רא"ש סי' ב(.
יכוין  בוראו,  לפני  להתחנן  המשכים  ג. 
לשעות שמשתנות המשמרות, שהן בשליש 
ולסוף  הלילה,  שלישי  שני  ולסוף  הלילה, 
באותן השעות  הלילה, שהתפילה שיתפלל 

על החורבן ועל הגלות, רצויה )שו"ע סי' א' ס"ב(.
מעלת  בגודל  מאוד  האריכו  המקובלים  ד. 
נדפס  וכבר  היא  רבה  כי  חצות  קימת 
האר"י  כתבי  ע"פ  ההנהגה  סדר  בסידורים 
יותר  נכון  החורבן  על  להתאונן  והעת  ז"ל, 
ואילך  ומחצות  מעט,  חצות  קודם  שיהיה 
יעסוק בתורה, ואחר התיקון שיעור משניות 
קודם לכל דבר, ואם זכה לחכמת האמת עת 

ההיא מסוגלת מאוד )מ"ב סק"ט(.
ה. ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על 
והתפלה  התורה  אבל  המקדש,  בית  חורבן 

יהיה בשמחה )ס"ג מ"ב סק"י(. 
ואין  חיוב,  הוא  והמקובלים  הזהר  פי  ועל  ו. 

מקום לחלק בין ת"ח לשאר העם )טיב ההלכה(.
תקפ"א  )סי'  השע"ת  דברי  לציין  ומהראוי  ז. 
סק"א( שהביא בשם הברכ"י, דמי שקם בעת 

שהציבור אומרים סליחות, ויהיה צריך לבטל 
תקון חצות, טוב שיאמר תקון חצות כסדר 
האריז"ל, שהוא עיקר גדול יותר מהסליחות 
עכ"ד, והובא דבריו להלכה גם בספר בא"ח 
ובכה"ח, ועיין בספר שו"ת שלמת חיים )למרן 
הגרי"ח זונפלד זצ"ל( שנשאל למה אין המנהג כן, 

שאין  הדברים  מכלל  הוא  חצות  ענין  וז"ל, 
יאמר  בזה,  לצאת  ירצה  אם  שיעור,  להם 
לאסף,  מזמור  ועוד  בבל,  נהרות  על  מזמור 
התעוררות  הרבה  בהסליחות  נמצא  לא  וכי 
שיכוין  ובלבד  והצדיקים,  השכינה  גלות  על 
לבו לשמים, לא יחסר לו שום דבר עכ"ל )שם(.
זו,  בעבודה  שעסקו  הרבה  היו  ומלפנים  ח. 
לאוקמי שכינתה מעפרא, ולומר תקון חצות, 
והיום מחמת חולשת הדורות כמעט שנשכח 
הקדושה  השכינה  צועק  זה  ועל  זו,  עבודה 
ראיתי  ישראל  בבית  ז"ל(  האלשיך  של  )פיוט 

שערוריה, אין איש שם על לב, שלמה אהיה 
וכו', ולכן  כעוטיה, כקיר נטוי, כגדר הדחויה 
בודאי כל דורש ומבקש ה' צריך עכ"פ מדי 
פעם לומר תקון חצות, וכן אנשים שהם בין 
כך ערים בשעת חצות, או שקמים באמצע 
שהילדים  ]כגון  סיבה,  איזה  בגלל  הלילה 
חצות,  תקון  לומר  להם  דיש  וכד'[  בוכים 
וכמו  בבל,  נהרות  על  קאפיט"ל  עכ"פ  או 
שהבאנו לעיל מדברי הגרי"ח זונפלד, שתקון 
קאפיט"ל  ובאמירת  שיעור,  לו  אין  חצות 
כ"י  בצער השכינה  כבר משתתף  הרי  אחד, 

)שם(.

הלילה  באמצעות  תמיד  הוא  חצות  זמן  ט. 
הארוכות  בלילות  ואפילו  מקום,  בכל  ממש 
או הקצרות, והיא י"ב שעות אחר חצי היום 

)מ"ב סק"ט(.

בראש  יקום  בחצות,  לקום  יכול  אינו  אם  י. 
האשמורה השלישית )שו"ע הרב מהדו"ת ס"ג(.

יא. אף מי שלא נתעורר בנקודות חצות, אלא 
אחר שעה או ב' שעות, צריך לקום באותה 
שעה, ולא יאמר כיוון שלא נתעורר בנקודת 
שמקדים  מה  כל  אלא  ישן,  ישאר  חצות 
זאת  גם  ואם  טפי,  עדין  השינה  מן  בקימה 
אינו יכול, לפחות ישתדל לקום קודם עלות 
השחר כדי שיכול לומר תיקון חצות ולחבר 

לילה ויום בתורה )כה"ח סק"ח(.
השחר,  עמוד  שעלה  אף  הדחק  בשעת  יב. 
יש קצת מציאות לתיקון )שע"ת סק"ו בשם הרמ"ז(.
בחצות  הוא  המובחר  שהזמן  הגם  והנה  יג. 
לעכב,  זה  אין  כן  פי  על  אף  דוקא,  האמיתי 
אלא תחילת זמנה היא מתחילת האשמורה 
התיכונה, כמ"ש בזוהר פ' ויקהל, שהן שתי 
ובחורף,  בקיץ  האמיתי  חצות  לפני  שעות 
וסוף זמנה נמשך עד אור היום למי שלא היה 

יכול להקדים כמ"ש בפרי עץ חיים, 
חז"ל  ברכת  עליהם  ותבא  יונעם  ולשומעים 
ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  שכל 
בשמחתה לעתיד דכתיב שמחו את ירושלים 
וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש וגו', 

כן יהי רצון אמן )שו"ע הרב פסקי הסידור(.
יד. בסוף הלילה יבקש צרכיו )מ"ב סק"ט(.

טו. אם נתאחר לומר התיקון עד קרוב להנץ 
וידלג הקינות  לבד  יאמר המזמורים  החמה, 

)מ"ב סק"ט(.

טז. חבורה שנתחברו יחד לומר תיקון חצות 
בציבור, אין למנעם, ואדרבה ברוב עם הדרת 
מלך. וטוב יותר שיאמרו את התיקון בבהכ"נ 
משיאמרוהו בחדר הסמוך לו, דבהכ"נ קדיש 
בבית  הראשונים  מעשרה  שיהיו  וגם  טפי, 

הכנסת )מ"ב סק"ט(.
להזהר  ביחוד  צריכים  בלילה  הניעורים  יז. 

מאוד מאוד משיחת חולין )מ"ב סק"ט(.
יח. אח"כ יאמר, אני מאמין באמונה שלימה 
בנחמת ציון, אלוקינו ברחמיו ינחמנו ויחדש 

עלינו מלכותו מהרה )ברכ"י ס"ח(.
על  יאמר  סעודה  בכל  השל"ה,  כתב  יט. 
נהרות בבל, ובשבת וכן בימים שאין אומרים 
בהם תחנון, יאמר שיר המעלות בשוב ה' וגו', 
והעיקר שידע מה קאמר, כי אחר כונת הלב 

הן הדברים )מ"ב סקי"א(.
הנביא  אליהו  ולא אמנע מלהביא מאמר  כ. 
כל  אמרו  וז"ל,  פ"ד(,  אליהו  דבי  )תנא  לטוב  זכור 
לאמיתו,  תורה  דבר  בו  חכם מישראל שיש 
כבודן  ועל  הקב"ה,  של  כבודו  על  ומתאנח 
ומתאוה  ימיו,  כל  שנתמעט,  ישראל  של 
ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, 
הגליות,  ולכנוס  בקרוב  שתצמח  ולישועה 
דבריו  והובא  בדבריו,  הקדש  לרוח  זוכה 
בשינוי  וע"ע  עי"ש,  )פי"ט(  ישרים  במסילת 
)שער  צדיקים  אורחות  בספר  קצת,  לשון 
)טיב  בהם  למתבונן  נוראים  והדברים  הדאגה(, 

ההלכה(.

■ ואהבת את ה' אלוקיך ■
חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה

אהבת השי"ת עד היכן? התשובה לכך מצויה בפרשת השבוע, שהתורה הקדושה אומרת: "ואהבת 
את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך". )ו', ה'(, ואם נעיין היטב נגלה שהכתוב מנה כאן 
ג' בחינות באהבת ה', בכל לבבך – בכל נפשך – בכל מאודך. רש"י מבאר– על פי המשנה במסכת 
ברכות )פרק ט משנה ה( - מה הכוונה ומהו החילוק בין כל אלו המדרגות, אך עתה נתבונן בשניים 
מהם. 'בכל נפשך' - היינו לאהוב את השי"ת אפילו בשעה שנוטלים את נפשך, אכן, גם במצב נורא 
שכזה חייב אתה לאהוב את השי"ת באהבת עולם, ללא גבול וללא מיצר. 'ובכל מאודך', - 'בכל 

מדה ומדה שמודדים לך, בין במדת הטובה ובין במדה של פורענות'.
אין זה מן החכמה להודות להקב"ה רק בשעה שכל העניינים מתנהלים על מי מנוחות, ועל אחת 
כמה וכמה שאינו רבותא כל כך להודות בשעה שרואה ברכה מיוחדת בעמלו, ועל אף שגם בעת 
ההיא מחוייבים להודות בכל פה ובכל לשון, אבל עדיין אין זה קשה כל כך. הנסיון האמתי לדעת 
עד היכן מגעת מדת אהבת השי"ת שבקרבו, הוא בשעה שמתרגש עליו מדת הפורענות חלילה 
גם בשעתו  אם  ונכונה,  היא אמתית  האם  תיבחן האהבה  אז  או  רח"ל,  וחולאים  ביסורים  ונידון 
נדע  בכך  כל מה שמצאוהו,  על  יתברך שמו  להבורא  ולהלל  פיו מלהודות  יכלא את  לא  הקשה 

שאוהב את הקב"ה באהבה אמתית ללא מיצרים.
מובן מאליו, שכמו בכל עניין, גם כאן ישנם דרגות שונות של זו למעלה מזו, וככל שזכה האדם 
לקדש יותר את עצמו הריהו זוכה למעלות עליונות ונשגבות יותר באהבת השי"ת, כי עבודה זו של 
"חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה" איננה מן העבודות הקלות שבמקדש, 
צריך הרבה חוזק באמונה בכדי שיוכל להתעלות מתוך הייסורים ולראות את גדלות ואהבת הבורא 

יתברך שמו מבלי לשקוע בהרהורים וחשבונות מדוע עשה לי ה' על ככה.
וידום אהרן

אם נכביר כאן במעשיות מצדיקי עולם, או אפילו מפשוטי ישראל, שידעו להצדיק עליהם את 
גודל שבחם של  ימלל את  ומי  יתנה  מי  כי  יכלו,  לא  והם  הנייר  יכלה  ובתמימות,  הדין בדבקות 
ישראל שיודעים להיות בבחינה של 'סובלת סבלך' ו'יחידה ליחדך' בכחדא מחתא, אולם על של 
צבקות,  ה'  למלאך  הדומה  הרב  וקדיש,  עיר  אותו  של  רבה  דהילולא  יומא  לקראת  באנו,  עתה 
המהר"א מבעלזא זי"ע, שכל העולם כולו חרדו ממנו ומגודל קדושתו, אשר בין שאר מדרגותיו 

הכבירות נודע גם בקבלת היסורים באהבה באופן שאין בדומה לזה.
היה זה בימי המלחמה הנוראה כאשר התמוטטו מוסדי תבל ועננים שחורים עטפו את גולת פולין 
הדוויה, חושך ואימה גדולה ירדה על העולם אשר לא הייתה כמוה לעולמים, רבבות רבבות אלפי 
ישראל עלו בסערה השמימה במיתות משונות וביסורים נוראים אשר אין הדעת יכולה לסבלן, 

משפחות שלמות ועיירות מפוארות נמוגו כעשן הכבשן, ולא נשאר מהם שריד ופליט.
בתחילת המלחמה ניסה כל אחד את דרכו להימלט מחמת המציק, גם הרה"ק מבעלזא יחד עם 
מקורביו ובני משפחתו היה נע ונד בדרכים, מעיר לעיר ומכפר לכפר, הרשעים הארורים, שבגודל 
טומאתם לא יכלו לסבול שום דבר של קדושה, השקיעו מאמצים מיוחדים בכדי להניח ידיהם 
אך  העדות,  ומנהיגי  הגדולים  הרבנים  אחר  ניהלו  נרחבים  מצודים  הצדיקים,  גורל  על  הטמאות 

במיוחד ניסו לעלות על עקבותיו של הצדיק הקדוש מבעלזא.
באחד התחנות של מסע הבריחה אירע אסון נורא, באותה עת השתוללו הרשעים הארורים באותה 
עיר, במהלכה שפכו חומר בעירה בהיכל בית המדרש והעלוהו באש, הרה"ק רבי משה'לה - בנו של 
הרבי מבעלזא - נחרד לגורל אביו, ומגודל הבהלה יצא ממקום מחבואו לראות את שלומו, אותם 
זדים ארורים שהבחינו בו בדרכו, תפסוהו והשליכו אותו חיים אל תוך האש הבוערת, ותעל נשמתו 

השמימה בשריפת בית אלוקינו, הי"ד.
משנודע בעיר על גודל הזוועה, השתררה אימה ופחד, במיוחד חששו משמשיו של הרבי, הם לא 
ידעו כיצד לבשרו על האסון הנורא מכל, וכיצד ישפיע הבשורה הקשה על הלב הרחום שנושא 
עליו את צרותיהם של ישראל. אולם מה מאד השתוממו, שתוך כדי שהודיעו לצדיק על מדת 
הדין שפגעה בו רח"ל, הרים את ידיו השמימה ואמר : "ברוך ה', גם אני הקרבתי קרבן עולה לפני 

השי"ת, בתוך כל קרבנות ישראל בעת הזאת!" ונתקיים בו הכתוב 'וידום אהרן'!
מעולם לא ידעתי צער

מדה זו של צידוק הדין הופיעה במלא יפעתה גם כמה שנים לאחר מכן, כאשר כבר זכה אותו צדיק 
להינצל ממלתעות הרשע, ועלה לארץ ישראל בעירום ובחוסר כל, מכל חצר המלכות המפוארה 
בגפו, מלבד  ישראל  דרך בשערי ארץ  וצאצאיו,  ומכל משפחתו  בעיר בעלזא  לו מלפנים  שהיה 
אחיו, הרה"ק מבולגרייא זצ"ל, שהיה צמוד אליו בשנות המלחמה ולא מש ממנו, עדיין לא הספיקו 
לכונן מחדש את החצר המפואר  ומיד החלו בהנחת היסודות  לנוח מן התלאות שעברו עליהם 

שנכחדה בצוק העתים.
אך לא ארכו ימי השלווה, ואסון חדש ניתך על הצדיק הקדוש מבעלזא, האח היחיד ששרד עמו 
תחת  היו  שעדיין  האנשים  חי,  לכל  חיים  ושבק  ל"ע  חלה  קדשו,  לימין  לו  ועמד  המלחמה  את 
יוכלו לנחם את הצדיק אחר שלקה בכפליים, אולם  רישומם של החורבן הגדול, לא ידעו כיצד 
בשעה  שאירע  מה  במיוחד  ידוע  עמו,  הייתה  אחרת  רוח  כי  שוב  להם  התגלה  השבעה  במהלך 
שהגיע הרה"ק בעל הבית ישראל מגור זי"ע לנחם, הרבי מגור ניחם והפטיר את האמרה השגורה 
בפי העולם, באמרו: "איר זאלט נישט וויסען מער פון קיין צער!"... ]שהרבי לא יידע עוד צער ח"ו[.
כשמוע זאת, נרתע הרבי וענה על אתר: "כ'האב קיינמאל פון קיין צער נישט געווסט!..." ]מעולם 
לא ידעתי שום צער![, ונשתוממו כולם לראות את המדרגה הנוראה של צידוק הדין, שלאחר כל 
המאורעות והתלאות שעבר למעלה מגדר אנוש, עדיין לא הרגיש שמעולם היה לו איזהו שמץ של 

צער, וכפשוטו של המשנה "חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה".
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בס"ד

אעברה נא ואראה
הקיץ בעיצומו, יש שנוסעים למקומות הקדושים 
העומדת  נוספת  לימודים  שנת  על  להתפלל 
לפתחנו, ויש היוצאים לנפוש מעט לפני שיחזרו 
עוזבים  שאינם  כאלו  ויש  הלימודים,  ספסל  אל 
ועוסקים  ויושבים  חיים  מים  מקור  את  לרגע 
ואשרי  אשריהם  עומד,  העולם  עליהם  בתורה, 
חלקם! לאלו וגם לאלו יש לדעת כי בימים אלו 
זהירות  משנה  צריכים  בעיצומו,  הקיץ  כאשר 

ושמירה יתירה על קדושת העיניים.
פרשתנו היא המשך ישיר של הפרשה הקודמת 
מותו.  לפני  בנ"י  את  רבינו  משה  מוכיח  שבה 
הארץ  את  ואראה  נא  אעברה  ד'..  אל  'ואתחנן 
לו  שיתן  מתחנן?  רבינו  משה  מה  על  הטובה', 
'לראות',  כדי  רק  הקודש  לארץ  לעבור  הקב"ה 
כל  רבינו  משה  אם  עצמנו,  את  שואלים  ואנו 
לראות,  'רק'  הזה,  הקטן  הדבר  עבור  התחנן  כך 
שנראה  במה  מסתתר  גדול  משהו  שיש  כנראה 

לנו כקטן, ואם כן, מהו אותו דבר גדול?
הגאון מוילנא זיע"א היה אומר שהוא משתוקק 
כי  הבית,  בזמן  חי  שהיה  פשוט  יהודי  לראות 
עיניו זכו לראות נביא בישראל! כמו"כ ידוע בשם 
האר"י הקדוש אודות גודל העניין להביט על ספר 
גדול,  אור  נמשך  שמזה  ההגבהה,  בזמן  התורה 
וכל ראיית דבר קדוש מביאה אור גדול והשפעות 
יכולים  שאינם  הכהנים  גם  ולכן  המביט,  לזה 
יעמדו  הפחות  לכל  צדיקים,  לקברי  להיכנס 
מרחוק, ובוודאי שיוכלו לפעול לתיקון נשמתם, 

כאשר לומדים כאן בפרשתנו ממשה רבינו.
משה  היה  מה  להבין  יכולים  איננו  באמת  אז 
רבינו יכול להשיג 'רק' מלראות את הארץ, אבל 
ברור לנו שלראיה יש כוח גדול, והכוח הזה הוא 
לטוב ולמוטב, ואם למי שרואה דברים ומקומות 
הקדושים, הרי זה עוזר לו לתיקון נשמתו, כך גם 
שזה  בוודאי  האסורים,  דברים  שרואה  למי  ח"ו 
מרחיק אותו מתיקון נשמתו, והרי כל השנה כל 
ובהתעלותו  נשמתו,  בתיקון  כך  כל  עמל  אחד 
הרוחנית והנה ברגע אחד של טיול תמים באמצע 
'לקבור' הכל,  יכול  ובהסתכלות אחת הוא  הקיץ 
ולכן מוטלת עלינו החובה להיזהר עכשיו במיוחד, 
גדולה  ובמיוחד  רואים,  ומה  הולכים  איפה 
האחריות על כל ראש משפחה על נפש צאצאיו, 

והחכם עיניו בראשו!
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר: )ג, כג( ן ֶאל ה' ּבָ ָוֶאְתַחּנַ
ופירש רש"י: אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם. אע"פ שיש 
מאת  מבקשים  אין  הטובים,  במעשיהם  לתלות  לצדיקים  להם 

המקום אלא מתנת חנם:
דהנה  מהי,  תפילה  של  מהותה  לדעת  לעינים  לנו  הם  אלו  רש"י  דברי 
דרכי בקשה שתים הם, האחד מוגדר יותר כ'תביעה', והשני כ'תחינה', כי 
כשהאדם זקוק לדבר מסוים, ויודע שזה החייב להכיר בטובתו יכול לספק 
לו את צרכו, אז בבואו לפניו לבקש את עזרתו על אף שמדבר בנימה של 
יודע המתבקש את  בקשה מבין הלה שאין כאן בקשה כי אם תביעה, כי 
ומבין שלעת עתה חפץ המבקש שיתנהג  בעבר,  גמל עמו המבקש  אשר 
עמו באותה מידה שנהג הוא כלפיו. שונה הוא הדבר כשהזקוק לטובה לא 
אם  כי  הבקשה  אין  אז  רצונו,  את  למלא  שביכולתו  לזה  טובה  שום  גמל 
המבקש,  רצון  אחר  למלא  המתבקש  את  המחייבת  סיבה  אין  כי  'תחינה' 
חסד  מתוך  עימו  שייטיבו  כמשמעה,  'בקשה'  אלא  אינה  בקשה  ואותה 

ורחמים.
כשם שאלו הדרכים קיימים בכל פניה שהאדם פונה ומבקש עזרה מבשר 
ודם, כך הם קיימים כשפונה ומבקש את עזרתו ממעל, אך כאן משתנים 
כ'תביעה'  הוא שהבקשה המוגדרת  יודע  ודם  לבשר  כי כשפונה  הכללים, 
עדיפה, וגם אם אין לו זכות יעדיף שזה שיש בידו זכות והמבקש מכיר לו 
אך  'תחינה'.  בפניה של  בעצמו  יבוא  בעדו מאשר  יבקש  הוא אשר  טובה 
נימה של  כלפי מעלה הדברים שונים, כי הקב"ה מעדיף בקשה שאין בה 
זכות, והן הכי נמי כי גם בקשה שיש בה דרישה מתקבלת, אך אין בה כלל 

התכלית הנרצה של ענין התפילה. 
אלו הם הדברים היוצאים מדבריו המתוצמים של רש"י, ועל כן הצדיקים 
שיודעים כל זאת מניחים זכויותיהם בצידם ואינם מבקשים כי אם 'מתנת 
חינם' ואף שאין דעת בעלי בתים סובלת את הדברים, כי הם אינם רואים 
זכות ופתחון פה לעצמם כי אם כשיש בידם מעש, אך כל זה הוא מטעם 
ועל  שלא עמדו על מהותה של תפילה, אך הצדיקים שעמדו על מהותה 
חסד  מתוך  חינם  בבקשת  אלא  המקום  לפני  ריצוי  שאין  יודעים  סגולתה 

ורחמים. 
ובכן עלינו לבאר מהו ענינה של תפילה, ועל מה ולמה רצה הקב"ה לזכות 
בה את ישראל, ומהו החילוק בין הבקשה להטיב מבשר ודם לבין הבקשה 
מהקב"ה. הנה בבוא האדם לבקש מבשר ודם, מוכיחה עצם הבקשה דבעי 
דרישה, היינו שיתאמץ המתבקש ויכבוש את רצונותיו העצמיים כדי להטיב 
על  מוטל  הזולת  של  לסיוע  צורך  כשיש  לרוב  כי  מולו,  העומד  להמבקש 
הזולת לחסר מזכיותיו ולנצלם לטובת המבקש, ומובן מאליו שלבו של אדם 
ואין הוא חפץ בה מלכתחילה, ועל כן יש להעדיף בחינת  אינו מניחו לכך 
האדם  את  להכריע  התחינה  בכח  אין  לרוב  כי  'תחינה'  מבחינת  'תביעה' 
מנצל  ברירה  ובלית  שלה  את  עושה  התביעה  ואילו  רצונותיו,  את  לכבוש 
כן בבוא האדם לבקש מהקב"ה,  האדם את כוחו למלא אחר הנדרש. לא 
כי כלפי שמיא לא שייך מושג של 'ניצול זכויות' ח"ו, כי הכל שלו ומי אשר 
יעכב בעדו, גם רצונו הטוב להטיב אינו מצריך את האדם לבוא ב'תביעה' 

האדם  יקרא  בטרם  עוד  להטיב  ומרבה  'חנון'  הוא  הקב"ה  ואדרבה  לפניו, 
לפניו, ומה שנדמה לו להאדם לפעמים שהוא 'חסר ישע' הוא מב' סיבות, 
הא' כי הקב"ה יודע שחסרונו זהו טובתו, הב' כי רצונו של הקב"ה שהלה 
שבני  הקב"ה  חפץ  כי  תפילה,  של  מהותה  וזהו  צרתו,  על  ויתפלל  יבקש 
ישראל יבקשו לפניו על צרכיהם, כי ישראל אהובים לפניו וחפץ בתפילתם 
כאב התאב שבנו אהובו יַרצה לפניו את בקשותיו, ואז אחר שיקיים האדם 
את רצונו של מקום וידבר לפניו כבן המַרצה את אביו יתקיים בו המקרא 
)ישעיהו סה, כד( טרם יקראו ואני אענה וגו', ואף גם אם החסרון הוא 'חסד 
בסיבת  האדם  ומכיר  נגלה'  ל'חסד  הרש  תפילת  בכח  הוא  נתהפך  נסתר' 
חסרונו ומתרצה בכך, אך אם לא ישכיל האדם וישא את אלומותיו לבקש 
בזכות תורתו ומצוותיו, הגם שגם בכך גרם נח"ר לשמים בזה שהראה שאין 
תכלית  לידי  אך  בזכותם,  ייענה  שגם  ואפשר  בהקב"ה,  אלא  תלוי  הדבר 
ענינה של תפילה לא זכה, ולא גרם בכך נחת רוח כעין זה הפונה ומבקש 
'מתנת חינם' ומוכיח בכך שמכיר הוא ברחמיו המרובים של הקב"ה והוא 

אהוב לפניו כבן. 
ענין זה מבואר היטב בלשון המדרש )שה"ש רבה ב, יד( וז"ל: משל למלך 
שהיתה לו בת יחידה, והיה מתאוה לשמוע שיחתה, מה עשה? הוציא כרוז 
ונפלו לה  רמז לעבדיו  יפקון לקמפון, כשיצאו מה עשה?  כל עמא  ואמר: 
לא  אילו  לה  אמר  הצילני!  אבא  אבא  צווחת:  והתחילה  בליסטין,  פתאום 
ישראל  כשהיו  כך  הצילני!  אבא  ואומרת  צווחת  היית  לא  כך  לך  עשיתי 
עיניהם  ותולין  צועקין  והתחילו  אותם,  משעבדין  המצריים  היו  במצרים 
בני  ויאנחו  מצרים  מלך  וימת  ההם  הרבים  בימים  'ויהי  הה"ד:  להקב"ה, 
שמע  נעקתם',  את  אלקים  'וישמע  מיד  וגו'',  ויזעקו  העבודה  מן  ישראל 
מתאוה  הקב"ה  והיה  נטויה.  ובזרוע  חזקה  ביד  והוציאן  לתפילתן  הקב"ה 
לשמוע ]שוב[ קולן ולא היו רוצין, מה עשה הקב"ה? חיזק לבו של פרעה 
ורדף אחריהם, הה"ד: 'ויחזק ה' את לב פרעה מלך מצרים וירדוף וגו', וכתיב: 
שראו  כיון  לתשובה,  ישראל  את  שהקריב   ? הקריב  מהו  הקריב',  'ופרעה 
'וישאו בני ישראל את  ויצעקו לפניו, שנאמר  אותם תלו עיניהם להקב"ה 
עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'' 
כאותה צעקה שצעקו במצרים. כיון ששמע הקדוש ברוך הוא אמר להם: 
אמר  שעה  אותה  על  קולכם,  את  שמעתי  לא  כן  לכם  שעשיתי  אילולי 
'יונתי בחגוי הסלע', 'השמיעני את הקול' אין כתיב כאן, אלא 'קולך', שכבר 
שמעתי במצרים, וכשצעקו בני ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מיד 'ויושע 

ה' ביום ההוא' עכ"ל המדרש. 
הרי שתכלית כל ההסתרים אינם כי אם כדי שיצעקו להשי"ת ויכירו שהוא 
וכפי שהיו  בנו מעשים טובים,  וחפץ בטובתינו גם אם אין  'אב רחמן'  לנו 
ישראל בעת זעקתם במצרים – ערומים ממצוות, ושקועים בתוך מ"ט שערי 
טומאה, באותה שעה לא היה ביכולתם לבקש 'בזכות' ולא היה להם פתחון 
פה כי אם בזה שהוא אבינו. ואחר שיידע האדם כל זאת, בודאי יתעורר בו 
רצון וחשק לגשת לעבודת התפילה, ולא יחשוב מחשבות כי אין לו פתחון 
פה לפני השי"ת מצד מעשיו, כי אין הדברים תלויים במעשים, כי אם בעצם 

הדבר שהינו כבן לפני מלכו של עולם.
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