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''מתהפך הרע לטובכשמודים '  
‘When we thank, we turn bad to good’ 

A year-and-a-half ago, I took my family on a trip from Israel to the 
United States to visit for Pesach. On one of the trips a heavy vehicle 
came speeding through an intersection and hit our car. The car I was 
driving flew into the yard of a man who lived near the intersection, a 
distance of 30 meters. My wife was severely injured, while through 
the mercy of Heaven, my four children were for the most part, 
unharmed. Immediately the commotion began, and ambulances 
arrived at the scene to evacuate the wounded and at the same time 
the police came to investigate the cause of the accident. The person 
who hit me was a dark-complexioned African American and during 
the confusion and hustle, his friend told the police that I did not stop 
for the stop sign and this caused the accident. This was a gross lie, 
but in the commotion of freeing my wife and taking her and the 
children to the hospital, I did not have the time or the presence of 
mind to deny the lies and I went with the ambulances to the hospital 
with prayers for the wellbeing of my family!!! 
After a long and difficult recovery, my wife was out of danger and 
Baruch Hashem, with revealed miracles, she was almost fully 
recovered. With the health situation stable, I hired a lawyer who was 
recommended to me. When he looked over the case and the police 
report, he informed me that there were witnesses that I was at fault 
and according to US law I could be sued for most of the damages and 
since according to the papers I was at fault, he refused to take the 
case. I went to another lawyer and I explained that I was not at fault 
and the case was based on false testimony. He took the case and said 
that he would look over the case and see how to refute the false 
testimony. Two weeks later the lawyer called me and over the phone 
I could hear him smiling from ear to ear and he explained: “Your 
miracle is that there were holes in the false testimony!!! Thank 
Hashem for the miracle!!!” I thought he was making fun of me?! This 
caused me much harm. The lawyer explained that the other driver 
only had minimum insurance with a cap of $25,000 and he could not 
get more, also he was on state welfare. But because of the false 
witness, you caused the accident and now your wife and children 
who were hurt could claim from your insurance since it is a good 
policy. Now my wife and children could claim from my insurance and 
be covered. It took me time to appreciate the kindness that Hashem 
did for me and my family. What looked like a huge problem and false 
testimony turned into something good and a great salvation for me 
and my family!!! I am publicizing this to the readers to point out that 
what may look like something bad could be good. Hashem can 
literally change from bad to good!!!                                                     .י.ר 

 

Devorim 
5779 

These are the words -   םלה הדבריא
This week we begin reading Sefer Devorim. It is well-known that 
the holy Rabbi of Peshischa zy”a was accustomed to learning 
from Sefer Devorim every day since this was the mussar [rebuke] 
that Moshe Rabeinu admonished the Nation of Israel. Parashas 
Devorim is always close to Tisha B’Av, therefore, it is fitting that 
everyone accept mussar to correct his deeds. The essential 
mussar that is needed is to correct the awful sin of sinas chinam 
[baseless hatred] because of which the Bais HaMikdash was 
destroyed, and we are still in galus [exile]. It is written that the 
correction for baseless hatred is to learn to judge everyone 
favorably. When one gives another the benefit of the doubt, 
then, all baseless hatred is nullified and ahavas chinam [free 
love] takes its place. 
A businessman was supporting a young man, a talmid chacham. 
One day, the wealthy man suggested to the young man that he 
come with him to the annual fair and he would receive half the 
profits. The young man agreed and together they went to the 
fair. On the way, they stopped at a hotel to sleep and in the 
morning, the wealthy man searched for his wallet and could not 
find it. He thought to himself, who could have possibly taken it? 
It was just the two of them here. He turned to the young man 
and asked him to return the wallet. The young man was shocked, 
“Chalila that I should take money that isn’t mine!” When the 
wealthy man saw that his money was gone, he went back to his 
hometown, went to beis din, and accused the young an. Beis din 
made the young man swear that he did not take the money, but 
he refused saying that he never swears. He was told that if this is 
so, then he is obligated to repay all the money. He agreed to pay 
it when he could. Meanwhile, word got out that the young man 
was a thief. The next year, the man again went to the fair and 
stayed in the same hotel. Before he went to sleep, he put his 
wallet on top of a high window. As he did so, he felt something 
there. He looked and found his wallet from the previous year. 
Then he remembered that last year he hid his wallet in the same 
place and in the morning, he forgot about it. He hurried back 
home, went to beis din and told them the story. Beis din told him 
that he must ask for his forgiveness. He went to the young man 
and asked for his forgiveness. The young man told him, “I am 
prepared to forgive you, however, word on the street is that I am 
a thief.” Beis din suggested, “You have a son and you have a 
daughter, make a shidduch and then everyone will know that the 
rumor is not true.” The two sides agreed, and the wealthy man 
supported the young couple with the money from the first 
wallet. 
 We learn from this story that even if something seems clear, we 
still must judge the other favorably. It should be His will that in 
this merit we should see the complete redemption and the 
building of the Bais HaMikdash.               - Tiv HaParsha - Devorim       
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In light of what the Baal Shem Tov said, perhaps there is an opening 
for the person to say, ‘I am not guilty of my sin, since the yetzer 
misled me and told me that the sin was a mitzvah. Therefore, I 
followed its advice, and if I had known the severity of the action, I 
would not have done it even if the yetzer had shown me the profit to 
be gained from it.’ But the answer to this is: True, you are not guilty 
of the very desire that was aroused in you, since at the time of the 
act you thought that there was a mitzvah there. But, when you came 
to do the act, you should have investigated what you were about to 
do. In general, when a person does something which is not desirable 
by Above, there are also aspects that are not desirable down below 
either. We see this when a person is faced with a challenge and a 
spirit of foolishness swirls within him and he does not want to 
distinguish between good and bad and he does what he wants 
whether the purpose is for good or bad. But the wise man has his 
eyes in his head, and he must consider if the result will be for ‘good’ 
or if it will also cause ‘bad’ as well. If he sees that this is the case, 
then it is incumbent on him to leave behind the ‘good’ and think 
clearly about what he is about to do. Then he is assured that he will 
choose the correct option. We find that that the very claim against 
the sinner is not for the fact that he listened to the advice of the 
yetzer, but rather, for not considering both sides of what he is about 
to do, since this proves to be a sin that he is about to do. 
We see in Chazal (Midrash Tanaim) that the sin of the spies was in 
line with this: ‘Chachamim say that they came to him based on the 
Torah. They said to him: ‘Didn’t our teacher teach us that it is 
permissible for one to serve a nullified idol, and if we enter a building 
how would we know which idol was worshipped and which idol was 
nullified? Rather, we need to send out spies to spy out the land to 
know which idol is served and is prohibited and which idol is nullified 
and permitted.’ The yetzer made them err, and showed them where 
to go wrong, and told them that this was not a sin, and just the 
opposite, it is considered a mitzvah. Since this is so, there was no 
complaint against them for wanting to send out spies, for as long as 
they did not put their thought into action, they could not determine 
the nature of their will. But the main complaint against them was 
that they did not consider that this action would cause them to come 
to strife. Then they would have realized that the spirit of foolishness 
within them was ruining their line of thinking until they could not 
distinguish between good and bad. This was a sign that their very 
desire to send out spies was not for good, and we find that the 
rebuke they received when they returned and caused strife was only 
because of the way they conducted themselves, and also for the very 
sending of the spies. They did not consider the sin they would cause 
by causing strife which proves that the very sending of the spies was 
not desirable. 
Hashem Yisbarach should help us that we merit to be fair in 
judgment and consider all our actions if they are acceptable before 
the Omnipresent.  

 

 הדרך להבחין בין רע לטוב
The way to distinguish between bad and good 

לנו את  לפנינו ויחפרושים נותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה א 
הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא 

)א:כב(אליהן:   
You approached me, all of you, and said, “Let us send men ahead 
of us and let them spy out the land and bring word back to us. 
The road on which we should ascend and the cities to which we 
should come.” (1:22) 
Rashi explains: You approached me, all of you – as a rabble. But 
further on it says (5:20-21): “And you approached me, all the 
heads of your tribes and your elders. And you said: ‘Behold! 
Hashem has shown us…’ That approach was proper. The young 
honored the elders and sent them ahead of them. And the elders 
honored the heads by allowing them to go ahead of them. But 
here, “You approached me, all of you,” as a rabble, with the young 
pushing the elders, and the elders pushing the heads.” 
What emerges from Rashi is that the main rebuke against the spies 
was that they did not act with proper conduct. The Torah points 
this out ‘you approached me, all of you’, but you can ask, why 
were they not rebuked for the very sending of the spies since the 
very will of the spies was not pleasing to HaKadosh Baruch Hu? As 
Rashi previously explained in the passage of the spies (Bamidbar 
13:2), HaKadosh Baruch Hu said to Moshe: “I told them that the 
land is good, as it says (Shemos 3:17) 'אעלה אתכם מעני מצרים' – ‘I 
shall bring you up from the affliction of Egypt’. By their lives that I 
give them room to err through the words of the spies so that they 
shall not take possession of it.” The very fact that they did not 
have trust in their Creator was considered like a sin for them, and 
that they did not act properly was the result of that very sin, and if 
this is so, why did the Torah delete the very goal of the spies and 
rebuke them for their conduct? 
In order to answer these questions, we will first bring the 
explanation of the Baal Shem Tov on the Gemara (Shabbos 75a) 
‘Why is a slaughterer liable? Rav said because of dyeing’. The 
shochet [slaughterer] is the yetzer hara, and it is called the shochet 
because it entices the person to sin. Afterwards it misleads him to 
get permission to kill. It is brought down in the Gemara (Succah 
52a) that in the future HaKadosh Baruch Hu will bring the yetzer 
hara and slaughter it before the righteous and the wicked. This is 
what the Gemara in Shabbos is asking, ‘Why is a shochet liable?’ 
What was the sin of the yetzer hara which is called the shochet 
that it itself should be slaughtered in the future? Because it 
enticed people to sin does not justify its punishment since this is 
what it was made to do, and HaKadosh Baruch Hu Himself 
appointed it with this task? The Gemara answers, ‘because of 
dyeing!’ It is not punished for enticing the person, but rather, for 
the way it enticed him. HaKadosh Baruch Hu only commanded it 
to entice the person to sin, that is, to entice the person ‘to rebel 
against the Kingdom of Heaven’. But the yetzer knows that if 
things are clear, the person will not want to go against the task of 
his King even if he is promised all the wealth in the world. 
Therefore, it is smart, and it convinces the person that there is no 
sin or guilt by doing this thing that they are talking about, and this 
is how it blinds the eyes of the creations from seeing the truth. 
This is the ‘dyeing’, it colors the sin so that its nature is not 
recognizable so that the person should stumble with it. For this it 
deserves to be slaughtered, for this is above and beyond its 
appointed task. 
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On the Shabbas Prior to Tishah B’Av  
We Begin Reading Sefer Devarim which Is Favorable for Teshuvah 

and Enduring Offspring that Hasten the Geulah

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

בתשובה שלימה לפניו יתברך, שילמד כל השנה ספר משנה תורה, ובזה יתעורר 

לבו לתשובה. וזה אפשר לרמוז כאן, אלה הדברים, דברי תוכחה אלה שבספר זה, 

דיבר משה אל כל ישראל שבכל דור ודור".

If a person desires to perform teshuvah completely, it is 
advisable that he learn sefer Devarim—known as Mishneh 
Torah—throughout the year.  This is alluded to by the opening 
words of the parsha: הדברים״ ."אלה  It is as if the words of 
rebuke—“tochachah”—contained in this sefer, were spoken by 
Moshe to all of Yisrael, in every generation.  

It is evident that Reb Bunim received this tradition from his 
Rav, the Yehudi HaKadosh, Rabbi Yaakov Yitzchak of Phashischa, 
zy”a, as mentioned by the great Rabbi Tzaddok HaKohen, zy”a, 
in Pri Tzaddik (Devarim 1).  Commenting on the words: אלה" 

these“—הדברים" are the words”—he writes: 

"על פי מה שאומרים בשם היהודי הקדוש ]רבי יעקב יצחק מפשיסחא[ זצ"ל, 

יום איזה פסוקים מספר משנה תורה, כי אמר שהוא לו לספר מוסר,  שלמד בכל 

ומה זה דוקא ספר דברים הלא יש כמה ספרי מוסר. אך על פי מה שכתב התניא 

)הקדמה לספר לקוטי אמרים( ההבדל בין תוכחות שלומדים מתוך הספרים ובין 

מה ששומעים מפי מוכיח חי, שבשעת הדיבור יוצא מהלב ועל ידי זה נכנס ללב... 

וזה מעלת דברי התוכחה של משנה תורה, דכתיב 'אלה הדברים', שהקורא בהם 

שומע עתה אלה הדברים אשר דובר משה עתה בפי הקורא".

He cites the custom of the Yehudi Hakadosh (Rabbi Yaakov
Yitzchak of Peshischa), ztz"l, to learn a few pesukim from
sefer Devarim—referred to as Mishneh Torah—on a daily
basis.  He considered it to be the ultimate “mussar” sefer—
lessons in ethics and proper behavior. The Pri Tzaddik
explains the advantage of sefer Devarim as a “mussar” sefer
over the multitude of other such sefarim, based on a teaching

Next Shabbas Kodesh is actually Tishah B’Av.  Due to the 
kedushah of the Shabbas, the fast and practices of “aveilus”—
mourning—are postponed until Sunday.  In this essay, we will 
explore the association of Tishah B’Av with parshas Devarim, 
which is always read, without exception, on the Shabbas prior 
to this historic fast day.  In the words of the Tur and the author 
of the Shulchan Aruch (O.C. 428, 4): "ואתחנן קודם  באב  —"תשעה 
Tishah B’Av precedes Vaeschanan.  This implies that parshas 
Devarim is read on the Shabbas preceding Tishah B’Av.  

Now, we are familiar with the Gemara’s (Megillah 31b) 
teaching that the order of the weekly, Shabbas Torah-readings is 
not random.  Everything was arranged in an orderly fashion by 
the enactment of Ezra HaSofer.  So, why did Ezra HaSofer deem it 
appropriate to read parshas Devarim on the Shabbas preceding 
Tishah B’Av?  Numerous explanations have been given for this 
enactment.  Additionally, we will discuss why the connection 
between the first four sefarim of the Torah and sefer Devarim 
occurs annually during the three weeks of Bein HaMetzarim.  

Studying Sefer Devarim Is a Wonderful 
 Segulah for Complete Teshuvah

We will begin our discussion with a wonderful chiddush 
brought down in the sefer Beis Yaakov (Devarim 1, 1), authored 
by the esteemed Rabbi Yaakov Aharon of Alexander, ztz”l, that 
he heard from his teacher, Rabbi Bunim of Phashischa, zy”a.  
Here is what he writes:  

ממורי  ששמעתי  דרך  על  ישראל.  כל  אל  משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה 

הרה"ק ]רבי בונם[ מפרשיסחא זצ"ל, כי עצה היעוצה לאדם שנפשו חשקה לשוב 
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from the Tanya.  There is a difference between an ethical
lesson or rebuke a person learns from a book as opposed to
a rebuke a person hears directly from another living human
being.  A live rebuke emerges from one person’s heart and
enters the other’s. This is the unique quality and advantage
of the words of rebuke found in Mishneh Torah.  It states:  
these—"אלה הדברים" are the words—implying that it is as if
the person reading them is actually hearing the words spoken
to him directly by Moshe in the present.  

Based on this comment, we can propose that this is why
the passuk specifically addresses all—"כל ישראל" of Yisrael.  
It comes to teach us that all—"אלה הדברים" of these words of
rebuke—“tochachot”—that Moshe Rabeinu transmitted from
the Almighty—with the words of the Shechinah issuing forth
from his throat—were directed:  "אל כל ישראל"—to all Jews in
every generation.  As we learned from Rav Tzaddok HaKohen:  
מפי עתה  כשומע  הוא  בהם  שקורא  שמי  תורה,  משנה  בדברי  הכח  הוא   "שזה 

this—משה" is the impact of the words of Mishneh Torah—it
is as if the one who reads them is actually hearing the words
spoken presently from the mouth of Moshe.  Nevertheless,
we should still endeavor to explain at greater length why the
Yehudi Hakadosh saw fit to learn a few pesukim from sefer
Devarim every day.

Accordingly, we can explain why Chazal, in the Gemara 
(Berachos 21b, Megillah 7a, etc.), refer to sefer Devarim as 
“Mishneh Torah.”  Without a doubt, a tzaddik accepts upon 
himself the yoke of Torah and observes the Torah and its 
mitzvos without hesitation.  But what about the sinner, who 
has fallen prey to the yetzer and has violated the precepts of 
the Torah?  When he performs teshuvah, he is accepting upon 
himself the yoke of Torah for a second time.  Therefore, sefer 
Devarim, that is uniquely suited to arouse a sinner to perform 
teshuvah, is called “Mishneh Torah”—indicating that in the 
merit of studying it, a person is accepting upon himself the 
yoke and obligation of Torah for a second time.  

The Geulah of Yisrael Is Contingent on Teshuvah

It is with great joy that we can now comprehend why we 
begin reading sefer Devarim annually on the Shabbas prior to 
Tishah B’Av, as per the enactment of Ezra HaSofer.  For, both of 
our Batei Mikdash were destroyed on Tishah B’Av due to our 
sins; and we have learned in the Gemara (Yoma 86b): גדולה" 

 great is the power of teshuvah, for—תשובה שמקרבת את הגאולה"
it hastens the geulah.  Similarly, the Rambam rules (Hilchos 

Teshuvah 7, 5): "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה"—Yisrael will only 
be redeemed through teshuvah.  

Furthermore, we know from the Talmud Yerushalmi 
(Berachos 2, 4) and from the Midrash (Eichah Rabbasi 1, 51) 
that Mashiach ben David was born on Tishah B’Av.  We have 
elaborated on this fact before.  The day of the churban Beis 
HaMikdash represented the ultimate “hester panim”; it was a 
terrible, tragic day when Hashem’s presence and protection 
appeared to be absent.  Hence, the opposing powers never 
imagined that such a precious neshamah would be born on 
such a terrible day.  Therefore, it was specifically on this day 
that HKB”H chose to bring the neshamah of Mashiach ben 
David into this world—to deceive those negative powers and 
prevent their intervention.  

As the great Rabbi Pinchas of Koretz, zy”a, explains in Imrei 
Pinchas (Tishah B’Av 388), this is why Tishah B’Av is called a 
“mo’ed”—a festive day.  Accordingly, the Shulchan Aruch rules 
(O.C. 552, 12): דאיקרי משום  במנחה  באב  תשעה  ערב  תחנה  אומרים   "אין 

 ,Tachanun is not said at Minchah on erev Tishah B’Av—מועד"
because it is called a “mo’ed.”  Additionally, it states (ibid. 
 "אין אומרים תחנון בתשעה באב ואין נופלים על פניהם משום דמקרי :(4 ,559

 Tachanun is not recited on Tishah B’Av and they do—מועד"
not fall on their faces, because it is called a “mo’ed.”  These 
rulings are based on the passuk (Eichah 1, 15): "קרא עלי מועד"—
He designated me a “mo’ed.”  In other words, Tishah B’Av is 
considered a “mo’ed,” because it is the birthday of Mashiach 
ben David.  

It is precisely for this reason that we begin reading sefer 
Devarim annually on the Shabbas preceding Tishah B’Av.  Since 
it is a wonderful tool to arouse Yisrael to perform teshuvah—
which hastens the arrival of the geulah—in this merit, we will 
succeed in transforming the fast and “aveilus” of Tishah B’Av 
into joy and celebration, with the coming of Mashiach ben 
David, who was born on Tishah B’Av.  

Studying Sefer Devarim Is a Wonderful Tool 
 for Ensuring Living Offspring

It is with great pleasure that we will now provide our 
Heavenly Father with the delicacies that He loves and desires.  
We will propose an additional rationale for Ezra HaSofer’s 
decision to arrange for the reading of parshas Devarim on the 
Shabbas before Tishah B’Av. We find a tremendous chiddush 
In the writings of the great Rabbi Mordechai of Bilgoria, zy”a.  
He writes that he heard from his holy father, the Admor, Rabbi 
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Yissachar Dov of Belz, zy”a, about a Jew that requested from 
the great Rabbi Moshe Tzvi of Savran, zy”a, to be blessed with 
offspring that would endure and carry on.  

The esteemed Rabbi of Savran recommended that he study 
sefer Devarim—Mishneh Torah.  He explained that Mishneh 
Torah is replete with Moshe Rabeinu’s rebuke of Bnei Yisrael.  
By studying these words of rebuke, he would be inspired to 
perform teshuvah, which in turn would merit him the blessing 
of children.  This is consistent with the words of Reb Bunim 
cited above; however, the Rabbi of Savran adds that studying 
sefer Devarim is also a segulah for bearing children.  

The holy Maharid, zy”a, provides a wonderful reason for 
this segulah.  He refers to an elucidation in the Midrash (B.R. 
64, 5) pertaining to the wells dug by Yitzchak’s servants: 
 "כמה בארות חפר אבינו יצחק בבאר שבע... רבנן אמרי חמש כנגד חמשה ספרי

 how many wells did our father Yitzchak dig in Be’er—תורה"
Sheva? . . . The Rabbis say five, corresponding to the five 
books of the Torah.  

The Midrash goes on to explain that the passuk (Bereishis 
עשק" :(20 ,26 הבאר  שם  —he named the well Eisek—"ויקרא 
alludes to sefer Bereishis.  For, in it, HKB”H’s marvelous 
workings and creations are depicted.  Similarly, the passuk 
(ibid. 21): "שטנה שמה  ויקרא  עליה  גם  ויריבו  אחרת  באר   then—"ויחפרו 
they dug another well, and they quarreled over it, as well; 
so, he named it Sitnah—alludes to sefer Shemos.  For, sefer 
Shemos depicts how the lives of Bnei Yisrael were made bitter 
and miserable (Shemos 1, 14): "חייהם את  ."וימררו  The passuk 
(Bereishis ibid., 19): מים באר  שם  וימצאו  בנחל  יצחק  עבדי   "ויחפרו 

 Yitzchak’s servants dug in the valley and found a—חיים"
well of fresh water there—alludes to sefer Vayikra, which is 
replete with halachos.  The passuk (ibid. 32): יצחק  "ויבואו עבדי 

 ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים, ויקרא אותה שבעה על

 Yitzchak’s servants came and—כן שם העיר באר שבע עד היום הזה"
told him about the well they had dug.  They said to him, 
“We found water!”  He called it Shiv’ah; therefore, the city 
is named Be’er Sheva until this very day—alludes to sefer 
Bamidbar, because when viewed as three books, it raises the 
number of books of the Torah to seven—“sheva.”  Lastly, the 
passuk (ibid. 22): ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה" 

בארץ" ופרינו  לנו  ה'  הרחיב  עתה  כי  ויאמר   he relocated from—רחובות 
there and dug another well; and they did not quarrel over 
it, so he named it Rechovot, and said, “For now Hashem has 
granted us ample space, and we will be fruitful in the land.”  
This last passuk alludes to sefer Devarim, in which it is written 

(Devarim 12, 20): "גבולך את  אלקיך  ה'  ירחיב   ,when Hashem—"כי 
your G-d, will expand your borders.  

It is patently evident from this Midrash that sefer Devarim 
corresponds to the well named Rechovot.  Therefore, it stands 
to reason that studying this sefer is a fantastic segulah for the 
blessing of viable offspring.  For, by providing us with offspring, 
HKB”H expands man’s family and makes us fruitful in the 
land—fulfilling the mitzvah of “pru u’rvu,” by giving birth to 
many sons and daughters.  This concludes his sacred insight.  

Now, we have been enlightened further as to why Ezra 
HaSofer instituted that we begin reading sefer Devarim on the 
Shabbas preceding Tishah B’Av.  Let us refer to what we have 
learned in the Gemara (Niddah 13b): כל שיכלו  עד  בא  דוד  בן   "אין 

שבגוף"  the son of David (Mashiach ben David) will—הנשמות 
not come until all the souls are vacated from “guf.” Rashi 
explains that “guf” is the name of the location designated for 
the neshamos that are destined to be born.  The spirits and 
neshamos that G-d has made are delaying the geulah, because 
they have yet to be born.  This explains very nicely why we begin 
reading from sefer Devarim on the Shabbas prior to Tishah B’Av.  
As we have learned, this reading is a segulah for bearing living 
offspring.  Hence, it enables us to extract new neshamos from 
the treasure-house of neshamos.  Thus, we hasten the geulah 
which requires that all of the neshamos be removed from the 
site of “guf.”  In this manner, we will transform the mourning 
and sadness of Tishah B’Av into joy and celebration, with the 
coming of Mashiach ben David.  

In the Merit of the Teshuvah Performed  
when Considered a Newborn Child 

 One Merits Actually Bearing New Offspring

I would like to propose a practical explanation for the 
amazing connection between the two segulos associated 
with the study of sefer Devarim—firstly, its ability to arouse 
the performance of sincere teshuvah and, secondly, its ability 
to assist barren couples to produce living offspring.  We will 
rely on the notion presented in all of our sacred sources 
that someone who performs teshuvah is free of sin like כקטן" 

  .a newborn infant—שנולד"

The source for this notion comes from the words of David 
HaMelech (Tehillim 102, 18): את בזה  ולא  הערער  תפלת  אל   "פנה 

 He will have turned—תפלתם, תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה"
to the tefilah of each devastated one and have despised 
their tefilah.  Let this be recorded for the final generation, 

Parshas Devarim 5779 | 3



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

Parshas Devarim 5779 | 4

so that the newborn people will praise G-d.  The Midrash 
expounds on the second passuk (V.R. 30, 3): לדור זאת   "תכתב 

 אחרון, מכאן שהקב"ה מקבל שבים, ועם נברא יהלל יה, שהקב"ה בורא אותן בריה

 we learn from here that HKB”H accepts penitents and—חדשה"
that He creates them as a new creature.  

To explain the matter, we will refer to the following Gemara 
(Sanhedrin 99b): כל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו" 

בחרן". עשו  אשר  הנפש  ואת  שנאמר  עשאו,  Anyone who teaches his 
friend’s son Torah is considered as if he made him, as it 
states (Bereishis 12, 5): “And the souls that they made 
in Charan.”  In Chiddushei Aggados (Sanhedrin ibid.), the 
Maharsha explains that prior to knowing and understanding 
the ways of the Torah, man is no better than an animal; upon 
acquiring this knowledge, he grows and surpasses all other 
creatures; he becomes an “adam”—the epitome and ultimate 
purpose of creation.  

The Noam Megadim (Noach) expands on this concept.  Just 
as one who teaches his fellow’s son Torah is considered as if he 
made him; so, too, one who teaches himself Torah and observes 
all of its mitzvos, it is considered as if he fathered himself.  He 
interprets the following passuk based on this idea (Bereishis 
 these are the—"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" :(9 ,6
offspring of Noach; Noach was a righteous man, perfect 
in his generations.  In other words, the offspring of Noach 
is Noach himself; it is as if he fathered himself, since “Noach 
was a righteous man, perfect in his generations.”  He also 
extends this idea to the following passuk (ibid. 10, 21): ולשם" 

הוא" גם   ,and to Shem, also to him were born—that is—יולד 
Shem also fathered himself through Torah-study and the 
performance of mitzvos.  

Let us suggest that this is also the message of the Midrash 
that asserted that a ba’al-teshuvah is a new creature akin to 
a newborn child.  In parshas Shemini (Vayikra 9, 8), the Ohr 
HaChaim hakadosh explains why HKB”H commanded a sinner 
to offer an animal korban as atonement rather than himself.  For, 
when he committed the sin, he was no better than an animal.  Yet, 
when he came to his senses and performed teshuvah to remedy 
his wrongdoing, he elevated himself to the level of a human 
being.  Therefore, as a human being, it is not appropriate for 
him to sacrifice himself for the sin he committed as an animal.  
This then is the meaning of the Midrash: “So that the newborn 
people will praise G-d.”  HKB”H creates the ba’al-teshuvah as 
a new creature, because through the power of teshuvah, the 

penitent is transformed into a new creature—being elevated 
from the status of an animal to the status of a human being.  
This, indeed, is comparable to fathering oneself.  

We can now better appreciate the amazing connection 
between the two segulos associated with the study of sefer 
Devarim.  The first segulah is its ability to promote teshuvah, 
because Moshe Rabeinu himself is admonishing all of Yisrael in 
every generation, as insinuated by the words: אלה הדברים אשר" 

 these are the words that Moshe spoke—דיבר משה אל כל ישראל"
to all of Yisrael.  Now, seeing as teshuvah transforms a person 
into a new creature—comparable to fathering oneself—
therefore, he is endowed with the power of procreation from 
above.  Not only is he able to father himself like a newborn 
infant, but he is also endowed with the power to bear actual, 
viable offspring.  

Thus, the two segulos complement each other magnificently.  
In the merit of his teshuvah, he is endowed from above with 
the power of actual procreation.  For these two reasons, 
Ezra instituted the reading of sefer Devarim on the Shabbas 
immediately preceding Tishah B’Av.  For, as we have learned, 
both teshuvah and bearing children hasten the geulah, which is 
contingent on both factors.

 ”Alludes to the Letter “Hei "הא לכם זרע"
that Is a Segulah for Bearing Children

Continuing onward on this glorious path, we will now 
explain the magnificent connection between sefer Devarim and 
its two segulos from the aspect of “remez”—the methodology 
of allusion.  We will rely on a chiddush from the Zohar 
hakadosh, in the Raiya Mehemna (Pinchas 216b).  When we say 
that HKB”H created Olam HaZeh with the letter “hei,” we are 
indicating that He created the world with the five books of the 
Torah—the numerical equivalent of the letter “hei.”  It was for 
this reason that HKB”H added the letter “hei” to Avram, to alter 
his name to Avraham.  Due to his observance of the five books 
of the Torah, he merited the addition of the letter “hei,” which 
is a segulah for bearing children above and beyond what is 
predetermined by the constellations.   In the merit of receiving 
the letter “hei”—the five books of the Torah—from Avraham, 
we are also endowed with the ability to bear children beyond 
the laws of nature.  Here is a translation of the passage from the 
Zohar hakadosh: 



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

Parshas Devarim 5779 | 5

Before the Torah was given to Yisrael, every creature in 
the world was governed by the constellations.  This even 
applied to children, life and sustenance.  After the Torah 
was given to Yisrael, however, HKB”H removed them from 
the control of the stars and constellations.  We learn this 
fact from Avraham, because his children were destined to 
receive the “hei” from Avraham, which is the five books 
of the Torah, as it states (Bereishis 2, 4): “These are the 
products of the heaven and the earth when they were 
created (בה'בראם)”—they were created with the letter “hei.”  
HKB”H said to Avraham, “Due to that ‘hei’ that was added 
to your name, the heavens are beneath you and so are all 
of the stars and constellations that are illuminated via the 
power of the letter ‘hei.’”  Furthermore, in relation to it, 
it states (ibid. 47, 23): זרע״ לכם   and you shall sow via—״ה״א 
the letter “hei,” (ibid. 21, 12): “Since through Yitzchak will 
offspring (seed) be considered yours.”  

This coincides wonderfully with the interpretation of this
Midrash found in Amudeha Shivah (Amud Avraham 2):  "אברם

מוליד" אברהם  מוליד  Avram—אינו  will not bear children, but
Avraham will bear children.  So long as his name remained
Avram, without the letter “hei,” it reflected a lack of fulfillment
of the five books of the Torah.  As a consequence, he could
not produce offspring, since he remained under the control
and influence of the stars and zodiac signs. Once, however,
his name was switched to Avraham, with the addition of the
letter “hei,” it reflected a fulfillment of the five books of the
Torah, which were used to create the zodiac signs.  Thus,
he was able to produce offspring contrary to the dictates of
nature and his astrological forecast.

Thus, we have explicit sources stating that the five books 
of the Torah correspond to the letter “hei,” with which Olam 
HaZeh was created.  In the merit of the “hei” that was added to 
the name Avraham—after he fulfilled all of the five books of the 
Torah—he merited fathering the holy lineage of the people of 
Yisrael through the birth of Yitzchak.  For, as we have learned, 
the letter “hei” is a segulah for procreation, as alluded to by 
the directive given by Yosef HaTzaddik to his brothers—the 
shevatim—in Mitzrayim: "הא לכם זרע".  He alluded to them the 
power of the letter “hei.”  

We will now introduce the fascinating words of the divine 
kabbalist Rabbi David ben Zimra, commonly known as the 

Radbaz.  In Magen David (5), he comments that with the 
directive "הא לכם זרע", Yosef was informing his brothers that the 
letter “hei” facilitates having children.  Then he adds a fantastic 
allusion: The power of procreation is actually alluded to by 
the shape of the “hei” ( ד')  ”which is made up of a “dalet ,(ה' 

) with either a “vav” ('ו)or a “yud” ('י) standing independently 
inside it.  In the entire aleph-beit, this is the only letter with this 
unique structure.  (Although the letter 'ק is composed of two 
distinct letters; nevertheless, its second letter is not contained 
entirely within the first letter; rather it extends downwards and 
outwards.)  This unique shape teaches us that the letter “hei” 
facilitates procreation.  Its shape is analogous to a mother with a 
fetus inside it.  The second letter stands independently, because 
the fetus will eventually be born and leave its mother’s body.  

We now have cause to rejoice.  The message conveyed to 
the holy Maharid of Belz by the great Rabbi of Savran can 
now be understood.  Studying sefer Devarim is a segulah for 
bearing viable, enduring offspring.  Clearly, sefer Devarim is 
the fifth book of the Torah; thus, it completes the letter “hei,” 
with which Olam HaZeh was created.  As we learned from the 
Raiya Mehemna, the letter “hei” that was added to his name 
enabled Avraham to father Yitzchak, in the merit of the five 
books of the Torah that he observed.  Similarly, his offspring, 
the children of Yisrael, are blessed with children in the merit of 
accepting the five books of the Torah.  Therefore, in the merit 
of studying sefer Devarim, the fifth sefer of the Torah, the sefer 
that completes the letter “hei,” they are blessed with viable, 
enduring offspring.  

The Letter “Hei” Alludes to Teshuvah

Continuing our journey, we will now explain why sefer 
Devarim promotes teshuvah, based on a teaching in the Gemara 
(Menachos 29b): 

בראם.  בה'  אלא  בהבראם  תקרי  אל  בהבראם,  והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

לצאת  הרוצה  שכל  לאכסדרא,  שדומה  מפני  בה',  הזה  העולם  נברא  מה  ומפני 

יצא. ומאי טעמא תליא כרעיה, דאי הדר בתשובה מעיילי ליה, וליעייל בהך  לא 

מסתייעא מילתא".

The passuk states: “These are the generations of the 
heavens and the earth ”.בהברא״ם Do not read the word as it is
actually written—בהברא״ם—but rather as And  .בה' בראם why
was Olam HaZeh created with the letter “hei”? Because it
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resembles a pavilion (Rashi: it is open underneath); so that
anyone who wishes to leave (go astray) can leave (to lead
a life of sin). Then the Gemara asks: And for what reason is
the left leg of the “hei” hanging (i.e. it is not connected to
the top of the “hei”)? So that if he performs teshuvah, they
can bring him back in (through the upper opening between
the suspended leg and the top of the “hei”).

Once again, the Gemara poses a question:  Why don’t they
simply bring him back through the very same opening
(through which he exited)?  That is unlikely.  In other words,
once he has exited through that opening to embark on a life of
sin, it is unlikely that he would succeed in returning through
that same opening—because the yetzer hara is waiting there
prepared to trip him up a second time.

Thus, we learn why HKB”H created the world with the
letter “hei.”  On the one hand, it alludes to the fact that the
wicked descend to the depths of despair and doom through
the lower opening of the “hei.”  On the other hand, it alludes
magnificently to the mitzvah of teshuvah; a Jew should
always know that he can return to HKB”H through the upper
opening in the “hei.”  Hence, we can suggest that this allusion
is inherent in the very word ,תשוב"ה which can be broken
down to spell indicating—תשוב ה' that the mitzvah of teshuvah
is alluded to by the upper opening of the letter “hei,” through
which the “ba’al teshuvah” can always reenter.

We can find an allusion to this phenomenon in the

following passuk (Shir HaShirim 5, 2): "קול דודי דופק פתחו לי"—

the sound of My Beloved knocks, saying: “Open your heart

to Me.”  The Midrash Rabbah (ibid.) provides the following

elucidation: אמר הקב"ה לישראל, בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה" 

HKB”H said—של מחט" to Yisrael: “My child, open for Me a

single opening of teshuvah like the eye of a needle.”  In

truth, it is impossible to reenter through the wide opening at

the bottom of the “hei.”  Nevertheless, all HKB”H asks of us is

to create a small opening of teshuvah, similar to the eye of a

needle in the upper part of the “hei.”

It is now quite clear why the study of sefer Devarim 

facilitates the performance of teshuvah.  As explained, sefer 

Devarim completes the letter “hei.”  The first four sefarim of the 

Torah correspond to the letter “dalet” (numerical value four) 

of the letter “hei”; whereas sefer Devarim corresponds to the 

hanging leg of the letter “hei.”  As we learned from the Gemara, 

the ba’al-teshuvah is able to return through the window created 

between the two.  Hence, sefer Devarim not only completes the 

letter “hei,” but it also creates the window of opportunity for 

the ba’al-teshuvah to return to HKB”H.  These two factors make 

sefer Devarim a wonderful tool for true teshuvah.  
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hese are the words that Moshe spoke to all of Yisroel. 
Rashi points out, because they were , דברי תוכחות, words of 
rebuke, they were only mentioned vaguely and through 

intimation to preserve the dignity of Klal Yisroel. Rashi is 
addressing the unusual language of  דיבור “spoke” in contrast to 
the more commonly used term אמירה “saying”. Moshe was being 
extra sensitive to the honor of Klal Yisroel at this particular time 
due to the fact that he was addressing multiple infractions at 
once. 

The Mishna (Avos 5, 4-7) lists the ten trials Avraham Aveinu 
was tested with and subsequently lists the ten miracles that were 
performed in Mitzrayim and at sea and the ten trials that Klal 
Yisroel tested Hashem in the Midbar. Rav Dovid Cohen Shlit”a 
suggests, that just as the ten miracles in Mitzrayim and at sea 
were merited due to Avrahams ability to withstand the ten tests, 
so too the merit of being able to withstand Hashems temptation 
to destroy His people must be attributed to Avraham. 

Parshas Devarim is always read on the Shabbos before Tisha 
Ba’av. It is also referred to as Shabbos Chazon, the Shabbos of 
Vision. Shulchan Aruch  (428,8) points out, that beginning 
with Shiva Assar B’Tamuz there is a sequence of 10 unique 
Haftoros which are divided into two groups. The first three that 
are of tragic and misfortunate nature followed by the seven of 
consolation and encouragement. 

Rav Tzadok HaKohen (Pri Tzadik) Devarim 12, presents an 
esoteric idea, that although I don’t fully understand, I believe we 
can derive some Chizuk from it.  There is a concept of Sefiros, 
liberally translated as spiritual lights. There are 10 Sefiros which 
are categorized into two groups, three and seven. The three are 
of the loftiest and highest spheres and the seven are inferior 
to them.  The three lordly spheres are well beyond our human 
comprehension and limited grasp while the seven are on a 
lesser scale and more accessible to the human perception. The 
three Haftorah readings of misfortune correspond to the three 
elevated Sefiros and the seven consolation readings parallel the 
seven lower Sefiros. 

The three Haftorah readings of misfortune, detail the prophetic 
warnings given to Klal Yisroel of the impending destruction 
of the Beis HaMikdash. The ramifications of this destruction 
far surpassed the physical loss of the Beis Hamikdash. It also 
changed the way Hashem interacts with His people. Prior to the 
destruction of the Beis Hamikdash Hashems presence was felt 
and easily discernable. Subsequent to the destruction, Hashem 

concealed His guiding presence and it appeared as if He had 
abandoned the world and His people.  In reality this was not 
so. Rather the Shechina, although intimately connected to us 
through all of our travails, it was no longer readily discernable. 
The presence of the holy Shechina was concealed behind a veil 
of kings and leaders who served as proxies that would protect 
and care for His people according to Hashems plan. And behind 
all the events that seem to be governed by natural forces, He 
is leading everything towards the ultimate good of the Jewish 
nation. 

This journey in concealment mode can be difficult and harsh. 
The Jewish nation may be subjected to suffering until the 
corrective measures of Hashem bring them to Teshuva. 

Now we can perhaps understand the correlation between the 
Haftoras and the Sefiros. Being that the three upper sefiros 
are elevated beyond human comprehension the events that 
emanate from them are shrouded behind the curtain of world 
events. The three readings of misfortune detail the events that 
seem to prove that Hashem abandoned His people, when in 
actuality they constitute the seeds of redemption. It is with this 
very idea, that the salvation emerges from within the ruins and 
destruction, that we can understand the revelation of Chazal 
that the Mashiach is born on Tish Ba’av.  

This is perhaps a new insight into the name Shabbos Chazon, 
the Shabbos of prophetic vision. For it is on this day, that we 
are expected to be visionaries and see the seeds of redemption 
through the cloud of ashes and destruction. 

Perhaps this idea can also be used to shed some light on the 
connection between the ten tests of Avraham and the ten trials 
that Klal Yisroel tested Hashem in the Midbar.  Tosafos Yom 
Tov (Avos ibid) explains the term “trials” used to describe the 
unfortunate incidents in the Midbar, in place of “sins” is due their 
very nature. They were not incidents of misguided desires rather 
they were results of man’s doubts in Hashems power and ability. 
Klal Yisroel was unable to see the might and ability of Hashem 
through the haze of a world clouded in nature. Avraham was the 
polar opposite. He was capable of developing a perspective that 
allowed him to see the existence of Hashem despite the thick 
clouds of doubts that enveloped his family and society. There 
was no trial nor tribulation that was able to distort that clarity 
of vision. The fact that Klal Yisroel inherited this character trait 
from Avraham, is what prevented Hashem from destroying Klal 
Yisroel in the Midbar despite their inability to see His powers.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

n the first few Pesukim of this Parsha, Moshe Rabbeinu describes the 
multiple Aveiros Klal Yisroel did in the 40 years in the desert, B’rimizo, 
hinting to each incident in a few words. Rashi explains that he did so out of 
respect for  Klal Yisroel, allowing them to understand on their own what 

Moshe Rabbeinu is alluding to, without embarrassing them. Rav Moshe Feinstein 
asks why it was necessary to remind them of the Aveiros since these were the 
children of those that sinned.
 
Reb Moshe explains that when people that are brought up in an environment 
(the Aveiros the parents did throughout the 40 years), even if they see how that 
environment created problems and not solutions (the multiple punishments), 
they still won’t understand how to live an alternative lifestyle. Therefore, they 
require being “reprogrammed”. Because they did not do anything wrong, Moshe 
Rabbeinu avoided sounding as if he was accusing them of doing anything wrong 

and only hinted to those actions.

Children brought up in a home where the parents always argue may know that 
they do not want that in their home. Nevertheless, such a commitment is not 
sufficient and they require further deprogramming. That may be achieved by 
getting themselves “adopted” into a healthy home where they see what it means 
for spouses to interact with mutual respect. It may be dedicating significant time 
speaking to a Rebbi or professional. What they must be aware of is that the 
problem will not solve itself.
 
At Areivim, we place emphasis on deprogramming teenagers and young adults 
even when they do not demonstrate their family’s patterns. There is a legitimate 
concern that, with the pressures of marriage, they will evolve into their families.  
Rabbeim, friends, and relatives should do the same.

I

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

his article does not intend to describe anything that most readers, 
in concept, are not aware of. Nevertheless, its message is important 
enough that it is worthwhile repeating it for readers to consider and 
reconsider.

 
I know of many good mothers and fathers who have not succeeded in bringing 
up healthy children. Others expected their children to excel. There are many 
reasons why that would be so. Many of them are the result of circumstances 
that were not in their control, such as mental illness, bad influences within 
their class or neighborhood, etc. There are, of course, many causes which 
can be attributed to one, or both, parents. In this article, I would like to 
discuss one of them, an intangible, one which can be denied 
by those most in need of hearing this message.
 
I know many good people and dedicated parents. Despite 
their intentions, several families I know have a difficult time 
putting it all together. Despite their sincerity, their efforts, 
and their caring, people walking into their homes only see 
screaming, overworked mothers, parents who make wrong 
decisions, and children who are bringing themselves up.
 
When I speak to those mothers and fathers, I often find 
a common theme.  Despite their attempts, they have a single personal 
challenge or weakness which holds them back. When I speak to these people, 
I realize that, sometimes knowingly, other times subconsciously, they consider 
that challenge to be either (or all of the following): 1) a personal right; 2) 
something they can not be expected to overcome; and in some cases, 3) 
something that they have defined themselves by.
 
This third choice is often the most difficult to overcome. Such people 
believe that they are working on a solution with all their energy, unaware 
that, subconsciously, they are unwilling to let go of their challenge. They may 
not believe that they are unwilling to let go of their challenge as they run 
from therapist to Rebbi to doctor. Nevertheless, often when they seek help, 

they make it clear that they want their life “given back to them”, but 
it must be done without the expectation of personal change. They 
simply can not and they want everyone to know that.
 
There are several possible reasons for not wanting to let go.  The most 
common one is that many challenges have been with them for their entire 
lives and they would not know what to do with themselves if they woke up 
one morning without that challenge. They would, in a strange way, feel lonely 
without it.

As an outsider, I have a single reaction to such people.  How can anything 
be considered insurmountable, a personal right, or 
something they will not let go of, when there is so 
much at risk? An otherwise perfect marriage becomes 
a stressed relationship and one spouse completely loses 
the respect of the other. The children will pay the price for 
years, and likely, so will the grandchildren. How, I wonder, 
do they not see what is at risk, but what will most certainly 
be the cost?
 
The answer is difficult to accept but is true about all people, 
the difference being only in degrees. All people are, to a 

degree, self-absorbed. I have found that children make people more 
selfless but, at the same time, also make them selfish. Naturally, 
they make people selfless as it is natural for a parent to want to be giving, 
to sacrifice for their children. On the other hand, children demand so 
much from parents that they often feel under siege, causing them 
to retreat. The same can be true about spouses, jobs, or anything which 
places constant demands on people.
 
So, to answer the question, “How can anything be considered insurmountable, 
a personal right, or something which people need to keep, when so much is 
at risk?”, the answer is that many people are self-absorbed as a result of 
the pressure they are living under. They are either unaware of, or refuse 
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

"... children demand 
so much from parents 
that they often feel 
under siege, causing 

them to retreat."
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to think about, the long-term price that they, their children, and even their 
grandchildren will pay.
 
My intent is not to be critical. Most people pay too much for something 
personal and I too fall under this category. The difference between people 
is how much they are willing to pay. I grappled with this with several of my 
children and forced myself to remember that unless I give up from 
all that is important to me, my children’s failures will haunt me for 
the rest of my life. The trick was in forcing myself to acknowledge what is 
obvious. Once I did that, the rest was easy.
 
I am not suggesting that the solution is simple to implement. Nevertheless, the 
solution is achievable if it is approached honestly and methodically.  Before 
I discuss how that can be achieved, I want to mention a more foundational, 
and common, challenge.
 
Particularly in this issue of personal challenges at the cost of family, people 
approach me hoping for a solution which allows them to keep their challenge. 
The mother wants me to help her create healthy children and wants the 
solution to accept that she will continue to be stressed. The husband wants 
the right not to be expected to hold a job and that I should find a solution 
that his wife and children will accept, while also respecting him as if he were 
supporting the family.
 
Solving the family challenge, when they are significant ones, requires a 
willingness to accept that they will, at some point, have let go of their personal 
challenges. To achieve that, they, for a few months, may have to give 
over their decision-making rights to those who they trust can guide 
them and “reteach” them how to make healthy decisions. That 
makes sense because, after years of making decisions with little gain, people 
have to accept that they are seeing the problem without an awareness of the 

tools and commitments required.
 
While this may sound intense, we all know people who call doctors up 
wanting their advice for the sole purpose of allowing them to feel good about 
themselves. If they do not receive the advice that they wanted, they will look 
for a second opinion. Others do the same with their lawyer and mechanic. 
Outsiders look at this scenario and smirk. When I hire a professional, I offer 
them all the information I have, describe my preferences, and then tell them 
to tell me what to do.
 
Once, when I was returning a leased car, I asked the leasing company if I had 
scratch insurance (I really needed it). He told me, “I am sure that I told you 
to pay for it and I doubt you listened.”  I told him that if I go to a maven, I 
listen to whatever he tells me. If he told me to take it, then I did. We made a 
gentleman’s bet and I won.
 
I have given over decision-making rights to several people with several of 
my children, sometimes to people much younger than I am. In hindsight, I 
realize, it requires being a confident person, so that I do not feel “less”.  It also 
requires me to realize the price I will pay if I argue with the team leader with 
a claim that no one understands me or my children as well as I do. Forced 
humility is a reasonable price to pay to be able to bring up healthy children 
and adults.
 
I am asking readers to take the leap and make a commitment to change in 
order to be there for their children (and spouses) so that, without any effort, 
they can enjoy their grandchildren.
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ach year, when the burning heat of the summer sun became too 
much to bear, it was the custom of the previous  Vizhnitzer Rebbe, R’ 
Yisroel Hagar ZT”L (Ahavas Yisroel), to travel to a mountain resort 
where the cool, fresh Carpathian air was a valuable and practical 

upgrade over the stifling city heat. Inevitably, many Vizhnitzer Chassidim 
would travel with their Rebbe, and the entire infrastructure of the Vizhnitzer 
court would transplant itself there. 
     The Rebbe’s personal Shochet (ritual slaughterer) was a man by the 
name of Reb Mendel Vizhnitzer. He was a G-d-fearing soul, whose impeccable 
standards of kashrus was highly valued by the Ahavas Yisroel, as well as by 
many of the leading Rabbanim in the city. He was totally dedicated to his 
Rebbe, however, and would rarely leave his side. In the summer months, 
whenever the Rebbe would travel, Reb Mendel was always there to provide 
chicken and meat for the Vizhnitzer entourage in the mountain resort, 
ensuring that an adequate supply of kosher animals were on hand.
     One year, during the Nine Days of Av, Reb Mendel became ill. At first, he 
thought nothing of it and since he wasn’t “working” anyway during these days, 
he allowed himself to relax and hopefully knock out the vicious bug that was 
plaguing him. However, as the days wore on, he became weaker and sicker, 
and by erev Tisha B’av, he could barely get out of bed. A doctor was called to 
check Reb Mendel but his diagnosis was unclear. He really had no idea what 
was the problem and prescribed more rest and lots of liquid. Reb Mendel 
remained in bed all day, and could not even attend the Seudah Hamafsekes 
(meal of separation) before the beginning of the fast. Thus, he went into the 
Tisha B’av fast without having eaten a morsel of food. His friends and family 
worried about his health and urged him not to fast.
      The next morning, his health had further deteriorated. He lay in bed, 
breathing shallow breaths of air, when suddenly he received an urgent 
message. It was from the Vizhnitzer Rebbe himself. The Rebbe requested that 
Reb Mendel should slaughter a chicken that very afternoon (after Chatzos) 
for the Rebbe wished to perform the mitzvah of "הדם  The Torah) ."כיסוי 
 states that after slaughtering a kosher bird or wild animal, one (ויקרא יז-יג)
must cover its blood with dirt. A domestic animal is excluded from this 

mitzvah.) Reb Mendel was so weak that he couldn’t imagine even getting out 
of bed, let alone slaughtering a chicken in his condition. He sent a message 
to the Rebbe’s son, R’ Chaim Meir ZT”L (Imrei Chaim), informing him that 
he was in no condition to shecht. Perhaps a local shochet could do it in his 
place. R’ Chaim Meir went into his father’s room and explained the situation, 
but the Ahavas Yisroel adamantly insisted that it had to be Reb Mendel and 
no one else.  
     Using every last ounce of energy, Reb Mendel got out of bed and 
slaughtered a chicken. The Vizhnitzer Rebbe was called and he came to 
perform the mitzvah of Kisui Hadam, which he did with tremendous kavanah 
and deliberation. As Reb Mendel watched his Rebbe, his health began to 
improve dramatically and color returned to his face. Within a few short 
minutes he felt as good as new, and stood next to R’ Yisroel as the Rebbe 
completed the mitzvah.
     Reb Mendel knew instinctively that his recovery was due to his Rebbe’s 
insistence that he slaughter a chicken and he inquired as to his reasoning. The 
Rebbe looked at him and smiled. “I don’t mix into your business; why do you 
mix into my business?” But after a moment, the Ahavas Yisroel turned serious 
and agreed to tell him. “The gemara (ז נ   tells us how Nevuzradden (:גיטין 
entered the Bais HaMikdash on Tisha B’av and saw the blood of Zecharia ben 
Yehoyada boiling on the floor. When he asked whose blood it was, he was not 
given a satisfactory answer and he went and killed 94,000 Jews. We see that 
the Jews were punished not only for killing Zecharia but also for not covering 
his blood. Had they at least paid him the proper respect and covered his 
blood, many people would not have died; perhaps the Churban never would 
have happened! We see, therefore, that ‘covering the blood’ (Kisui Hadam) is 
a mitzvah that has the power to soften the harsh judgment and rescue Jews 
from impending doom. Every year on Tisha B’av, the mitzvah of Kisui Hadam 
should be done to be mesaken (rectify) an action that was a catalyst for the 
Churban. In your case, Reb Mendel,” said the Rebbe, “it was your personal 
Tikkun!” 

E
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Dovid Gurwitz 

Sefer Devarim/Parshas Devarim 

Distinguishing Dibbur and Amar 

Let’s focus on words, appropriately, for Sefer Devorim. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l shares a fascinating insight into how the word dibbur differs 
from the word vayomer. Since the middle letter of the word dibbur is a Bais, it can also be 
pronounced as if it is a Vov, its phonetic “cousin.”  

That letter substitution leaves us with the word dor, a generation, of words, coming from one 
side. A dibbur, then, or the entire devorim, is not a conversation or a dialogue. It is a one-way 
communication, like a generation. 

Sefer Devorim begins with this word, but, while Moshe Rabbeinu was giving us rebuke, he did 
it by using different terms and descriptions for the difficult events, in order not to embarrass 
us. Moshe never stopped teaching, even - especially - in his final address, which constitutes 
the entire fifth and final sefer of the Torah. It contains many hidden references to some very 
bad occurrences. We learn that his final message, amidst rebuke, was sensitivity to others. 
From this lesson, we have a possible approach to Tisha B’Av. 

It was a lack of sensitivity that caused the destruction on Tisha B’Av. The Gemara discusses 
this in several places. It now makes sense why we always read Parshas Devorim right before 
Tisha B’Av.  

Sensitivity must be maintained even amidst rebuke. 

On Shabbos, we are not supposed to “embarrass” the challah and the salt. We therefore cover 
the challah when we make Kiddush. How much more so are we not to embarrass any person.  

As we have seen, time and time again, the cycle of the Torah reading always corresponds to 
the cycle of historical and spiritual events of the year. It is obviously not coincidental, then, 
that this week’s parsha also shares the word eichah with Megillas Eichah, which we read on 
Tisha B’Av night while sitting on the floor.  

Eichah is written in a series of alphabetical acrostics. The Gemara in Maseches Sanhedrin 
(104b) says that the destruction came about because we transgressed and we were insensitive 
to the Torah, from Alef to Tof, which just happen to be the first letters of the words Tisha and 
Av. 

Eichah is also divided into five sections, just like the Torah. The first two sections and the last 
two sections each have twenty-two sentences, each representing the twenty-two letters of the 
Alef-Bais. The middle section has sixty-six letters, which is three times twenty-two - again, a 
reference to the Alef-Bais. 

This is the opportunity, hinted to by its structure, that is available on Tisha B’Av, to increase 
our sensitivity to others by being sensitive to the use of the letters that create the world and 
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through which we create our worlds, while our hunger and discomfort hopefully bring us to be 
more sensitive to the discomfort of others. 

There is much to plan for on Tisha B’Av. 

On Tisha B’Av, we get the chance to review from the Alef of Av to the Tof of Tisha; from the 
Alef in our lives - the letter Alef is made up of two Yuds and a Vov, adding up to the value of 
Hashem - to the Tof, which mystically represents eternity; from last year’s plans and actions to 
the upcoming year’s goals to be better and more sensitive.  

On Tisha B’Av, we fast and mourn so many tragedies, including the meraglim’s report and our 
crying reaction to it, the destruction of both Botei Mikdosh, the later plowing over of the Har 
Habyis by the Romans, the expulsion from Spain, the beginning of World War I, the first train 
going to a German death camp, and other horrors. 

On Tisha B’Av, we recall another major historical event: the struggle between Eisav and 
Yaakov. We do not eat the gid hanosheh, as the sinew on Yaakov’s hip socket was displaced 
when it was struck by Eisav’s malach.  

The value of Eisav, with 1 for the word Eisav itself, equals 377, which is the value of gid ha-
nosheh and the word shalom, peace, since Eisav’s existence was against peace.  

On Tisha B’Av, we remind ourselves that the Zohar tells us that the word gid hanosheh is 
prefaced in the Torah with the superfluous word ais, which is comprised of an Alef and a Tof. 
On Tisha B’Av, we recall another allusion relating to the gid hanosheh. The Sefer Hachinuch 
teaches that since Yaakov was only wounded slightly, the din of Tisha B’Av will also be a 
wound and no more. 

Tisha B’Av will be the birthday of Moshiach. Perhaps our increased sensitivity will bring this to 
fruition bemeheirah. 

It is interesting that, on Tisha B’Av, while the Bais Hamikdosh burnt in the afternoon, we sit on 
normal chairs and put on tallis and tefillin then. Why? Chazal say that the destruction of the 
Bais Hamikdosh was ultimately a cleansing and, be’ezras Hashem, paves the way for a lasting 
geulah, so at the time the Bais Hamikdosh was burning, we lighten the mourning. 

We also recall that, while Tisha B’Av is clearly a time of din, it always falls out on the same day 
of the week as the first day of Pesach, the Yom Tov of mercy. Why? 

There are several connections. First, there must be a rachamim aspect to Tisha B’Av, which is 
called a moed.  

Second, Chazal tell us that redemption and suffering are linked.  

Third, on Tisha B’Av, we sit on the floor. On the Seder night, we sit like kings and we recline. 

Fourth, in Eichah (3:15), Yirmiyahu Hanovi states, “He has sated me with bitter food.” On 
Pesach, we eat bitter maror. 
Thus, we see that, on Tisha B’Av, the inner aspect of Hashem’s caring will be revealed. On 
Pesach, the external aspect of Hashem’s love for His people was revealed. 
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Parashas Devarim ט"עשת םירבדתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Peninim 

לארשילכלאהשמרבדרשאםירבדההלא
These are the words that Moshe spoke to all Yisrael. (1:1)

The Midrash notes the similarity between the words 
devarim, words, and devorim, bees. They draw a comparison 
between the “words” of Torah and honey, which is the product of 
bees. Just as the bee’s honey is sweet, but the bee’s sting is 
bitter/painful, likewise, the words of Torah are sweet, but one who 
transgresses them will be subject to dire consequences. 

Horav Simcha Wasserman, zl, offers another parallel 
between honey and the words of Torah. He quotes the Talmud 
Bechoros 7b, “The product of that which is non-kosher is non-kosher. 
And the product of that which is kosher is kosher….” Why is honey (a 
product of bees which are not kosher) permitted? Because the bees 
ingest the nectar into their bodies and do not excrete the honey 
from their bodies. The nectar of flowers is ingested by bees and 
converted to honey in sacs in their bodies. The honey, however, is 
not an excretion of its body; its body merely transforms the already 
existing nectar into honey. (Rabbeinu Gershom)

We now have a powerful similarity between honey and the 
words of Torah. Honey is permitted solely because it just passes 
through the body of the bee. If the bee would supplement the 
honey in any way with its own secretion or any chemical from its 
body – the honey would be deemed non-kosher. Likewise, one who 
studies Torah and “ingests” it into himself, thinks it over, elaborates 
on it, but does not excrete it with his own personal additives; for 
him, Torah is sweet. If one’s cognitive appreciation of Torah, 
however, is fuelled and embellished by his personal motives, 
agenda, inclinations – it is rendered impure. Torah must remain 
pristine. We have no room in Torah learning for one to pursue his 
own agenda, to distort the holy words of the Tanaaim and Amoraim
to suit his flawed thinking, his immoral lifestyle. It is repulsive that 
those who seek to undermine Halachah attempt to garner support 
from their distorted interpretation of Chazal. Under such 
circumstances, it would have been far better had this flawed 
individual not studied Torah. For him, it is not the inviolate words of 
the Almighty. It is the exposition of mere mortals (just like him). 
Therefore, he feels he has room for debate. 

Horav Reuven Karlinstein, zl, expounds on the similarity 
between Torah and gold and honey. In Sefer Tehillim (19:11), David 
Hamelech says, Ha’nechemadim mi zahav u’mipaz rav, u’mesukim 
mi’dvash v’nofes tzufim; “More desirable than gold, than much fine 
gold, sweeter than honey, than drippings of the comb.” Gold has a 
positive quality, but also a strong deficiency. Zahav, gold, has a 
positive attribute whereby, regardless of the amount of gold a man 
possesses, he never has enough; he always wants more. On the 
other hand, one is never happy with what he has amassed; his mind 
is on how he can obtain more gold. (In the case of gold, the value of 
the item, which is determined by one’s desire to obtain it, is offset by 
his constant lack of satisfaction.) It is just the opposite concerning 
honey. One mouthful of honey, or perhaps two at the most, and the
person is satisfied. He has no desire for more. It does have a 
powerful positive attribute in the fact that it is incredibly sweet, 
leaving a sweet taste in the mouth, even after it has been 
swallowed. 

Rav Karlinstein notes that Torah has the two positive 
qualities (of gold and honey) without any of the negatives. Like gold, 
when a person learns Torah, he immediately develops a desire to 
learn more, to achieve greater success in it. One who loves Torah is 
never satisfied with Torah. Enough is never enough! Furthermore, 
the incredible joy that one experiences when he learns Torah can 
best be described by one who has learned. He feels an immense 
sense of inner joy and satisfaction that endures and far surpasses 
temporal physical joy. This is the message of David Hamelech: Torah 
is more desirable than both gold and honey, because it has the 
positive fringe benefits without the negatives. 

Kol talmid chacham she’ein bo daas, neveilah tovah 
heimenu, “Any Torah scholar who lacks daas, a dead carcass is better 
than him.” (A talmid chacham, Torah scholar, is supposed to utilise 
his learning to transform his mind. A Torah’dik mind is a mind of 
daas. Daas is defined as a realistic feeling of what one has learned. 
This refers not only to intellectual knowledge, but also yediah 
chushis, sensory perception. A talmid “feels” what he learns. It 
transforms him. Horav Avigdor miller, zl.) Horav Chaim Brim, zl,
explains why it is specifically a neveilah that is better off than a 
scholar who is daas deficient. 

The halachah concerning taaruvos, admixtures, is: if a 
piece of neveilah is mixed with sixty pieces of kosher meat 
(proportional), it becomes nullified. Nonetheless, we remove one 
slice from the admixture of 61 pieces, which remains prohibited 
(despite the fact that this one slice might have been from the 
original sixty kosher slices). Conversely, if a piece of neveilah falls 
into sixty times its size of honey, nothing needs to be removed, 
because whatever falls into honey is transformed (halachically) to 
honey. It is no longer viewed as a piece of neveilah. 

For this reason, a talmid chacham who is “immersed” in 
the sea of Torah but derives nothing from it, his level of daas does 
not change; he remains an intellectual, but an unfeeling, ethically-
flawed person: a neveilah is better off than he is. When a neveilah
falls into devash, honey, it becomes honey. This talmid, although 
immersed in Torah, does not become “Torah.” He is in bad shape –
worse off than a dead carcass. 

בורלםימשהיבכוככםויהםכנהו
Behold! You are like the stars of Heaven in abundance. (1:10)

Rashi explains that Moshe Rabbeinu was not comparing 
the number of Klal Yisrael to the numbers of the stars, since the 
nation’s population was 600,000 men over the age of twenty, plus 
women and children – a total which is a far cry from the number of 
stars. What Moshe meant was that Klal Yisrael would endure, as the 
sun and the moon do. As they are here until the end of time, so will 
we be. In Messages from Rav Pam, the Rosh Yeshivah, zl (as quoted 
by Rabbi Sholom Smith) offers another comparison to stars. The 
pasuk in Daniel 12:3 states: “Those who teach righteousness to the 
multitudes (will shine) like stars, forever and ever.” Chazal (Talmud 
Bava Basra 8b) say this (pasuk) refers to the Torah teacher who 
instructs young children. They are the true matzdikei ha’rabim. The 
Maharsha explains the similarity between a mechanech, Torah 
educator, and stars. To the casual observer, stars give the impression 
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of shining on a “part-time” basis – only at night. We know that this is 
incorrect. Stars shine all of the time, but their light is obscured by 
the brightness of the sun’s rays during the day. 

A mechanech might give the impression (to the 
“uneducated” eye) that he or she only works during school hours. 
The truth is that the devoted mechanech (should) never ceases 
thinking about his/her talmidim/talmidos. He/she (should) 
constantly searches for ways to improve and enhance the student’s 
learning, middos, character traits, and all-around mentchlichkeit, 
human decency. 

Furthermore, a devoted rebbe does not simply forget his 
student as soon as the semester ends and report cards have been 
completed. He remains in contact, by sharing in the student’s life 
after class, his successes and failures, anxieties and hopes. He is 
present for them throughout the challenges of life. Thus, like a star 
in the heavens, he shines forever and ever. Fortunate and blessed is 
the Jew who devotes his life to the mission of becoming a star!

Before I go to the stories about rebbeim and moros, which 
could easily fill a volume, I want to tread upon ground that is often 
ignored (for obvious reasons). We have addressed the rebbeim and 
moros devotion to their mission of being mechanech Yiddishe kinder, 
but are we willing to address the reciprocity that is sorely lacking? 
What about the senior (citizen) rebbe who is put out to pasture 
because he no longer “has it in him” to teach his precious charges in 
accordance with the parents’ understanding of what is in vogue? In 
order to provide a climate for mechanchim to function as true 
luminaries, it is crucial that parents and lay members of the school 
support system, act towards their children’s mentors as they want 
these mentors to act towards their children. 

I wrote this vignette a number of years ago, and I felt that it 
is so inspiring that it should be repeated. A talmid of Horav 
Mordechai Weinberg, zl, had not yet been blessed with offspring. He 
came to his Rebbe and poured out his misery. The Rosh Yeshivah
listened and replied, “Do not worry. It will be good.” Such a response 
was not the usual rejoinder that one came to expect from Rav
Mottel, as he was reverently and endearingly called. The student 
thought that his Rebbe was not taking his problem seriously. After 
years of suffering, he could not hold it in any longer, so he indicated 
his frustration to his Rebbe, whom he felt was not giving his problem 
the proper attention. 

The Rosh Yeshivah’s reply (recorded by Rabbi Yisrael Besser 
in “Warmed by their Fire”) is compelling: “Do you think that when I 
am mesader kiddushin, officiate at the wedding of a talmid, that it is 
just another ceremonial honorarium with no or little meaning? Do 
you know why I always insist on hotel accommodations? It is not 
because I seek comfortable arrangements. It is because I take siddur 
kddushin very seriously. I spend hours in the room pouring out my 
heart in prayer to Hashem, that He bless my student and his bride 
with a long, healthy and fruitful marriage. I prayed for you, and I am 
certain that in due time you will be blessed with children.”

We understand that a caring rebbe can change the life of 
his student. For some, it is the way he teaches, how he explains the 
material, his willingness to review and spend extra time until he is 
convinced that the student understands. At times, all the student 
needs is that loving smile that evinces a message: “I care about you. 
You are very special to me.” Such an expression of sentiment can 
change the trajectory of a student’s life. It can inspire the student to 
himself become a mechanech, as we see from the following story 
(quoted by Rabbi Yechiel Spero in “The Sparks Within”).

Horav Avraham Baharan, zl, was a premier mechanech
who touched the lives of hundreds of students, imbuing them with a 
positive attitude towards Yiddishkeit, Torah and mitzvos. He was a 
product of one of the greatest mechanchim of the previous 
generations, Horav Aryeh Levin, zl, the legendary Tzaddik of 
Yerushalayim and menahel of Yeshivas Eitz Chaim in Yerushalayim. 

Later in life, he related what the special incident was that inspired 
him to become a mechanech. 

Rav Baharan was orphaned at the age of six. In those days 
Yerushalayim faced overwhelming material adversity. Money was 
practically non-existent. Thus, starvation was not uncommon. In 
addition to learning Torah, the young students of Eitz Chaim 
Yeshivah were also provided with a nutritious lunch, which, for some 
students, had to last until the next day. Rav Avraham was one of the 
poor students. On Rosh Chodesh, the boys received an added treat: 
chocolate pudding. It was a special treat, especially for those boys 
for whom this was their only opportunity to enjoy this delicacy. Rav
Avraham waited in line like everyone else until his turn came. He 
polished off his chocolate pudding in record time. Now the problem 
was: How does he obtain another one? This was just too good to get 
by on one alone. He decided to return to the line; perhaps he would 
get a second pudding. He moved closer and closer to the coveted 
pudding. He was already savouring its taste. When it was his 
(second) turn, the person handing out the pudding looked at him 
sternly and said, “You already received your portion.” 

Embarrassed, shocked and hurt, the six-year-old boy acted 
out. Bereft of a father, living in abject poverty, alone, hungry and in 
pain, he lashed out and kicked the pudding cart, sending all of the 
remaining pudding to the floor. Everyone looked at him in shock. 
How could he do that? Rav Avraham ran home, crying bitterly. He 
probably would not be allowed back into yeshivah. He was finished. 
His life was over. This is how he fell asleep. 

The next morning, he dragged himself to school –
expecting the worst. As soon as he arrived, he was summoned to the 
menahel’s office. Rav Aryeh Levin was a kindly man, but still, he had 
committed an outrageous, inexcusable act, for which punishment 
was warranted. Who knows? He might even be expelled. 

Rav Aryeh sat him down, and, after confirming that he had 
caused the pudding cart to call, he asked, “Why did you do it?” 
Seeing that it was not going to be as serious as he had expected, Rav
Avraham told the truth. “I was starving. I am always starving. This 
was the first time I had ever eaten something so tasty. I really 
wanted more. So I stood in line, hoping that I would be able to get a 
second portion.” 

Rav Aryeh looked deeply into the young orphan’s eyes and 
asked, “So you did it just because you love chocolate pudding?” The 
holy tzaddik leaned over to the boy and whispered, “Well, I do 
too…” He promptly proceeded to remove two portions of chocolate 
pudding from the cabinet behind his desk, and, together, the 
distinguished menahel and the frightened orphan enjoyed chocolate 
pudding – together. 

Rav Avraham Baharan vividly remembers that incident, “I 
was a scared, troubled youngster who was certain that I would be 
expelled from yeshivah. So many terrible things went through my 
mind. I was a reject, a loser; life was over for me. Then, all of a 
sudden, Rav Aryeh changed all of that. He gave me my life back! I 
decided that if this is how a rebbe can make a child feel, then I too 
want to do this when I get older.” 

Mechanchim and mechanchos – they are the true stars. 
They catalyse the light in others. They inspire their students to shine. 
Come to think of it – that is a greater achievement than even the 
stars!

םישנאהחלשנורמאתו...לודגהרבדמהלכתאךלנוברחמעסנו
ץראהתאונלורפחיוונינפל

We journeyed from Chorev and we went through that great and 
awesome Wilderness… and they said, “Let us send men ahead of us 

and let them spy out the land.” (1:19,22)

According to Moshe Rabbeinu’s presentation of the 
sequence of events, he first commanded the nation to journey from 
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Har Sinai, and, afterwards, he appointed shoftim, judges, over them. 
Later, the Jews asked for the appointment of meraglim, spies, to 
reconnoitre Eretz Yisrael. This sequence does not coincide with the 
record of events as presented in the Torah. The Torah records the 
appointment of judges as occurring on the day after Yom Kippur of 
the first year (approximately six months after Pesach). On the 
twentieth day of Iyar of the second year (thirteen months after the 
Exodus), Moshe commanded the nation to leave Har Sinai. The sin of 
the meraglim occurred sometime after that (around Rosh Chodesh 
Tammuz of that year, since the meraglim returned 40 days later on 
Tishah B’Av). Why did Moshe alter the chronological sequence when 
he spoke to the nation? Furthermore, in Moshe’s rebuke to the 
nation, he touched upon just about every major infraction. Why did 
he not call them to task for leaving Har Sinai k’tinok ha’boreiach 
mibais ha’sefer, in a mad rush, like a young student running from 
school? 

Horav Nissan Alpert, zl, feels that the second question 
actually answers the first. During Klal Yisrael’s stay at Har Sinai
accepting the Torah, their positive expressions of acceptance did not 
necessarily coincide with their inner feelings. They realised that 
accepting the Torah meant a major lifestyle change – one which 
would be difficult to uphold. They never reneged their commitment: 
ascending in spiritual proficiency and devotion; accepting the Torah; 
erecting the Mishkan; adhering to the mandate of the Degalim, 
Tribal Banners; purifying and maintaining the required level of purity 
in their camp. They did it all – until they were able to leave. Then 
they ran like young children at the sound of the dismissal bell. It was 
then that they demonstrated that they were not yet “there”; they 
had not yet fully achieved what was expected of them, and what 
they had until now manifested themselves to be. 

Moshe Rabbeinu understood the origin of the sin. He knew 
when it had all begun and when it had first subtly been manifested. 
This is why Moshe rebuked them for running from Har Sinai. The 
origin of their sins, however, reverted to the day that they had asked 
Moshe to appoint judges. They figured that litigation would go 
smoother with Moshe’s students than with him. The mere fact that 
they were prepared to listen to Moshe’s appointees, rather than to 
listen to Moshe Rabbeinu from whose mouth the Shechinah, Divine 
Presence, spoke, was an indication of their shortcoming. One who 
runs from the Rebbe runs from the Shechinah. 

We now understand Moshe’s sequence (albeit not in 
chronological order as per the Torah). Moshe admonished them for 
running from Har Sinai. They did not understand that Har Sinai was 
what had engendered spiritual eminence within them. To reject 
Sinai was to undermine their spirituality, which was the beginning of 
their spiritual downfall. Their rejection of Sinai began when they 
asked for judges, thereby indicating that they wanted to downplay 
the spiritual message. By their request they indicated that they were 
slacking off, demonstrating a spiritual flaw which became fully 
evident when they ran from Sinai. This deficiency led to a desire to 
live a more physical, more natural, less miraculous, less spiritual 
lifestyle. Thus, when they prepared to enter Eretz Yisrael, they felt it 
behoved them to send spies to reconnoitre the land, investigate if 
war were the appropriate and the safe avenue to pursue. By their 
very request for spies, they demonstrated a lack of faith, a lack of 
trust in the Almighty’s ability to fight for them. This all began when 
they rejected and ran away from their Rebbe. 

Whenever a person sins, it is important that he focus on 
the pathology of his sin, its origin and how it subtly began. To repent 
the sin and ignore its cause, its origin, undermines the teshuvah, 
repentance process, because, as long as the catalyst for the sin has 
not been expunged, the person is liable to sin again. Furthermore, 
when we are aware of the root cause of the sin, we may discover 
that the sinner did not act as egregiously as we had thought. He 
himself was a victim, and was only acting out in response to that 

which he had once himself been subjected to. Last, if we learn to 
look for the cause, we may be able to prevent the sin from ever
taking place. As soon as we note a subtle change in a person’s 
behaviour, we should immediately step in, thus circumventing what 
could be dire consequences. 

המחלמםברגתתלאובאומתארצתלא
You shall not distress Moav, and you shall not provoke war with

them. (2:9)

Lot’s daughters had an incestual relationship with him 
during which they each conceived a son. The older daughter 
brazenly named her son Moav, implying his disgraceful origin – from
father, referring to Lot. The second daughter demonstrated greater 
“modesty” when she named her son Ben-Ami, son of my people, 
which later became Ammon. We have two nations, Moav and 
Ammon, whom Klal Yisrael was instructed not to provoke. There was 
a difference, however, between Moav, whom they were permitted 
to harass, as long as they did not go to war with them, and Ammon, 
whom they were flatly forbidden to provoke in any way. 

Horav Reuven Karlinstein, zl, underscores the effect of one 
little, almost innocuous, act of chutzpah, audacity, on the part of 
Lot’s older daughter, which, generations later, had a deleterious 
consequence for her descendants. She immodestly referred to her 
son’s immoral origins. It did not bother her to proclaim to the world 
that in his drunken stupor, her father “lost it,” and had fathered her 
child. She also did not appear to be ashamed of the role she had 
played in this liaison. As a result, Klal Yisrael were permitted to 
contend and harass her descendants, as long as they did not go to 
war with them. 

Measure for measure. Nothing in this world, no action,
goes unrequited. The slightest deviation from moral decency, from 
refined human behaviour, reflects itself generations later with dire 
consequences. We must be aware of our own actions. When we lack 
in modesty, we must remember that our children are watching. Then 
we wonder, “What did I do wrong? I was a perfect parent.” The 
smallest infraction can have large consequences. 

Va’ani Tefillah
העושילםיפצמו

U’metzapim li’yeshuah
And we yearn for salvation. 

Yearning for salvation/Redemption/the Advent of 
Moshiach Tziddkeinu is a primary function of our belief in the 
coming of Moshiach at any moment. To believe in something and 
not yearn for it is hypocritical. In fact, Chazal (Talmud Shabbos 31a) 
teach that when one appears before the Heavenly Tribunal, he will 
be asked six major questions, one of which is: Tzipisa li’yeshua? Did 
you yearn for salvation? What is the meaning of “yearning” for 
salvation? Other than “lip service,” how do we express/manifest our 
yearning? Perhaps the following application might explain this 
concept in practical terms. To yearn for something means that a void 
exists in a person’s life which results from the lack of that 
something. 

For example, on a personal note, my father passed away 
almost 54 years ago. In the interim, I have been fortunate to marry, 
raise a family with all of the accompanying joyous occasions. At 
every simcha, during this over half-a-century, however, my father 
was missing. It was a void that I felt palpable at each joyous event. 
This is how we should feel vis-à-vis Moshiach. Nothing in our lives is 
complete; nothing is whole; there is always a void, because we miss 
Moshiach. This is the meaning of “yearning.” 
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The Sting and the Honey 
אלה הדברים אשר דבר “ 1:1
משה אל כל ישראל בעבר 
הירדן, במדבר בערבה מול סוף 
בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות 

 ”ודי זהב
 “These are the words that Moshe 
spoke to all of Yisroel, on the other side of 
the Jordan, concerning the Wilderness, 
concerning the Aravah, opposite the Sea of 
Reeds, between Paran and Tofel, and 
Lavan, and Chatzeiros, and Di Zahav.” Why 
does the Posuk need to stress that Moshe 
spoke to, “כל ישראל” – “All of Yisroel?”     
 Rashi says that Moshe specifically 
spoke to, “All of Klal Yisroel,” for had he 
spoken to only part of the people, those who 
were absent could have said, “Had we been 
there, we would have refuted him.”  
Therefore, Moshe gathered everyone, spoke 
to all of them at once, and challenged 
anyone who wanted to refute it to have the 
opportunity to do so. The question is, what 
was it that the people could have answered 
to Moshe?  On the words, “הואיל משה באר” – 
Rashi says that Moshe said the Torah in 
seventy languages.  Why did he do so 
specifically over here?  Eiruvin 65a – 
Everyone could be exempt from judgment 
for their sins, for they could use the excuse 
that it was the Yetzer Hara which 
Hakodosh Boruch Hu created in man that 
caused him to sin.  Bereishis 8:21 “ כי יצר לב
 For the Yetzer of man’s“ – ”האדם רע מנעוריו
heart is evil from his youth.” Another 
excuse one could use is that because he was 
busy trying to procure sustenance for 
himself and his family, he therefore was not 
able to serve Hakodosh Boruch Hu 
properly.  His searching for sustenance 
caused him to do numerous sins, and to 
forget Hakodosh Boruch Hu and His Torah.  
These are nothing more than excuses, for 
the Gemara in Kiddushin 30b tells us, 
 I created“ – ”בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין“
the Yetzer Hara, and I created the antidote 
for it – the Torah.”  The Torah is the 
antidote and the light which leads one to 
the path of good.  As far as one’s excuse for 
sinning because he needed to earn a 
Parnassah, we already know from Yirmiyah 
2:31 that he showed Klal Yisroel the jug 
which held the Mon.  The Mechilta explains 
that Yirmiyah was telling Klal Yisroel that 
they must know that with the Mon, 
Hakodosh Boruch Hu sustained Klal 
Yisroel for forty years in the Midbar.   

Avos 3:5 “ ,כל המקבל עליו עול תורה
 If“ – ”מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ
someone takes upon himself the yoke of 
Torah, then the yoke of government and the 

yoke of worldly responsibilities are removed 
from him”.  The truth is that the Torah 
came before the creation of the world, and 
the world was created for the Torah.  The 
Torah supersedes the world in every way 
and therefore one who learns Torah 
properly, Hakodosh Boruch Hu takes care 
of his sustenance.  Through the forty years 
in the Midbar, whenever anyone sinned, 
there was an immediate punishment.  They 
saw the cause and effect with their own 
eyes, and there was no doubt about it.  That 
which one sees clearly with his own eyes, 
there is nothing to doubt; however, that 
which one hears through speech, it does not 
have the same impression, for perhaps it is 
not true.  Prior to Klal Yisroel receiving the 
Torah, Moshe said that he was not a man of 
words.  However, once the Torah was given 
to Klal Yisroel through Moshe, and all saw 
that Hakodosh Boruch Hu gave it through 
Moshe, then Moshe became a man of words.  
Moshe had no fear that Klal Yisroel would 
question his words, for now they all saw the 
Toras Moshe.  Moshe challenged anyone to 
refute him.  One may have said that his 
Yetzer Hara was bigger than the next 
person’s, and that is why he sinned.  Moshe 
was telling them that such an answer would 
not work, for the Torah Hakdosha is the 
antidote to the Yetzer Hara, no matter how 
great it is.  Moshe gave over the Torah in all 
the languages, for Klal Yisroel to know that 
the Torah is all encompassing of everything 
in this world, and there is nothing that 
could conquer the Torah.  One needs to 
connect himself to the Torah Hakdosha, and 
then he will be able to conquer his Yetzer 
Hara.  

With this explanation, we can 
understand the words in Yirmiyah 9:12 
“ על עזבם תורתי –ויאמר ד'  .”  Why was there a 
Churban Habayis, why did Hakodosh 
Boruch Hu leave Klal Yisroel?  Hakodosh 
Boruch Hu said, because Klal Yisroel left 
His Torah.  We know that the first Bais 
Hamikdash was destroyed because Klal 
Yisroel transgressed the three most severe 
Aveiros, and the second Bais Hamikdash 
because of their Aveiros Bein Odom 
L’chaveiro.  If so, what was Hakodosh 
Boruch Hu answering them?  Klal Yisroel 
were claiming that they were an Oness, for 
Hakodosh Boruch Hu created a Yetzer 
Hara, and it was the Yetzer Hara that was 
getting them to sin.  The Torah Hakdosha 
is the elixir of life. It has the power to 
ensure that one stays on the proper path of 
Avodas Hashem.  However, if one 
disregards the Torah, then he is considered 

negligent.  He is giving the Yetzer Hara the 
ability to get him to sin – it is his fault.  
Hakodosh Boruch Hu was saying that had 
Klal Yisroel not abandoned the Torah, and 
held it dear and precious, then their 
learning the Torah would have shielded 
them from the Yetzer Hara and they would 
not have sinned.  Had they not sinned, the 
Batei Mikdoshos would not have been 
destroyed.  The root cause of the sins, was 
their abandonment of the Torah. ( ר"ם מה
 (שיק
 Megilas Eichah 5:1 “ זכר ד' מה היה
 Remember Hashem what happened“ – ”לנו
to us.”  It is known that the ultimate Geulah 
will only come with the sweetening of the 
  .and that is dependent upon Achdus ,גבורות
If Klal Yisroel are B’achdus, then they have 
the power to completely sweeten all of the 
Gevurah in the world.  The true Achdus of 
Klal Yisroel is when Klal Yisroel is of one 
heart. Klal Yisroel are referenced as, “אדם” 
– for it has the same Gematria as, “לב אחד” 
– “one heart.”  The Posuk is telling us the 
secret to bring the מה“  .גאולה” – is the 
Gematria of גאולה, and לב אחד.  When Klal 
Yisroel will be of one heart, they will be 
Zoche to the (נחמת ציון) .גאולה    
 Now we can understand why the 
Torah stresses that Moshe spoke to all of 
Klal Yisroel.  Moshe was the humblest 
person to ever live.  His sole desire was to 
do everything he could for the sake of Klal 
Yisroel, as he saw himself a part and parcel 
of that one unit called Klal Yisroel.  Moshe 
gave away of himself, as we see that after 
the Chet Ha’eigel, the crowns were removed 
from Klal Yisroel and given to Moshe 
Rabbeinu.  He comes every Shabbos to give 
us back those crowns.  He wanted to give 
everything he could of himself, for he was 
displaying what true Achdus is.  If one sees 
himself as nothing more than a part of a 
whole, then he is willing to do anything for 
that whole.  He gave Mussar to Klal Yisroel 
in a way that had a sting, yet at the same 
time was sweet as honey.  He wanted Klal 
Yisroel to feel the sting so that they would 
do Teshuva, yet at the same time they had 
to feel the sweetness of the honey – that the 
Mussar was for their own good.  Klal Yisroel 
always need to turn to the Torah Hakdosha 
and do so with an Achdus.  The Churban 
Bais Hamikdash was due to a lack of 
Achdus, and its rebuilding will come in the 
Zechus of Achdus.  May we be Zoche to 
return to the Torah Hakdosha with a 
complete Achdus and be Zoche to see the 
rebuilding of the Bais Hamikdash,  במהרה
 !בימינו אמן
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PARSHAS	DEVARIM	
A	MISSED	OPPORTUNITY	OF	REAL	GIANTHOOD	

	
When	King	Og	went	out	to	attack	Bnei	Yisrael,	Hashem	tells	Moshe	(Devarim	3,2)	"Do	not	fear	him	for	into	your	hand	I	have	given	him	and	
his	entire	nation	and	land".	Why	would	Moshe	fear	Og	if	Hashem	has	constantly	fought	all	his	adversaries?	Rashi	answers	lest	the	merit	of	
Og's	having	served	Avraham	stand	on	his	behalf	as	the	passuk	says	ויבא הפליט	and	the	fugitive	came	(Bereishis	14,13)	and	that	was	Og	who	
informed	Avraham	of	the	capture	of	his	nephew	Lot.	
	
Yet	with	this	merit	Og	still	did	not	succeed	in	harming	Yisrael	as	the	Medrash	comments,	that	the	passuk	writes	here	for	into	your	hand	I	
have	given	him,	which	is	a	statement	in	the	past	tense	even	before	the	battle	took	place.	Chazal	comment	that	for	the	merit	of	informing	
Avraham	concerning	Lot,	Og	was	rewarded	with	a	long	life.	However,	because	his	motive	was	impure	and	he	intended	Avraham	to	be	killed	
and	then	he	will	marry	Sarah,	he	was	not	allowed	to	harm	his	descendants.	In	other	words,	Og's	fate	was	sealed	already	by	his	action	of	 ויבא
		.הפליט 
	
The	Medrash	continues	to	condemn	Og	by	commenting	that	his	original	name	was	פליט.	However,	when	he	came	to	inform	Avraham	about	
Lot's	captivity,	he	saw	him	baking	matzos	preparing	for	Pesach	(Devarim	Rabba	1,22).	Matzos	are	called	עוגות	(Bereishis	18,6).	Even	though	
he	witnessed	the	baking,	he	did	not	learn	from	this	sighting	to	make	a	self	 introspection	acknowledging	that	his	motivation	was	immoral	
and	unethical,	and	he	should	surrender	the	idea	of	benefitting	marriage	to	Sarah	as	a	product	of	his	informing	Avraham	with	the	news	of	
Lot's	captivity.	Because	he	did	not	arrive	at	this	reality	of	his	evil	intent,	the	negative	name	of	עוג	was	added	to	פליט.		
	
First	we	must	ask	what	was	the	source	of	Chazal	that	Og	possessed	impure	intentions?	Secondly,	how	was	he	supposed	to	learn	from	the	
baking	of	the	matzos	that	his	noble	act	of	righteousness	was	fueled	by	his	nefarious	self	interest?	We	suggest	the	following	interpretation.	
The	Pachad	Yitzchak	writes	in	his	first	mamar	Pesach	that	alacrity	in	fulfilling	a	mitzvah	is	not	just	an	addition	of	another	upgrade	that	one	
can	add	to	a	mitzvah	amongst	a	variety	of	pluses.	Rather	it	changes	the	molecular	structure	of	the	mitzvah	from	being	one	that	relates	to	
this	world,	into	one	characteristic	of	the	next	world.	This	super	transformation	which	takes	place	because	of	the	swiftness	to	perform	the	
mitzvah	is	gleaned	from	Chazal	 (Mechilta	Bo)	who	say	מצוה הבא לידך אל תחמיצנה	that	a	mitzvah	that	comes	to	your	hand	don't	make	it	
chametz.	 This	 doctrine	 is	 derived	 from	 the	passuk	 (Shmos	 	ושמרתם את המצות	(12,17 one	 must	 watch	 the	 production	 of	 the	 matzah	 to	
ensure	 that	 it	 doesn't	 become	 chametz.	 The	 word	מצות	 can	 also	 be	 read	 as	מצוות	mitzvos.	 Hence,	 our	 Chachamim	 say	 that	 the	 same	
halachah	 applies	 to	 fulfillment	 of	mitzvos.	 One	 must	 make	 sure	 he	 doesn't	 procrastinate	 or	 delay	 the	 fulfillment	 of	mitzvos	 but	 rather	
approaches	them	with	a	swiftness	to	perform	them	at	their	earliest	possible	time.		
	
The	difference	between	chametz	and	matzah	is	very	small	which	can	be	observed	in	two	areas.	They	both	share	the	identical	letters	with	
the	exception	of	the	letters	ה	and	ח	which	they	differentiate	from	one	another	in	their	written	forms	by	a	tiny	opening	on	the	left	side	of	
the	ה.	A	second	arena	where	a	tiny	difference	between	a	dough	that	is	called	matzah	and	one	that	is	called	chametz	appears	is	the	amount	
of	time	it	was	allowed	to	rise	before	it	was	baked.	Yet	this	very	small	difference	separates	the	dough	that	one	eats	on	Pesach	to	either	fall	
into	the	category	of	a	very	special	mitzvah	or	to	become	an	aveirah	whose	punishment	is	Kares.	
	
In	 this	world	we	are	 involuntarily	under	 the	siege	of	 time	which	 is	 inescapable.	However,	we	have	 the	ability	 to	minimize	 it	 as	much	as	
possible	 through	 the	middah	 of	 alacrity	זריזות.	 This	 intervention	 in	 time	 is	 very	 significant	 when	 fulfilling	mitzvos.	 For	 every	 mitzvah	 is	
essentially	eternal	and	 it	 itself	 is	our	 reward	 in	 the	Next	World	as	 it	 says	 	spiritual	healthy	A	.שכר מצוה מצוה	 individual	will	 refrain	 from	
being	lax	in	mitzvah	performance	with	alacrity	because	then	the	character	of	his	mitzvah	remains	earthly	instead	of	other	worldly	which	is		
light	years	of	difference	to	say	the	least.	The	element	of	time	is	also	earthly	even	though	it	is	not	tangible	like	other	earthly	objects.	
	
We	want	to	add	to	the	Pachad	Yitzchak	that	the	middah	of	alacrity	also	demonstrates	the	degree	of	the	Lishma	 factor	when	it	comes	to	
mitzvos.	If	one	succumbs	to	the	element	of	time	when	fulfilling	a	mitzvah,	the	characteristic	makeup	of	the	mitzvah	leans	towards	לא לשמה	
not	totally	for	the	sake	of	heaven	since	the	laziness	of	a	person	concerns	himself	which	dominates	the	slot	of	top	priority.	As	the	passuk		
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says	(Devarim	10,17)	 את ערלת לבבכם ומלתם 	one	must	circumcise	the	foreskin	of	the	heart	which	is	gematriah	מצוה לשמה.	The	Rambam	in	
the	last	Mishna	of	Makkos	writes	that	to	enter	Olam	Habah	one	must	perform	a	mitzvah	totally	Lishmah.	ביום שבת	is	gematriah	לשם שמים	
since	Shabbos	is	מעין עולם הבא.	This	is	also	alluded	to	in	the	acronym	of	 שבתהיום ליר שזמור מ 	which	is	לשמה.	Olam	Habah	is	eternal	and	
above	time.	To	merit	above	time	one	must	not	allow	his	body	to	take	precedence	over	his	neshama	and	therefore	the	intention	of	Lishmah	
and	alacrity	go	hand	in	hand.	 הבא לידך אל תחמיצנהמצוה  	also	hints	to	Lishma	fulfillment	of	mitzvos,	for	it	is	the	gematriah	of	השבת	which	
is	 עוה"ב מעין .		
	
Now	let	us	return	to	the	passuk	 הפליטויבא  .	On	the	outside	Og	appeared	extremely	Polite	and	moral	as	his	namesake,	as	he	took	Flight	
from	the	battle.	He	realized	that	to	escape	and	stay	out	of	captivity	one	must	activate	the	extreme	middah	of	swiftness.	After	all	following	
his	harrowing	escape	from	the	war,	as	a	survivor	he	has	nothing	better	to	do	than	to	schelp	and	find	Avraham	in	order	to	inform	him	of	his	
captured	relative?	Wow!	Kol	Hakavod!	Yet	Chazal	saw	in	the	Torah's	description	of	his	mitzvah	Pidyon	Shevuyim	a	spiritual	failure	which	
manifested	an	immoral	intention	of	לא לשמה.	His	righteousness	was	merely	a	façade.	For	the	Torah	describes	his	coming	to	Avraham	with	
the	 life	 threatening	 news	 as	 	ויבא he	 "came"	 in	 contrast	 to	 ץויר 	 or	 	וימהר which	 describes	 a	 virtue	 of	 alacrity.	 If	 one	 is	 already	 doing	 a	
tremendous	 mitzvah	 Pidyon	 Shevuim,	 alacrity	 would	 demonstrate	 that	 it	 is	 being	 fulfilled	 Lishmah	 while	 the	 lack	 of	 it	 shows	 a	 hidden	
ulterior	motive.	Og	by	doing	so,	compromised	his	mitzvah	relegating	it	to	this	exterior	world	and	hence	he	was	rewarded	with	long	life	on	
this	"fleeting"	world,	in	contrast	to	Lishma,	when	one	merits	long	life	in	a	world	that	is	כולו ארוך	eternal.	Og	was	expected	to	navigate	and	
pilot	himself	out	of	his	bad	intentions	and	perform	the	redemption	Lishma.		
	
Og	when	he	saw	Avraham	making	the	matzos	with	such	an	alacrity,	should	have	gleaned	from	this	that	when	it	comes	to	mitzvos	one	must	
energize	himself	with	diligence	and	swiftness	to	perform	them.	He	did	not	learn	the	message	and	remained	with	ויבא	all	through	the	ויגד.	
He	failed	to	implement	מצוה הבא לידך אל תחמיצנה.	This	is	hinted	in	the	description	of	the	measurements	of	Og's	bed	(Devarim	3,11)	 באמת
	is	world	this	in	hour	one	יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים	4,17)	(Avos	say	Chazal	measurements".	human	in	measured	was	which"	איש
incredible	because	it	could	be	used	for	fulfilling	mitzvos.	However,	one	must	make	sure	that	a	mitzvah	in	your	hand	should	not	be	made	
into	 chametz.	 The	 words	 of	 	באמת איש is	 the	 acronym	 חמיצנהתל אידך בצוה מחת (איש) אעה שפה י(באמת)  .	 This	 is	 the	 method	 of	
measurement	for	every	man	in	this	world.	Does	he	view	this	world	as	continuous	opportunities	of	mitzvos	and	Torah	and	he	pursues	this	
with	the	concept	of	matzah	and	not	chametz?	If	so,	he	is	constantly	connecting	and	depositing	rewards	to	another	world	which	awaits	him	
after	120.	
	
It	is	not	a	coincidence	that	we	find	the	allusion	to	"Matzah	Mitzvos"	hinted	in	the	bed	of	Og.	The	very	first	avodah	of	the	day	which	must	be	
done	with	alacrity	is	rising	from	one's	bed	upon	awakening	and	not	to	press	the	snooze	button.	This	gevurah	of	 	the	separates	יתגבר כארי
giants	from	the	dwarfs.	
	
Google	used	to	be	much	slower	in	the	olden	days.	Yet	they	constantly	strive	to	make	it	lightning	fast	and	even	faster.	The	results	of	such	
alacrity,	really	depends	upon	the	intentions	and	the	discipline	of	the	individual	user.	Let	me	draw	to	your	attention	something	remarkable	
that	our	giant	Og	is	hiding	in	part	of	the	Google	name	Go	Og!	The	word	"ogle"	means	to	stare	in	a	lecherous	manner.	Google's	subliminal	
message	is	"Go	-	ogle".	Og	is	dead	but	he	has	been	replaced	by	other	"giants"	of	the	media	and	the	press.	By	luring	us	to	become	invested	
in	the	web	for	everything,	he	slows	us	down	and	extinguishes	our	innate	fire	of	the	neshama	and	in	its	place,	he	ignites	within	us	a	foreign	
fire	that	slows	us	from	running	to	perform	mitzvos	and	 learn	Torah.	"Just	another	five	minutes	and	I	will	stop"	which	turns	 into	ten	and	
you're	already	late	to	davening	and	Seder,	why	go	it's	too	late.	We	have	already	become	"oogles"	which	is	slang	for	homeless,	two	times	in	
history	and	both	happened	on	Tisha	B'av.	Let	this	Tisha	B'av	eradicate	the	darkness	of	Og	and	his	cohorts	and	bring	the	light	of	Moshiach.	
	
Have	a	meaningful	fast	and	teshuvah	
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 חידודי התורה שמשתעשע בהם רבינו עם נכדיו
סעודות שבת, ורשם הדברים לעצמו בילדותו. ואע"פ   רשימה זו קיבלנו מאחד מנכדי רבינו ששאל לרבינו במשך

שבמשך הזמן הגיעו מעט הערות על הדברים, מ"מ כיון שאינו ענין של הלכה רק להראות חידודי התורה במה  
 אנו הדברים כמות שהם ללא שינוי.במשתעשע רבינו עם נכדיו, ה

 
 הוא: ר' בא ואחריו ר' אבא.ביותר במנין הגימטריא שהוא שם של אמורא מהירושלמי  המילה הקטנה
 י"א אותיות. -ביותר באותיותיה ממגילת אסתר היא: והאחשדרפנים  המילה הגדולה
 דברי הימים. -בתיבותיו מהתנ"ך: אדם שת אנוש  הפסוק הקטן

(קי"ז ריו ב"ק וכו'", ואח "אין מפטירין (קי"ט ב')חריו פסחים או (נזיר ה' א'),שבש"ס בבלי: "סתם נזירות ל' יום"  המשנה הקטנה
 "שטפה נהר א"ל הרי שלך לפניך".ב') 

 שהוא שפ"א תיבות. (ב' א')שהוא תל"ט תיבות, ואחריו סנהדרין  (קי"ב א')בבבלי: זבחים  המשנה הגדולה
 בתהלים הוא: פרק קי"ז. הפרק הקטן
 בתהלים הוא: פרק קי"ט. הפרק הגדול
 שבנביאים הוא: עובדיה כ"א פסוקים. נביא הקטן

 (תמיד פ"ו)שבמשנה הוא: פרק החלו  הקטןהפרק 
 שיש בו ט"ז משניות. -שיש בו י"ז משניות, ואחריו אהלות פ"ט  -שבמשנה הוא: כלים פי"ז  הפרק הגדול
 נוטל וכו'. -שבגמ' הוא: פכ"א משבת  הפרק הקטן
 האשה נקנית. -שבגמ' הוא: פ"ק דקידושין  הפרק הגדול
פרק חלק. -דסנהדרין  שהוא בלי תוס': פרק בתרא הפרק בבבלי

 .(ע"ז א')הקטן שבש"ס הוא: ב"ק  עמ' גמ'
 (ל"ג ב')נזיר  -ללא גמ' ורש"י  עמ' תוס'

 ז' עמודים קטנים. -ביותר שבמשנה היא: קנים  המסכת הקטנה
 ל' פרקים. -ביותר שבמשנה היא: כלים  המסכת הגדולה
ולהגר"א זצ"ל מסכת ברכות בתיבות [א"ה י"א שהגר"א   ביותר בתלמוד בבלי היא: בבא בתרא ואחריה שבת, המסכת הגדולה

 לא אמר כן, כי במציאות מסכת שבת היא יותר גדולה].
ביותר שבירושלמי היא: מכות.המסכת הקטנה 
 ביותר שבירושלמי היא: ברכות. המסכת הגדולה

 ביותר בששה סדרי משנה הוא: זרעים. הסדר הקטן
 טהרות.ביותר בששה סדרי משנה הוא:  הסדר הגדול

 יש ל"ו מסכתות. בבליב
 יש ל"ט מסכתות. בירושלמי

 ו פ"ג פס' י"ט.באסתר הוא: פ"ח פס' ט', ואחרי רוךהפסוק הכי א
ביותר בתנ"ך היא: "ה" שבתחילת האזינו. המילה הקטנה

 חולקת עם תנא: מצינו בתוספתא כלים ב"ק פ"ד מ"ט. אשה
 ב'.סנהדרין מ"ד  -ש"י בר פור המשתרע ע"ג עמ' שלםסי

 .ב"ק ק"ז א' ד"ה עירוב - תוס' הכי גדול
 (הספרים)

 בריאות ושמירת הגוף
של רבן של ישראל מרן הסטייפלר בעל ה"קהילות יעקב", וראיתי בספר  להסתלקותו יחול יום היארצייט הל"ד החודש

רבינו הזהיר מאד על ענין שמירת הגוף ובריאותו, "מצוה גדולה היא לשמור על בריאות הגוף דכתיב " תולדות יעקב שכותב:
נוחה וההרגעה, לא להתאמץ ונשמרתם מאד לנפשותיכם", לאחד ממכריו הוא כותב "ושמירת הבריאות אצל מע"כ הוא המ

במכתב  (קריינא דאיגרתא ח"ב סי' כ"ט) ביותר על שום דבר, רק יהא בשויון נפש לכל מה שיארע, כי הלא הכל הוא מהשי"ת...", 
נוסף הוא מציין, שאם כי "אינני רגיל לכתוב בחול המועד, אך בענין של פיקוח נפש מחוייב אני למהר לכתוב, צריך לדעת  

מן התורה לישב בסוכה וליטול לולב וכל תרי"ג מצות, כך הוא חיוב גמור מן התורה לשמור על בריאותו"  דכמו שמחוייב
. "אני כותב לו, שעל פי ההלכה מחויב לשמוע אל כל מה שהרופאים מצוים עליו, ויקבל התרופות מה שהם נותנים (שם סי' ל')

במכתב נוסף הוא כותב "בודאי ראוי (שם סי' ל"ד) קוח נפש ממש". וגם מחוייב לאכול כל שנותנים לו בבית החולים, כי זהו פי
. אחד שלמד לאור  (שם סי' ל"ג)וכל זה בכלל מצות ונשמרתם..."  -ונכון לטייל כל יום, כדי להרחיב את דעתו ולשאוף אויר יפה 

 (הרצ"י)ו. גער בו רבינ -היום בשעת שקיעת החמה, ניגש אליו רבינו וסגר את ספרו, ונשמרתם לנפשותיכם 

כשנתיים לפני פטירתו כשמצב בריאותו הי' רופף, וסבל מאד על רגליו, התעקש אחד מבאי ביתו להביא לו רופא, רבינו 
שמאד לא החזיק מרופאים כידוע, לא רצה לפגוע בו והסכים שיראה את רגליו, כששאלו הרופא מה כואב לו, השיבו רבינו  

גליי", ורמז בזה לרופא שאין כדאי לטרוח ולטפל בו, למרות הפצרות הרופא, "זה כארבעים שנה שאני סובל ייסורים בר
 התעקש רבינו לשלם לו עבור ביקורו.
 ל כל כלל ישראל ויהיו דברים אלו לעילוי נשמתו הטהורה.יהי רצון שנזכה שיהיה מליץ יושר ע
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 חיוב לגבי, [ולדינא. הזמנים בין בימי ועדיף לא, בזמן? למה או הזמנים בבין והאם, מהו, שחיה ללמוד רוצים בניי .ו"תשנ תמוז ב"י בלק' פ ק"ש
  .בפוסקים] זה דבר מובא ולא, דאמר מאן כהך פוסקים לא אנו כי, לשחות בנו את חיוב ללמד היום אין, לבנו שחיה ללמד

עלחבליעשה?מה 8.000₪הפסדיהיההזמניםלבין ימתיןואםתורה,ביטולזהה'זמן'באמצעיעבורואםדירה,לעבורמתעתדאברך
  הזמנים]. לביןימתיןשלו [ולאהכסף

  
 הזמנים בין

 ינוח. במנוחה צורך יש שאם וכמובן א.ה. בזמן כמו הזמנים? בדיוק בבין ללמוד צריך שעות כמה רבנו. את שאל מאמריקה בחור
 שעות. 24לומד  כן ואם לצורך הלימוד, כן גם הוא הרי ואוכל שישן מה רק שעות,  24בזמן?  ללמוד שעות וכמה
 שמרגיש. איך לפי ביום? לבחור שינה זמן כמה לענין, מענין לשאול הוסיף הוא
 פוסק אחרון. הוא ברורה משנה ערוך? שולחן קיצור ספר או ברורה משנה ללמוד האם
 סי' ומ"ב ב' י"ב מגילה עי' חשוב, זה לכן בהלכה, כתוב ומובא בזה? זה מקפידים כך כל ישראל שכל שבת בשולחן זמירות חשיבות מה

 סק"ה. רפ"ט
 אלו שבימים - משמעותו הזמנים בין והמושג כמה שיכול. -בזמן  כמו הזמנים? בבין ללמוד צריך זמן כמה שאל אחד בחור תשס"ד. ז' דפסח
  מהזמן. טוב יותר הזמנים בבין למדתי אני ישיבה. לסדרי ולא משועבד שרוצה מה ללמוד יכול

  
תפקידוכירבנולותורה, ואמרבניתימניםשלמנין הזמניםבביןלארגןמעונייןכיכשנתיים (תש"ס),לפנירבנואתשאלתימןמעדתבחור
וללמוד.לשבת-בחור של

רצופות,שעותששלומדיםשבהיותרטובהישיבה קיימתברקבבניאבלתקוה,בפתחהזמניםביןישיבתמתקיימתשואל:הואועתה
האםהזמנים,ביןישיבת שלסגנוןכזהתקוהבפתחגםכךלארגןרצונואךברק,לבנילשםנוסעהואולכן איכותית,התמדהישושם

ולילותימיםלולקחתיכולהסובב,וכלהנושאהקמת אחרת.לעירהנסיעות אתיחסוךוגםעצמולצורךהואהזהשהארגוןכך,לעשות
זה.אתלעשותיכולאברךבתורואזמוקדם,שיתחתן בחור.בשביללאזהשלימים.

בשניכשעההםוהנסיעותברקלבנינוסעהואיוםמידי שעתהכיוןזמן,פחותממנויגזולהעסקהשעותשלשבסכוםיתכןהכלבסךאבל
כמותדברשלבסופווגםשעות,לכמות עניןרקזהמהלימוד [ואיןאותומוציאהזההעניןלעסקנותשנכנסבחורכלל,בדרךיחד. הכיוונים

  הרבה].ויפסידותגדלתלךהזמן
והואהזמניםביןישיבתעניןומתפרסםנקבעשעי"זהזמנים, ביןישיבתשלסיוםשמחתמסיבתעושההרב... תש"ס. תמוז ח' תצא כי עש"ק ו'

   לא.ימיםבט'בשרלהתיראבל בזהישמצוההזמניםביןזמןלתורהשללגמרהשנעשיתמצוהסעודתזוהאם תורה,שלכבודה
לומדשהואלומר שכחלים, אבלפעמים10-20שילך לואמרעצה, רבנולהםואיןברופאיםדרש  גדוליםראשכאבילושישבעניןרבנו
 אךהזמנים.ביןישהרידמילתאבעיקראומנוסה,בדוקהיאיםשלועצהנכון,זה אחרת?עצהשישנהאפשרבירושלים,תורהבקול

שיעבורשניה.עצהזווהיםתפלההיאהראשונהשהעצהעוד שיידעאבללו.לומראחרתעצהליאיןכעתאז,עדלהמתיןלוקשהמסתמא
כך. [ואםיעשהנמיוהכיבחולשעה וחציבמיםשעהרבעהיההחזו"אפעמים.עשרהלפחותוילךלים.וילךכאןויהיה ברקלבנימהלזמן
משיעוריותרהרבהנמצאואםהנ"ל,השיעוראתויהיהבשבוע,פעמייםוילךתועלת, תוספתבכךשישחושבאיניאחדביוםפעמייםילך
לפנימוקדםבבקרשילךיעשה?מה שרתוןחוףאסרורבניםעוד].מוסיףלאשזהאומריםהרופאיםבחולשעהוחציבמיםשעה רבע

  בשבוע.בפעמייםאנשים, ודישבאים
שיסע.הראשלו וכואבשצריךמיט"ב?אחריליםלנסועהאםושאל:אברךנכנס תשנ"ט. אב ו' ואתחנן ב'

ושובלנסוע.יכולרוצהאםתורה?ביטולזההאםרגיל מרגישוהואהראשלוכואבולאשקדןבחורלגביושאלתיההזדמנותאתתפסתי
חבלכימעוניין,אינוכי השיבהואאךליםלנסועלוראויהזמניםבביןכעתכילואומרואביומכירו)(שרבנו שקדןפלוניבחורעלשאלתי

בראחריהיהוזהליםאותילוקחהיהאבאלנסוע.הצריךהואהרבהשלומד מיואדרבאבריא.זהלנסועצריךהגיב:ורבנוהזמן.עללו
אביו.בקוללשמועצריךהחתונהלפני אבלכרצונויעשההחתונהאחרלים.שיסערופאיולואמרולהחזו"אבריא.זה מצוה,
בשבועשםוהספקתיגילערנט!האבאיךקצת? נחהאםוהתעניינתיצפתמעיה"קבחוזרורבנופניקבלתי תשנ"ט. מנ"א י"ז עקב עש"ק
חודשים.בכמהכאןמספיקשאנימה

חודשים?כמהשלכמות-כךכדיעדושאלתיכהנ"ל, והספיקלמדכיואמר:חזרורבנובצפת,שנחעליוניכרכילרבנואמרתיבש"קושוב
עםלומדשאניומה והמכתביםהבריתותביום, אחריכשעהרקליונשארללמוד [בעיון]נותניםלאממש כילעצמיזמןלינשארלאכאן
תורה.החידושיאתלכתובשעהלינשארהלימוד]סדריושאררמב"ם שו"עהמדרשים,התנ"ך,בש"ס,הדפים[שלהקבועוהלימודילדיי
נוסף.פרקמסייםהייתינוסףשבועליהיהואםדפאה,ז'פרקעללכתוב סיימתיושם,

  ליהודים).לעזרהכאןשיהיהה'שרצון(פירוש ה'.רצוןמהלחשובצריכיםהרינוסף?שבועעללחשובצריךהיהאולישאלתי,
ואמא החזו"אעםנסעתיבילדותיקביעות.בלאשמותרכתבתשובהבפתחיכ"בבסימן שמותר?אופןישוהאםאחותו,עםיחודהדיןמה

כנראהאחותו,עםיחודעלהחמירכיחוזר,גםאניחוזר אתהאםהחזו"אליתשאר, אמרואמאברקלבנילשבתלחזוררציתילצפת,
קביעות.זהאחתששבתסבר

בצפתאישהחזוןבביקור
זה?הואמיהחזו"אעלושאלאחד,שםועברבים החזו"אעםאחדבחורהיהאחתפעםכיסיפרהגראי"למרן תשס"א. אמור י"ט אמור ש"ק

נהנה.מאד והחזו"אספרים,מוכרשזהלוואמר
זהועלפרנסתומהושאלניברק.מבניזה, ואמרתי: יהודימילצדו, ושאלאנשיםשהולכיםראהוהאישמהיםבחזרהבדרךהיההחזו"א
נהנה.והחזו"אהאמת. שכךספרים,מוכראמרתי:
והסבירמאד,קצרהיההאר"יובקברקצתהתעכב הב"יובקברהחיים,לביתגםירדבצפתהיההחזו"אשכאשרהגראי"למרןסיפרעוד

שם.החיים בביתגםהיהבצפתכשהיהשהחזו"אנכוןאבלפרטים.זוכרואינישםהייתיאני קשר.יותרהרגישלב"יכיהגראי"ל
הגרי"זמרןשלחכאשררשב"יאצלהיהשפ"א סיפרזצוק"להגראי"למרןרשב"י. כיאצלהיההאבאוהאםהיה,רשב"יאצלהאם

עליו.שיתפללו
לרשב"י.אח"כ נסעלהחזו"א,לצפתנסעכאשראבאוגםלרשב"י,מצפתאזהחזו"אאתלקחזליגר'

  (כל משאלותיך)
  

בשנים עברו היה הולך רבינו בימי בין הזמנים ללמוד ולכתוב כל היום בבית מחותנו הגר"ד מלינובסקי זצ"ל, והיה יושב שם ימים שלמים 
  (הספרים)ומעתיק הספר. ופעם אחת התבטא שכבר כמה שעות יושב על בה"ל אחד כדי להבין מה היתה כווונתו בשעה שכתב את הדברים. 

  
  ין הזמנים ומקבל מלגה על לימודו האם הכסף שנותנים לו שייך לבחור או להוריו.בחור שלומד בישיבת ב

(ברעק"א שם מבאר דמעשה ידיהם בבניו אפי' הסמוכים על שולחנו הם של האב. ועי'  תשובה: עי' חו"מ סי' ע"ר ס"ב ובחידושי רעק"א שם.
  (אשיחה). נה אפרים מתנה סי' ג')חבמ
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  עניני בין הזמנים
 נפלאים דברים שנים, סיפר כמה במשך אב בחודש והרבנית רבינו של האכסניא בעל להיות שזכה מצפת שליט"א ליברמן אליעזר ר' הרה"ג
 שאלו חם. ופחות אויר יותר שיש אחר, במקום לדירה בצפת, כשהיה רבינו אצלו התאכסן בה הדירה את להחליף רצו מהם. פעם קצת ונכתוב
 מאכסניה ישנה לא שאדם בחז"ל כמבואר לשנות, מסכים שלא רבינו אמר, את לשאול כשבאו מסכים. הוא טוב, יותר לרבינו ואמר, אם רשותו

 שלו.
 הרבנית חודשים. בשלשה[בב"ב]   כאן שכותב מה בשבועיים שם שכותב ואמר  אמונה], ספרו [דרך את היום כל כתב בצפת, שהיה רבינו בזמן

 בכתיבה. היום כל אותם שאימץ מרוב עינים כאבי לרבינו שהיו היום בסוף בערב פעם שהיה סיפרה,
 אבל. בשנת נוסעים לא אמר, לצפת. לנסוע הסכים לא רבינו אמה, על אבל בשנת היתה כשהרבנית

 תיקנו שהפועלים ובזמן תקלה, נוצרה עבד, שכבר אחר וכמדומה עראי באופן אותו והתקינו חלון מזגן הביאו לצפת, רבינו שבא השנים באחד
 לערנענן [שכבר אין מליגט און ,שמתחילים משעה אבל ללמוד, שמתחילים עד מהחום] מפריע הסבל הכל [דהיינו, רבינו, אמר התקלה את

  שמפריע. דבר שום אין, בלימוד] שקוע
  

 לו אמרתי אז קשה גמרא מלומר וחששתי לומד, אתה גמרא איזה עמך. שאלני, אלמד לי, אמר בצפת א"החזו עם כשהייתי אמר רבינו, פעם
 יכלתי לא ילד, הייתי אבל ג', חלק השדה בשיח מהם ונמצא אותם וכתבתי שאלות, כמה תוס' כל על אותי ושאל ימים כמה עמי למד תענית,
  שאלותיו... על לענות

  
, נסע לא אבא, אמי עם ביחד, בצפת עמו שהייתי היה "מכה"... המעשה אחד: לאף נתן שלא דבר לו נתן א"החזו אחת שפעם רבינו סיפר

 ישבתי דקות חמש אחר. שנותן ראשונה פעם שזה לי ואמר .מכה לי ונתן אבנים, שם וזרקתי והשתובבתי. עלי אחריות א הרגיש"ולכן החזו
  . רגלי יושב על דקות חמש אחר וכבר מכה מקבלים צדיקים ילדים תראי לאמי: ברכיו ואמר על
  

 והקשה, האם השואל חזר ."בהתמדה ללמוד" לו: אב'? והשיב' חודש של הזמנים בין לימי מומלץ לקבל קבלה איזה לרבינו, שאל בחור
: רבינו השיב'? וכדו לפסח לנקות בבית או גם לעזור טוב שיקבל ניסן חודש של הזמנים בבין אבל אב דווקא לחודש מומלצת זאת קבלה
  בהתמדה. ללמוד שישב מבקשים לא ואם לעזור, צריך ממנו שיעזור, בודאי תמיד מבקשים ההורים אם

  
 רוצה ומשום שאינו ביומו, יום מידי גדול אדם של בצילו להסתופף זוכה והוא לנופש, נוסעים רבים אב חודש בתקופת לרבינו, שאל אחד
  נכונה". "המחשבה רבינו אמר, ושמוכרחים] לא לעיר [אם מחוץ אינו נוסע לנופש אחת, פעם אפילו זו זכות על לוותר

  
 זמן כמה רבינו: ללמוד דף היומי? שאלו הזמן באמצע גם האם להמשיך רבינו את שאל הזמנים בבין היומי דף ללמוד שהתחיל ישיבה בחור
  .להמשיך יכול אתה אז כ"א ל"וא ,כשעה אמר? לך לוקח זה
  

  .בהתמדה ללמוד לשבת: רבינו לו השיב לטיולים לצאת או עזרה ראשונה ללמוד הזמנים, בבין ישיבה לבחור עדיף מה לרבינו שאל אחד
  

  .מחמישים מכתבים יותר יום כל היה ,]הזמנים שבין אף[ השבוע רבינו, אמר
  

  הזמנים הייתי אצלו כל יום. בבין אבל בשבת, רק החזו"א את פוגש הייתי תקוה בפתח שלמדתי אמר רבינו, בזמן
  

  (מנחת תודה)  .ש"רפו לו שיהיה להתפלל למירון לנסוע וממני ל"זצ מ שך"הגרא ומרן מאבא ביקש, ימיו בסוף חולה היה ז"כשהגרי, רבינו סיפר
  

  

  

 בתמונה:
,  מעולם המנתפרס שלא נדירה תמונה

  בערך, שבשוביץ מרדכי' ר של מארכיונו
 לגן מגיע א"שליט רבינו: ד"תשכ שנתב

  משנה' ברכת לברך, אביב בתל החיות
  ילדיו עם, הפיל ועל הקוף על' הבריות
  את התמונה ברקע לראות ניתן. שיחיו
  בקוף יבחינו גם עין חדי. החיות כלובי

 הכלוב בתוך העץ ענף על המטפס
  ופירוט התמונה על מרדכי' לר תודתנו(

  רבי הגאון נשיאה דבי ולחתנא, העובדות
  יפה בעין הרשות על צביון יהושע
 )לפרסם

(ובהזדמנות זו נודה מאד לר' מוטי הי"ו  
על טרחתו בהפצת הגליון בעיר מגוריו 

בארה"ב מדי שבוע)
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 בין הזמנים 343 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 הגדול רבינו נשמת לעילוי יוצא זה גליון

 "   יעקב קהילות"ה בעל
 ה"זצללה קניבסקי פרץ חיים ר"ב ישראל יעקב רבי מרן

 א"שיבלחט רבינו של אביו
 ה"תנצב ה"תשמ אב ג מנחם"כ ע"נלב

 ולזכות ידידינו
 שרה פעשאבן  חיים ברוךר' 

 לברכה והצלחה בכל העניינים

 עלי שי"ח 
 רבינו שערך היחיד' הטיול'

 בימים גם. השם ועבודת לתורה תום עד אותו וניצל מזמנו רגע כל על חס א"שליט רבינו
 מפעם, אמנם. רגע אף לבזבז מבלי כהרגלו למד הוא, כסדרם הלימודים התקיימו לא בהם

 .הילדים את צירף גם לשם, אויר לשאוף לים נוסע היה לפעם
 .ויחידה אחת פעם שאירע נפלאה עובדא זה מכל יוצא
 גן את לראות יסעו שהילדים רצתה ה"ע הצדקנית הרבנית רעייתו, השנים באחת זה היה

  לגרום ניתן כיצד לחשוב ניסו הבית בני. להצטרף רצה לא, כמובן, רבינו. אביב בתל החיות
,  שנים באותם הגדולים מהמקורבים היה הוא( שבשוביץ מרדכי' ר אליו פנה ואז, לבוא לו

  כי נאמר בגמרא: ''מתאים' שכנוע' עם) שנים כמה במשך בקביעות איתו ללמוד זכה ואף
'?''  הבריות משנה' ברכת לברך רוצה אינך וכי'. הבריות משנה' מברכים, קוף רואים כאשר

 .  הסכים הוא... דגמרא דינא. לעמוד רבינו יכול לא כזו טענה בפני
 הספר –' אימי בית' המכר רב המונוטוני הספר מתוך משלימים אנו הסיפור המשך את

  הרבנית בתו ידי על שנכתב, א"שליט רבינו ובית משפחת חיי קורות על ביותר המקיף
 :  צביון

  ברכת את עליהם בירכנו, הפיל ואת הקוף את ראינו ואכן הגענו, החיות לגן כולנו נסענו...
 .הבריות משנה

 חיים בעל כל וליד, הכלובים בין אבא עמנו סבב, שם ביקר א"שליט מרן אבא שכבר כיוון
,  ונהנים שומעים החיות בגן המבקרים שאר כאשר, ל''ובחז ך''בתנ נזכר הוא היכן לנו אמר

  זה היה...  לכלוב מכלוב הפמליה וגדלה הלכה כך... ולשמוע להוסיף כדי אלינו ומתלווים
 .במהרה נשכח שלא מחזה
  מנסה היה והוא, גדול מן'חברה היה, מוטי לו קראנו, שבשוביץ מרדכי' ר היה הנהג, ואגב

, ותיקין אחרי לים לנסוע אבא את שכנע פעם. כוחות ולהחליף לפוש אבא את לשכנע
  כשראה. לבריאות חשוב הדבר כי סימן זה והרי, כן עושה היה איש החזון גם כי באומרו

 איש החזון שגם באמתלה, לצפת שייסע אבא על להשפיע ניסה, פרי נושאים דבריו כי
, לים רק נוסעים היינו בחופש. ברק בבני ונשאר השתכנע לא אבא אבל... בצפת נופש היה

 '.  בראשית מעשה עושה' מברכים היינו הראשונה ובפעם
  בבחרותו? אבא של חברותא מוטי נעשה כיצד: ל"הנ בספר שם מובא, מוסגר במאמר[

  עמו שילמד מאבא ביקש פעם'. איש חזון' בכולל בקביעות מתפלל והיה, מאביו התייתם
  הציע ואז. נוספת לקביעות להתחייב יכול ואינו עמוס זמנו כי השיב אבא אבל, בחברותא

 ובזמן, ברכבי הרב את אסיע. דקות מספר נמשכת הבית ועד הכולל מן הדרך הלא: "מוטי
  בגלל גם( והסכים הממולחת הבקשה לשמע חייך אבא"... בצוותא ונלמד נשב שיתפנה
 המשך בעמןד הבא )].מוטי של יתמותו

 
י בברכת ו קו פו' ד ו גולדשטוףכחיחלי יצחק 

ט"ו באב
  ואנו, הגונים לזיווגים ובפרט דברים להרבה המסוגל באב ו"ט יום מעלת גודל' הק מהספרים ידוע

  בעבור, המסוגל ביום הבקשה עם שמות להכניס נשמח כי, ה"אי הנאמנים לקוראינו להודיע שמחים
 .בלבד שקל מאה בסך בהוצאת הגליונות שותפות

 053-3145900במס':  שמות להעבירו לתרום ניתן
 עד שבת ערב ובכל זו שבת ערבב גם יוזכרו שיצטברו השמות כלכשרות מיוחד עבור השותפים 

 .ה"אי ממש בקרוב שיהיה וישועה לברכה מרן אצל (החל השנה בער"ש) באב ו"לט
הכנסנו בקודש פנימה בערב שבת קודש את כל השמות ואכן כולם זכו   נציין שבשבועות האחרונים

 את למצוא שיזכו המסייעים לכל תעמוד א"שליט מרן וברכת התורה הפצת זכות ה"ואילברכה. 
 .במהרה ישועתם על לשמוע ונשמח בקרוב אבידתם-זיווגם

 לימי חודש אב הודעות מיוחדות
 

ליל ויום ט' באבתפילות 
ערבית ליל תשעה באב, יתפלל רבינו וכן ישמע 
את מגילת איכה מתוך קלף בביתו פנימה. גם  

במנין !בבוקר ומנחה של תשעה באב יתפלל
מצומצם, ואי"ה אחרי שחרית יצא לבית החיים  
להעתיר על צרות הגלות ולבקש על גאולת עמו 

 .ישראל ברחמים
ט"ו באב

וגים הגונים.  והמסוגל לזיכיום !יום ט"ו נתפרסם
ח' נערכים לכך, "במערכת הגליון 'דברי שי

ואי"ה נשתדל להביא את השמות שיגיעו אלינו  
לברכתו של !עד ליל ט"ו באב לזיווגים הגונים

מרן שליט"א, ונקוה לה' שנשמע ונתבשר 
.בשורות טובות בקרוב

  רביםבחסדי ה' !!אל תמנע טוב מבעליו:
השמות שהבאנו שנה שעברה למרן שליט"א  מ

 .להתפלל לזיווגים, נושעו כבר בחסדי ה' יתברך
של מרן שליט"א	הנופש

בדרך כלל יש מספר ימים בהם אינו מקבל קהל 
  המנוחה זהו א"שליט אצל רבינו!בחודש אב, כי

  יותר לשקוד יוכל זה ידי שעל, ביותר הגדולה
על התורה והעבודה. מומלץ למי שבא  זמן

!.מרחוק לברר היטב על זמני קבלת קהל
יומא דהילולא

שבת קודש פרשת ראה כ"ג אב יחול יום !בליל
לאביו של מרן  !היארצייט השלושים וארבע

בעל הקהילות יעקב  !שליט"א, רבינו הקדוש
זי"ע, וכמידי שנה ימסור מרן שליט"א שיעור 

ומקום השיעור יש   על זמן( קצר לעלוי נשמתו
כמדי שנה אי"ה  !)להתעדכן סמוך ליום היארצייט

בפרשת שופטים נביא בגליון "דברי שי"ח" את 
.שיעורו של רבינו שליט"א

יום רביעי כ"ז אב
היום יתקיים המעמד האדיר של רבבות ילדי  
ישראל המתכנסים למעמד הסיום על מסכת  

הארגון של  תרומות, שנלמד במסגרת תוכניות
מפעל המשניות הארצי 'זכרון חנה', אי"ה רבינו 
שליט"א יפאר את מרכז המעמד ויופיע בהדרו.  
פרטים בהנהלת זכרון חנה, הכניסה על פי  
כרטיס אישי בלבד אותו יקבלו חברי ומשתתפי 

.הארגון
 הגליון הבא

 יצא לקראת פרשת שופטים

 שליט"א ממקורבי רבינו שליט"א לרפואתו השלמה במהרה נח חפץנודב ע"י בני הרה"צ רבי 
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כשאתה אומר לבנאדם 'אבל יש לך כיפה'! טוב, מה 
 זה כיפה? אני עוד לא משה רבנו...

"ו! ה' ישמור! זה מזעזע אותי! ה' ישמור! להגיד מה ח
 זה כיפה? מה זה ציצית, מה זה תפילין? ה' ישמור!

אדם מליארד שנים לא יכול להודות לה' על פעם 
אחת שהוא הניח תפילין! אז כשאדם יש לו את 

הנקודת אמת הזו, שהוא שמח בחלקו ברוחניות, 
והוא רק אסיר תודה. אה, תגיד שהבנאדם לא מצליח 

הרע, להספיק, והוא פה נכשל, ופה מתגבר עליו היצר 
יפה! מה אמרנו? מה אדם צריך לבקש מהקב"ה, רק 

דבר אחד, אמונה! גם ברוחניות! אדם צריך לבקש 
שכל מה שהתקרבתי מהקב"ה רק אמונה, אמונה 

אתה קירבת אותי, ומה שאני לא מצליח, כי עוד לא 
קירבת אותי, ואני צריך לשמוח בחלקי, להגיד לך 

על מה  תודה רבה על מה שקירבת אותי, ותודה רבה
ואח"כ תוכל  שלא קירבת אותי, קודם כל תודה רבה.

לבקש מה': "תודה שקירבת אותי, בבקשה תקרב 
אותי עוד", אז התפילה שלך היא באה מנקודת אמת! 
שרק ה' יכול לקרב אותך, ורק הוא יכול לתת לך את 
הכח להתגבר על היצר הרע שלך, אתה חי אמת! ואז 

פעל, אתה חי התפילה שלך תפעל. וגם עד שלא ת
גם ברוחניות צריך אמונה! לא רק  באמונה!

בגשמיות, שרק ה' יכול לקרב אותי, רק ה' יכול לתת 
 לי את הדעת ואת השכל איך להתגבר על היצר הרע,

רק בורא עולם!  –על התאווה הזו, על העניין הזה   

התחדש לי בשבת? התחדש לי שכל מה שאנחנו מה 
אומרים שהקב"ה אוהב אותנו זה רק בגלל שהוא לא 

חייב לנו כלום. כי אם מישהו חייב לך, אם הקב"ה 
נותן לנו בגלל שהוא חייב לנו אז מה? איפה יש פה 
אהבה? הוא נותן מה שהוא חייב! אז מה, הוא לא 

יתן מה שהוא חייב? כל מה שאנחנו אומרים 
קב"ה אוהב אותנו זה רק בגלל שהוא לא חייב לנו שה

כלום! והוא אוהב אותנו! כולו אהבה! 'אני לא חייב 
 לך כלום! אבל אני כולי אהבה! רק רוצה לתת לך!

'. כמו אבא שרוצה לתת לבן שלו, הוא להשפיע עליך!
חייב לו? לא! אבל הוא רק אוהב את הבן, ורוצה לתת 

שלו, שהוא נותן לבן לו, ולהשפיע עליו, וזו השמחה 
 שלו.

ז כל הטעות הזו, שאנשים באים ואומרים 'לא! מה א
ה' לא חייב לתת לי?!', באמת הוא לא חייב לתת לך! 

אבל הוא ברא את העולם, ברא אותנו, רק בשביל 
להטיב לנו, רק בשביל לרחם עלינו, רק זה כל תענוגו, 
זה כל שמחתו! רק לתת לנו ולהשפיע לנו! הוא אוהב 

נו! וזה נקרא אוהב, שהוא לא חייב והוא נותן, אות
  זה נקרא אוהב!

חסד ה' עשה איתך! זה חסד וזה, כמה חסד! כמה 
ועד עכשיו ה' עושה איתך חסד כל שניה! כי הוא לא 

חסד! כמה  ב לך, אז הכל חסד, הוא עושה איתךיחי
חסד! אני אסיר תודה לו! כמה אני אסיר תודה לו! 

ועל מה שהוא עוד לא נתן לי? אני מאמין בו שזה הכי 
טוב בשבילי, ואני אבקש ממנו שיעשה איתי עוד 

חסד: "תודה על מה שנתת לי, ותודה גם על מה שלא 
תן לי מתנת חינם!". אדם יכול  –נתת לי, הכל חסד 

ף פעם לא לבקש כאילו מגיע לבקש רק מתנת חינם! א
לו! לא יחשוב שמגיע לו, לא רק שלא יבקש. ואז הוא 

ותלחם עם העצבות  חי חיי אמת, חי חיים של אמת.
מלחמת חורמה! אתה רואה עצבות, תגיד לה: 

"עצבות? בואי הנה, בואי. את באה לעשות אותי 
עצוב? ישתבח שמו, עכשיו אני רק על הכיפה הולך 

יים שלי. יאללה, תחפש את להודות עד סוף הח
החברים שלך, אתה בא להגיד לי שלא טוב לי? רק על 

שנה  120מצווה אחת אני עכשיו הולך להודות, עד 
וזה לא יספיק, ובסוף אני עוד אגיד 'לא החלתי 

להודות לך', אז מה אתה בא להגיד לי שרע לי? מה 
 פתאום! יש לי מצווה אחת? ישתבח שמו!".

כפירה הכי גדולה בעולם! זה להלחם! העצבות זה 
כפיות טובה! זה גאווה! שאדם הוא לא מרוצה, לא 

טוב לו! למה? מישהו חייב לך משהו? מגיע לך משהו? 
הרי על פי האמונה כל מה שקורה איתך זה הכי  למה?

טוב! גם מה שלא הולך לך ברוחניות זה גם מצוין! 
שיהיה לך שכל אתה תבין שזה מצוין שלא הולך לך. 

אתה לא מבין שזה מצוין כי אתה לא הולך  אה,
באמונה, אתה הולך עם שכל, אתה רק חי בגאווה, 

צליח, ולעלות, ולהיות משה רבנו ואתה רק רוצה לה
שנה עבודה  80... משה רבנו לקח לו דקות וחצי 2תוך 

עד שהתגלה אליו ה' יתברך בסנה! שמונים שנה 
ו עבודה! ומה אתם חושבים שמשה רבנו לא בא אלי

היצר הרע, אמר לו: "משה מה יהיה איתך תגיד לי? 
ככה אתה בנאדם אנוכי, יושב פה נהנה, מבסוט, 

ואחים שלך בעבדות כזו קשה! מה יהיה איתך 
משה?! מתי תתעורר!", ומשה רבנו רק חי באמונה! 

הוא נלחם עם היצר הרע! אתם חושבים שמשה רבנו 
 לא בא אליו יצר הרע? אתם טועים! כל צדיק בא

אליו יצר הרע, כל אחד בבחינות שלו, אומר לו: "מה 
לא מוצלח!  יהיה איתך! ואתה לא שווה כלום! ואתה

ויצר הרע נלחם עם משה רבנו ואתה כולך אנוכיות!". 
התגלה אליו הקב"ה בסנה.  שנה, ובגיל שמונים 80

דקות וחצי, בלי  2ואתה רוצה להיות משה רבנו ב
רוצה, הוא לא התבודדות, בלי כלום. והוא לא מ

כל מי שעצוב פירושו שהוא  מרוצה! מה אתה אומר?
כועס על ה', ככה רבנו כתב. ואדם צריך לחשוב 'אתה 
לא מתבייש לכעוס על ה'?!', אדם עצוב הוא כועס על 

ה' ישמור! ה'!  
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, וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן ע"ה לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן
 אברהם ע"ה
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ואז הוא יודע איך ללכת המפה של העולם הזה. 
בעולם הזה. כל זמן שאין לו את האמונה הזו, אפילו 
נגיד שהקב"ה, נגיד שיש לאדם בעיה, וה' פתר לו את 

על המפה, וסידר  הבעיה, פירושו שה' לקח אותך
אותך על המקום שאתה צריך להגיע במפה. אבל מפה 
עכשיו, אתה לא יודע איך ללכת. כל זמן שאין לך את 
האמונה אתה לא יודע ללכת! המפה של העולם הזה, 
ללכת בה רק באמונה! זה המפה של העולם הזה! רק 

מפה, כי מי שיש לו אמונה הוא יודע לקרוא את ה
הוא קורא ש'ככה ה' רוצה וזה טוב', 'זה לא פלוני זה 
השם', 'זה לא אלמוני זה השם', 'זה טוב', 'זה לא אני 

הוא יודע  זה השם', הוא יודע לקרוא את המפה!
 ללכת בעולם הזה! הוא יודע!

צריך להגיד לקב"ה: "רבונו של עולם, אני לא אדם 
! אני רוצה אמונה! זה מה רוצה כלום! כלום כלום

שאני רוצה! שאני אאמין שהחיים שלי בידיים שלך! 
והחיים שלי הם מתוקים מדבש! כי זה מצוין מה 

זה  –שאתה עושה איתי! זה לא טוב, ולא טוב מאוד 
מצוין! החיים שלי דבש! ואני רק רוצה להגיד  מצוין!

לך תודה מכל הלב! על כל דבר! על כל מה שבכיתי 
ועד שאני לא יכול להגיד לך לוננתי פעם, פעם, והת

תודה מכל הלב, אני לא רוצה כלום! לא רוצה לחיות 
לא רוצה לחיות בשקר!...", ורק כשאדם מגיע  בשקר!

לנקודת אמת הזו, שהוא רוצה רק אמונה, והוא יגיד 
תודה באמת, כבר לא צריך להגיד לו כלום. לא 

דן הם שיפתחו לו שערים, שערי גן עדן. שערי גן ע
קטנים, בגן עדן ירצו להחליף איתו, בגן עדן יגידו 'מה 

הולך פה?! ה' אמרת שפה זה גן עדן? תראה את 
 הבנאדם הזה, איך הוא חי בגן עדן אמיתי!'.

! רק זה! אדם עד שהוא לא מגיע לנקודת האמת אין
הזו, הוא לא קלט את התכלית שלו, את התפקיד 

, את השליחות שלו.שלו  

ת שהוא בא לעולם הזה להאמין בה'!צריך לדעאדם   

הדברים? זה לא משנה לו כבר! התוכנית שלי שאר 
 בידיים של בורא עולם, מה שהוא ירצה.

שלי שאל אותי, אמר לי: "מה אתה תעשה הנהג 
ערבית לפני השיעור או אחרי?", אמרתי לו: "תשמע, 

אני מתבטל לתוכנית של הקב"ה, נבוא, נראה איזה 
ה, אני מתבטל אליו, מה שהקב"ה תוכנית תכנן הקב"

יתכנן אני מבוטל לתוכנית של הקב"ה. הוא ירצה 
 ככה? שיהיה ככה, או שירצה ככה? שירצה ככה".

הוא לא מתנגד יודע לקרוא את המפה, כשאדם 
לתוכנית של הקב"ה, הוא חי עם האמונה. כי אדם 

צריך לדעת, זה עכשיו, תקחו את מה שאני אומר 
יעזור לכם שתחקקו את זה לכם עכשיו, שהקב"ה 

–בלב שלכם, שלא תתבלבלו יותר בחיים   

דם צריך לדעת שהאויב מספר אחד שלו זה א
העצבות. והוא צריך להלחם עם העצבות, שזה היצר 

זה האויב העיקרי, זו הכפירה הרע העיקרי, 
בזה מלחמת חורמה!  העיקרית, הוא צריך להלחם

 אין! להחליט שזהו, בזה הוא נלחם! בעצבות!

אם אדם לא מבין שזה האויב מספר אחד שלו, אז 
הוא נופל לעצבות, מעצבות לעוד עצבות, עד שיגיע 
לעבוד עבודה זרה, עד שיגיע ליפול לסמים, לשתיה 
חריפה, עד שהוא יעזוב את כל היהדות, אם היה לו 

ות.בכלל איזה קשר עם היהד  

מי כן יש לו קשר עם היהדות? מי שחי עם כי 
טעם את הטעם של האמונה? הוא לא יעזוב  האמונה!

אף פעם את ה' יתברך. כל מי שעוזב את ה' זה מעיד 
ת טעם האמונה, אף עליו שהוא אף פעם לא טעם א

פעם לא טעם את טעם הגן עדן שיש בעולם הזה. מי 
וקיים  שטועם גן עדן יעזוב? לא! הוא למד תורה

מצוות, אבל את הטעם של האמונה, 'טעמו וראו כי 
טוב השם', שזו האמונה, את זה הוא לא טעם. כי מי 

שטעם טעם של בורא עולם הוא יעזוב? מה פתאום 
 יעזוב!

צריך לדעת שהאויב מספר אחד שלך זה אתה 
העצבות! ולכן תלחם בזה את המלחמה הכי קשה! 

להתקשר לקו בשביל זה כדאי את כל הבדיחות, 
האמונה, שמה יש שלוחה רק של בדיחות, אתה יכול 

, עד שתחייך מאוזן לשמוע בדיחה אחרי בדיחה

026444250 �😊� לאוזן.  

תלחם מלחמת חורמה עם היצר! ועיקר המלחמה זה 
!שאדם יצא מכפיות הטובה שלו  

בגשמיות  שלמדנו שעל טובות שה' עשה איתנו כמו
 'אין אנחנו מספיקים להודות לך'. אבל על מצוות?

מצווה אחת שתרצה להודות עליה, ותודה אם תקח 
לה' מליון שנה רצוף, בסוף אתה צריך להגיד 'לא 

התחלתי להודות לך'. ואם אדם אין לו את האמונה 
הזו, ואת הערך הזה, שכדאי להודות לה' על מצווה 

שנה, אז הוא תמיד יהיה בעצבות, אף  אחת מליון
דברים  48פעם לא שמח בחלקו. כי המשנה אומרת ש

שהתורה נקנית בהם, אחד מהם זה השמח בחלקו 
, שהוא שמח על כל התקרבות שה' קירב ברוחניות

אותו, כל מצווה שה' נתן לו, כל דבר הוא שמח 
בחלקו! הוא אסיר תודה לה', אומר: "רבונו של 

יפה על הראש? אני כבר אסיר תודה, עולם! יש לי כ
אם אני אודה מליון שנה רצוף אני לא אספיק 

להודות לך...", משהו! איזו מצווה! נטלת את הידיים 
פעם אחת בבוקר, רבי אברהם בנו של ר' נחמן כותב, 

שנה לעולם הזה, וכל  120שכדאי לאדם לבוא לפה 
שנה יעשה ח"ו רק עבירות, ויעבור על כל  120ה

רים שבעולם, ופעם אחת הוא נטל ידיים האיסו
בבוקר, שזו רק מצווה דרבנן, לא מצווה דאורייתא, 
וחוץ מזה אין לו כלום! רק עבירות ואיסורים. אמר 
רבי אברהם ב"ר נחמן, שזה כדאי לו! לעבור אח"כ 

את הגהינום ואת כל הסבל הנורא שהוא יצטרך 
לעבור, הכל כדאי לו בשביל לקבל שכר על פעם אחת 

 שהוא נטל ידיים בבוקר.

אתה מבינים מה זה מצווה? מישהו מבין מה זה ערך 
  של מצווה אחת?

השורש והיסוד של הכפיות טובה, שאדם לא וזה 
 מעריך! 
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כניס אורחים, בעיניך תתן בליבה שהיא תרצה לה
ואם אתה לא רוצה אני גם לא רוצה! מה שאתה 

ו, רצה!", תתפלל על זה, כל יום, וזהרוצה, ומתי שת
!תשמח בחלקך  

אין! זה האמונה אומרת! מה אתה אומר שאשתך 
טועה? בא, אני אשאל אותך, ואתה כשאתה טועה, 
הרי אתה לא צריך לרדוף את עצמך ולהיות מדוכא 

טוב, טעיתי, נכשלתי כי  –עת ומיואש, אתה צריך לד
הקב"ה לא עזר לי, ואתה מקבל את זה באמונה, 

ומתפלל. אז מה ההבדל? זו הדרך! הדרך היא אמונה! 
 אין שלשה אפשרויות!

ה' זיכה אותי לחדש חידוש עצום וגדול מאוד מאוד 
או אמונה או  –מאוד, שכולל את כל העולם הזה 

ועם אמונה  גהינום! כי בלי אמונה אדם חי בגהינום,
 אדם חי בגן עדן.

אנשים שמספרים לי את הצרות שלהם, אני אומר 
להם: "תשמע, אתה צודק שבאמת הצרה שלך צרה, 

נכון,  –שתאמין  או אמונה או גהינום! –אבל, תחליט 
נכון שלפי השכל של העולם הזה זו צרה, אבל אני 

עולה לעולם האמונה, שאם ככה בורא עולם עשה זה 
הכי טוב, על הכל אומרים תודה, תודה רבה לך 

הקב"ה, על הכל אומרים תודה, וזהו! אדם חי בגן 
 עדן.

אני מקבל קהל כמה שעות, אתמול הייתה לי קבלת 
ד עם הסיפור שלו, קהל, ואנשים מספרים לי, כל אח

כל אחד שאתה שומע, אתה חייב להודות שהוא 
נמצא בצרה צרורה, ואני אומר לו: "אתה צודק, לפי 

השכל של העולם הזה אם תגיד שזה טוב, אתה 
טיפש. מה, תגיד טוב שאדם הוא רווק? אתה טיפש! 

תגיד טוב לאדם שאין לו ילדים? אתה טיפש! תגיד 
תגיד טוב שאדם  טוב על אדם שחולה? אתה טיפש!

נכנס לחובות? אתה טיפש! תגיד שזה טוב שאשתו 
ברחה לו, אתה טיפש! וכו' וכו', זה רק לפי השכל של 

מי  –העולם הזה. אבל לפי השכל של עולם האמונה 
אז בסדר, אז  בורא עולם, והכל טוב. עשה את הכל?

 תתחיל להגיד תודה".

 אדם לא יכול להגיע שיהיה חבר של אשתו, ושיהיה
שלום בית  אם אין אמונה, אי אפשר! כשיש אמונה 

אז כמובן שאת הטובות שאשתו עושה, הוא רואה 
אותם, והוא אסיר תודה לה, והוא מתבייש ממנה, 
מרוב כמה טוב שהיא עושה. כשאדם יש לו נקודת 
אמת, הוא רואה כמה טוב עושה אשתו, כמה טוב 

א ואם יש לה חסרונות, או שהיהיא עושה! כמה טוב! 
ככה ה' רוצה! זה לא היא! בורא  –עושה דברים רעים 

עולם תכנן לי שזה החיים שלי, זה מה שהוא רוצה 
שאני אחיה, בסדר! אז מה היא אשמה? זה מה שה' 

תכנן לך בעולם. יש לך תלונות, ח"ו אתה יכול 
להתלונן רק לקב"ה! מה היא אשמה? זו התכנית 

תמשיך שמתאימה לך לפי החיים שלך! תגיד תודה ו
 הלאה!

תבינו טוב, שאין שלום בית, רק על ידי אמונה! לכן 
יש אמונה, וממילא שלום בית זה אמונה! אז, כש

 אתה שמח בחלקך.

תמיד תזכרו מה שלמדתי אותכם, שאין שני מושגים, 
מי ששמח  –'שמח' ו'שמח בחלקו', לא! זה מושג אחד 

 הוא שמח בחלקו, ומי ששמח בחלקו הוא שמח. 

שאדם יהיה שמח הוא צריך להיות שמח בשביל כי 
 בחלקו, וחלקו זה פירושו כל החבילה שלו, זה חלקו.

וכשאדם מסתכל על הכל  מא' עד ת' זה חלקו.
 באמונה, הכל טוב, תודה לך ה' יתברך.

עכשיו באתי מהרדיו, שמה עלתה מאזינה, והתחילה 
לספר שהכל סגור לה, היא התחילה לחזור בתשובה 

ה, ומה היא תעשה? אמרתי לה:ומאז הכל סגור ל  

ששערי דמעה לא ננעלו,  תשמעי, בדיוק היום כתבתי
אבל כשאדם אומר תודה 'עוקרים' את השערים! לא 

בדמעה יש שערים, אבל טוב,  נשארים בכלל שערים.
הם לא ננעלים. אבל תודה? בואו שעריו בתודה, אתה 

בא ומוציאים את השערים, אין שערים בכלל! אין 
ים! אז אמרתי ין שערים! נפתחים כל השערדלתות, א

, את תודה, וזהו לה: "תגידי כל יום חצי שעה
תתקשרי עוד זמן קצר, שבועיים שלוש, ותגידי 
 שנפתח לך כל השערים ואת שמחה ומאושרת".

ז היא אמרה: "אבל אני עשיתי את זה וזה לא א
עזר". אה, אמרתי לה 'טוב, אני מודה לך שעלית 

מאוד, שעכשיו נסביר לכולם איפה  לשידור, מודה לך
כמו איזה  הם טועים'. מה הבעיה? את עשית את זה

'לחש' כזה, שמעת שאם אומרים תודה אז נהיה טוב, 
 כמו איזו סגולה כזו, שמעת אז את אומרת תודה.

 –אומר לכל אחד פה ולכל מי ששומע אותי ואני 
שאדם, רק מי שאומר לקב"ה: "רבונו של עולם, דבר 

 –י רוצה ממך, וישועה אחת אני רוצה ממך אחד אנ
שתהיה לי אמונה! לא רוצה כלום! כלום!", אין לו 

ילדים, אין לו זיווג, הוא אומר לה': "לא רוצה כלום! 
רק שאני אאמין בך!", איזה מצב שלא יהיה בעולם, 

אדם צריך להגיד: "אני לא רוצה כלום! רוצה רק 
האמין בך! להאמין בך! רק זה אני רוצה ממך! רק ל

שאני אאמין בך שמה שאתה עושה איתי זה הכי טוב 
בשבילי, ואני אגיד לך תודה מכל הלב בשמחה 

עצומה, ועד שאני לא יכול להגיד לך תודה מכל הלב 
בשמחה עצומה, אני לא רוצה כלום! כלום אני לא 

כי אני חי בשקר, כאילו יש רע בעולם, כאילו  רוצה!
...".דרה' עושה רע, כאילו ה' לא בס  

הייתי אומר שהישועה העיקרית זו האמונה, פעם 
ובהתבודדות ה' האיר בליבי, 'מה אתה אומר שזו 

אמונה! זו  –הישועה העיקרית? זה רק ישועה אחת 
לא הישועה העיקרית, הישועה היחידה זו האמונה!'. 

אני צריך לעשות את התפקיד  –ואדם צריך לדעת 
שלי, מה התפקיד שלי? להאמין בה'. וה' יעשה 

מה שהוא ירצה, אני החיים  ממילא את התפקיד שלו.
שלי בידיים שלו! מה שהוא ירצה!!! זה בכלל לא 
מעניין אותי! זה לא מעניין אותי! ברגע שאני חי 

כבר מה שה' באמונה שהכל מצוין זה לא מעניין אותי 
שירצה שיעשה, זה לא מעניין אותי בכלל.יעשה, מה   

למה האמונה היא הישועה היחידה? כי כשאדם יש ו
לו אמונה הוא מקבל למעשה את השכל לקרוא את 
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איזה איש ואישה ישבו יחד בסלון, האישה ביקשה 
מהאיש: "תוכל בבקשה להביא לי כוס מים?", אמר 

 לה האיש: "בטח, אני אביא לך גם כדור משכח
כאבים", שאלה: "בשביל מה הכדור?", אמר לה 

�😊�האיש: "כי כואב לך שאני יושב..."   

, אחרי שלושים שנה, אישה התחתנה עם קמצןאיזה 
שאל אותה: "היום זה היום נישואין שלנו, אחרי 

שלושים שנה, מה את רוצה? כסף או את הפלאפון 
החדש שלי?", אז היא עשתה חשבון: "אם אני אגיד 

הוא יביא לי עשר שקל, אני מכירה אותו. לו כסף, 
והפלאפון, שלושים שנה הוא לא נתן לי מתנה", 

..." 052אמר לה: "אז תרשמי:  ביקשה את הפלאפון.

😊😊 

שאלו אותי היום: "איך בני הזוג יכולים לזכות 
 להיות חברים טובים? מה העצה?".

אז אמרתי להם: רק אם יש לאדם אמונה שלמה הוא 
אין  –ר טוב של אשתו, אם לא יכול להיות חב

סיכויים! אי אפשר! אין! למה? כי אנחנו מברכים כל 
ג וזוג, שה' יעשה אותם באמת חברים טובים: זו

"שמח תשמח רעים אהובים", ורעים זה חברים. 
ולמה? כי אדם צריך להיות בעל אמונה, בשביל 

שישמח באמת בחלקו שזה אשתו, ממש ישמח בה, 
חבר שלה, חבר!ויאהב אותה ויהיה   

תמיד אני אומר לזוגות: "מה קרה? לפני שהתחתנתם 
הייתם חברים לא? חברים טובים, מתרגשים לפגוש 

אחד את השני. נו, מה קרה? לכאורה היה צריך 
להיות יותר טוב. אחרי החתונה מה קרה? נהייתם 

, מה קרה פה? הייתם חברים לא?אויבים אחד לשני  

יכול להיות שמח  זהו, כשאין אמונה אדם לאאז 
בחלקו. שמח בחלקו זה רק כשאדם יש לו אמונה, 
שזה חלקי, זו אשתי, זה מה שבורא עולם בחר לי, 

פירושו שאשתי עם כל המכלול, מא' עד ת', עם 
החסרונות, ועם מה שאני לא אוהב אפילו, זה חלקי! 

בורא עולם בחר לי, שזה חלקי, זה התיקון שלי, זה 
שמח בחלקי.השלמות שלי, זהו, אני   

לא מזמן נסעתי לצפון, לרבי דוד אבוחצירא הי"ו 
אמן. ושמה, היה לי סיפור, ממש מעשה, אולי תחשבו 

שזו הבדיחה הכי יפה ששמעתם בחיים, אבל זה 
 מעשה של שבוע שעבר.

טוב, בקיצור אישה באה אלי, מספרת לי על בעלה, 
שהיא הגיעה למסקנה, רק גט! שום דבר לא יעזור! 

יא כבר לא יכולה לסבול יותר! ומספרת על רק גט! ה
 בעלה דברים קשים מאוד.

וב, אמרתי לה 'את צודקת', וזהו. אח"כ הגיע ט
הבעל, אמרתי לבעל: "נו, מה אתה אומר?", והוא 

 באמת התחיל להגיד לי מה הוא סובל ממנה.

אפשרויות, או שאתה  2אמרתי לו: ''תשמע, יש אז 
מתבטל אליי, אז מאמין בדרך שאני הולך בה ואתה 

על הכיפאק. ואם לא, אני אברך אותכם, וה' יברך 
 אותכם".

אמר: "לא! אני מאמין בך! אני מאמין בדרך והוא 
 שלך! ואני רוצה מה שתגיד לי!". 

טוב, אז תתחיל להגיד אחרי, אמרתי והוא אמר 
אחרי: "הקב"ה לא רוצה שאני אביא אורחים 

שהוא יביא  לבית!". כי הוא אמר לי שאשתו לא רוצה
 אורחים לבית.

אמרתי לו, תגיד אחרי: "הקב"ה לא רוצה שאני אז 
אביא אורחים לבית!", "הקב"ה לא רוצה שאני אכנס 

לסלון כשהיא מנקה", "הקב"ה לא רוצה שאני אגע 
בזה ובזה". כל התלונות שהוא אמר, תיקנתי אותו, 

אמרתי לו: "אם אתה מאמין מהיום אתה קורא 
תה מסכים? אם אתה מסכים אז לאשתך 'הקב"ה', א

אתה תלמיד שלי. ואם לא, שיהיה לך כל טוב, 
 להתראות".

עוד שאנחנו יושבים ומדברים, והוא קיבל על עצמו 
שהוא יתחיל להאמין שאשתו זה למעשה הקב"ה, 

אשתו מתקשרת אליי, ואומרת שהיא רוצה עוד פעם 
להגיע. טוב, באה, אמרה: "תשמע כבוד הרב, 

נפגש שלשתנו, ונדבר, שזה לא יחזור החלטתי שאולי 
 על עצמו והכל יהיה בסדר".

הוא קיבל על עצמו אמונה, רק עשה תשובה, הכל רק 
 הסתדר לו.

"כ אחרי יומיים שלשה שראיתי אותו, דיברתי אח

�😊�איתו, שאלתי אותו: "מה שלום הקב"ה?"   

"ה ישתבח שמו לעד הוא שמח שאני משתמש הקב
תחליט! אתה מאמין או בשם שלו. כי זו האמת! 

שאתה לא מאמין! אין שלשה אפשרויות! או שאתה 
מאמין או שלא. אם אתה מאמין אז האמונה אומרת 
שכל מה שקורה ככה רצה הקב"ה. אז מה, אדם יגיד 

 לי, טוב, אז איך אני אשנה את הדברים?

קודם  –כל, לא רק בדבר הזה, בכל דבר קודם 
אח"כ מקבלים באמונה מה שהקב"ה עושה, ו

אומרים תודה על הכל, ואח"כ אומרים:"רבונו של 
עולם, תעזור לי, כך וכך", תתפלל, "...אם אתה 

תרצה הקב"ה תכניס לה בלב, הרי הלב שלה בידיים 
שלך, נכון? תכניס לה בלב שגם היא תרצה אורחים", 

, "...אם טוב וזו סתם דוגמא על דבר אחד שהוא אמר
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יש לאנשים נטייה להגזים כשהם מדברים, בבואם 
לתאר משהו הם מגדילים ומעצימים אותו על מנת 
שורש  יש  הזה  ולדבר  כוונתם,  יותר  טוב  להמחיש 
מגזימה  בעצמה  שהיא  הקדושה,  התורה   - קדום 
לפעמים, על מנת לתאר דברים בצורה בהירה יותר.

וכך אומרת הגמרא 'דברה תורה לשון הבאי, דברו 
נביאים לשון הבאי, דברו חכמים לשון הבאי', ופירש 
בדבריו  מדקדק  שאינו  הדיוט,  לשון  'הבאי'  רש"י 
ומוציא בפיו דבר שאינו, ולא שמשקר בדבריו, אלא 
"דברה  גם  אומרת  והגמרא  בהם.  מדקדק  שאינו 
תורה בלשון גוזמא", ללמדך שגוזמא והבאי זה דבר 
אחד, והתורה או הנביאים והחכמים מדברים מפעם 
לפעם  בלשון גוזמא, על מנת להגדיל, להחשיב, או 

לייקר עניין מסוים. 

הכתוב  הוא  לכך  המפורסמות  הדוגמאות  אחת 
בפרשת דברים, שם מתאר משה את דבר המרגלים 
שראו את יישובי ארץ ישראל כ"ָעִרים ְּגדֹת ּוְבצּורֹת 
יכול  לא  בניין  של  שגובה  ברור  דבר  שזה  ָמִים"  ַּבּׁשָ
שהיו  להגיד  התורה  דרך  זו  אלא  לשמים  להגיע 
 ַזְרֲע ֶאת  "ְוַׂשְמִּתי  שכתוב  מה  וכן  גבוהים!  בניינים 
ַאְרֶּבה  "ַהְרָּבה  או  ֵמרֹב"  ִיָּסֵפר  א  ֲאֶׁשר  ַהָּים  ְּכחֹול 
לבטא  התורה  דרך  זו  ַמִים"  ַהּׁשָ ְּככֹוְכֵבי   ַזְרֲע ֶאת 
ריבוי, כך מונים מספר גדול, אומרים שזה כמו חול 

הים או כמו כוכבי השמים. 

כמבואר  מקומות  מספר  תמצא  בנביאים  גם 
המהפכה  ניסיון  סוכל  כאשר  א)  (א  מלכים  בספר 

המלך  דוד  בהוראת  העם  התכנסו  אדוניהו  של 
ְוָהָעם  ַאֲחָריו,  ָהָעם  ָכל  "ַוַּיֲעלּו  שלמה,  את  להמליך 
ַוִּתָּבַקע  ְגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ּוְׂשֵמִחים  ַּבֲחִלִלים  ְמַחְּלִלים 
ָהָאֶרץ ְּבקֹוָלם", ואין הכוונה שהארץ נבקעה כפשוטו 
להשמיענו  הדרך  היא  זו  אלא  הקולות,  לצלילי 
מאד.  וחזקים  גדולים  היו  ההמולה  שמחת  שקולות 
וכן מה שכתוב על בלשצאר השיכור "ְוָלֳקֵבל ַאְלָּפא 
אלף  כנגד  שותה  שהיה  ה),  (דניאל  ָׁשתה"  ַחְמָרא 
לשיכורים  ראש  גדול,  שתיין  שהיה  ללמדך  איש, 
ורב האלוכוהוליסטים,  אבל אין הדבר כפשוטו! וכן 
ְוטֹוָבה  ַּפֲעַמִים,  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ָחָיה  "ְוִאּלּו  קהלת  אומר 
א ָרָאה, ֲהא ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַהּכֹל", בא ללמדך על 
האדם המריר,  שמאחר והוא אינו נהנה מעמלו, לא 
יועיל לו גם אם יחיה אלפיים שנה, וזו הדרך לומר 

אפילו אם יאריך ימים הרבה. 

חז"ל  מקורות  ובשאר  ובברייתות  במשנה  וכן 
את  להמחיש  כדי  מופלגת,  בצורה  שדברו  תמצא 
גודלם או יוקרם של הדברים כמו מה שאמרו  שעל 
גבי ה'תפוח' שבמזבח, היה מצטבר שלוש מאות כור 
זו  כמות  הנמנע  מן  וזה  הקורבנות,  שריפת  משיירי 

שלפי ה'חזון איש' שקולה לכמאה שלושים 'טון'.

דברו  הטובות  המעלות  את  לשבח  כשרצו  וכן 
ממשה  יותר  צדקה  הנותן  'גדול  ואמרו  בהפלגה 
רבינו'  ואמרו 'המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד 
עבודת כוכבים' וכל הלשונות הללו נועדו לעורר את 

בני האדם להשקפות הנכונות ולמעשים הטובים. 

כללו של דבר, גם בתוך התורה וגם בדברי הנביאים 
והכתובים יש גוזמאות, כי התורה מדברת בלשון בני 
אדם, ואם התורה מדברת בלשון בני אדם על אחת 
וכמה שבני אדם צריכים להשתדל לדבר בשפת בני 
אדם, היינו לדבר בגובה העיניים, לדבר בשפת הדור, 
שזה תפקידם העיקרי של חכמי כל דור ודור, להנגיש 

את התורה לבני הדור בשפתם העכשווית.

תשעה באב החל במוצאי שבת וכמה פרטים מתשעה באב עצמו
חזון"  "שבת  נקראת  באב  תשעה  לפני  שבת 
ובספרי החסידות כתוב ששבת חזון גדולה במעלה 
יותר מכל שבתות השנה, ובפרט בשבת זו שתשעה 
באב עצמו חל בשבת. אוהב ישראל מאפטא (פרשת 
דברים). ומובא עוד ששבת זו כולה הוא עת רצון, וכמו 

התגברות  של  זמן  הוא  יום  בכל  המנחה  ששעת 
לשעת  המנחה  שעת  נהפך  שבת  וביום  הדינים 
"רעוא דרעוין", כך בשבת חזון שכל ימי החול שסביב 
לה הם ימי דין, והשבת מהפכת אותם לרחמים, ולכן 
בשבת זו נקל לאיש שיתקן ויגיע לשורשו בקדושה. 

שפתי צדיק (שבת חזון) בשם הרבי מלובלין.

בשנה זו שחל תשעה באב בשבת והצום 
המפסקת  והסעודה  ראשון,  ליום  נדחה 
לנהוג  צריך  האם  שלישית  בסעודה  היא 

איזה שהם מנהגי אבילות?

בסעודה  ואפילו  כלל  אבילות  מנהגי  לנהוג  אסור 
בשר  אוכלים  לשקיעה,  סמוך  שמסתיימת  שלישית 
שלמה  כסעודת  שולחנו  על  ומעלה  יין,  ושותים 
המלך בשעת מלכותו. ואסור להמנע מאכילת בשר 
תקנ"ב  (סימן  ערוך  שלחן  אבילות,  מטעם  זו  בסעודה 
סעיף י'). ורק מי שאינו רגיל לאכול בשר בסעודה זו 

בכל שבת מטעמי בריאות וכדומה, יכול להמנע גם 
בשבת זו. מגן אברהם (שם) ילקוט יוסף (סימן תקנ"א סעיף ט').

רב  את  להעלות  למנהג  שורש  יש  האם 

בית הכנסת לעליית מפטיר?

רב  את  להעלות  שנהגו  האשכנזים  מקהילות  יש 
בית הכנסת בשבת זו לעליית מפטיר - חזון ישעיהו 
בן אמוץ. כן כתב באליה רבה (סימן רפ"ב אות י"ד) ובמגן 
אברהם (שם סעיף קטן י"ד) והספרדים לא נהגו בזה. יביע 

אומר (חלק ו' אורח חיים סימן כ"ה).

האם מותר ללמוד בשבת זו לאחר חצות 
היום בדברים שליבו חפץ, או שצריך ללמוד 

רק דברים המותרים בתשעה באב?

יש נוהגים להחמיר שלא ללמוד בערב תשעה באב 
ללמוד  המותרים  בדברים  אלא  היום,  חצות  אחר 
תשעה  הלכות  איכה,  מדרש  כגון  באב,  בתשעה 
באב, הלכות אבלות וכדומה, ויש מחמירים בזה אף 
ליום  ונדחה  בשבת  שחל  באב  שתשעה  זו  בשבת 
ראשון, ולענין הלכה נראה, שאף שמעיקר הדין יכול 
מכל  חפץ,  שליבו  במה  נפשו  כאוות  בשבת  ללמוד 
המותרים  בדברים  דוקא  ללמוד  המחמיר  מקום 
ענין  ובכל  ברכה,  עליו  תבוא  באב,  בתשעה  ללמוד 
יזהר שלא יבטל כלל מלימודו מחמת כן. הליכות עולם 

(חלק ב' עמוד ק"נ).

מהסעודה  הדברים  של  הסדר  כיצד 
השלישית עד החלפת הבגדים?

סעודה שלישית יש לקיים כרגיל, ללא שום מגבלה. א. 

בכמה  השקיעה  קודם  הסעודה  את  לסיים  יש  ב. 
דקות, שלא יבואו לטעות ולאכול לאחר השקיעה.

יש  המנעל  וחליצת  שמחליפים  הבגדים  את  ג. 
לעשות אחר שעברו 20 דקות משקיעת החמה.

להכין  מותר  ממתי  כנסת,  בית  גבאי  אני 
ולפנות  באב  לתשעה  הכנסת  בית  את 

הספסלים?

דקות  של 20  זמן  שיעור  להמתין  יש  הדין  מעיקר 
אמנם  לילה,  וודאי  שיהיה  באופן  השקיעה  לאחר 
אם יש צורך גדול כגון שיש הרבה מתפללים בבית 
לאחר  מייד  לסדר  להתחיל  להקל  אפשר  הכנסת, 
השקיעה. (משום שכל דבר שאסור משום שבות לא גזרו עליו 

ביה"ש. עי' בזה חזון עובדיה פסח עמ' רסח).

מתי עושים הבדלה בתשעה באב?

מי שצם אינו מבדיל על הכוס במוצ"ש אלא אומר 
"אתה חוננתנו" בתפילה, ויברך על הנר "בורא מאורי 
יין  כוס  על  הבדלה  יעשה  תשעה  ובמוצאי  האיש" 
ויברך בורא פרי הגפן והמבדיל, ואינו מברך על האש 

ועל הבשמים.  

במוצאי  הכוס  על  שמבדילים  יולדת  או  וחולה 
תשעה באב, אין להם לומר את הפסוקים שרגילים 
פרי  בורא  מייד  מברכים  אלא  שבת,  במוצאי  בהם 

הגן והבדל.

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*

ָהֲעָׂשָרה  ֶאת  לֹוַמר  נֹוֲהִגים  ְּבֶרְסֶלב  ֲחִסיֵדי 
ַרֵּבנּו  ִּצּיּון  ַעל  ַהְּכָלִלי"  "ִּתּקּון  ַהִּנְקָרא  ִמְזמֹוִרים 

ַהָּקדֹוׁש ְּביֹום ִּתְׁשָעה ְּבָאב, ַאף ִלְפֵני ַהָּצֳהַרִים. 

יֹום  ְּבֶרְסֶלב  ְלֲחִסיֵדי  ָהָיה  ִּתְׁשָעה-ְּבָאב  יֹום 
ִּבְנִתיַנת  ְמאֹד  ַמְרִּבים  ְוָהיּו  ַוֲחָרָטה,  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל 
ְירּוָׁשַלִים  ֵאין  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה:  ּוְכָאְמָרם  ְצָדָקה, 

ִנְפֵדית ֶאָּלא ִּבְצָדָקה (שבת קלט.). 

ָנֲהגּו ַאַנ"ׁש ִלְרקֹוד ְּבמֹוָצֵאי ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְלַאַחר 
ִּבְרַּכת ַהְּלָבָנה. (שיש"ק ד-רסח –ער)

א.ב. של החיים
ֶלֱאמּוָנה  ַהֻּמְׁשֶלֶמת  ַהַהְגָּדָרה  ִהיא  ַהּתֹוָדה 

ְׁשֵלָמה ֶׁשַּמֲאִמין ֶׁשֶּזה ֵמה' ְוֶזה ְלטֹוָבה.

ַהּתֹוָדה ִהיא ַהִּבּטּוי ֶהָעמֹק ְּביֹוֵתר ֶׁשל ָהֱאמּוָנה.

ַהּתֹוָדה ִהיא ֵמַעל ַהּכֹל!

פנינים
חסידות ברסלב

לעילוי נשמת
יוסף חיים בן אברהם
נלב"ע ד' אב
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כיצד נראית השכינה בגלות?
אברהם  רבי  של  הקשה  מחלתו  על  השמועות 
הלוי ברוכים, הגיעו עד לאוזניו של רבי יצחק לוריא 
אשכנזי - האר"י הקדוש (יום פטירתו ה' באב). לא 
שהיה האריז"ל זקוק להן, שכן בעיניו הטהורות צפה 

והביט למרחוק.

רבי אברהם הלוי ברוכים, היה מגדולי תלמידיו של 
האר"י הקדוש וחי עימו בצפת לפני כ-400 שנה. מדי 
לילה נהג רבי אברהם לקונן על חורבן בית המקדש, 
משל  ואפר  בבכי  ומתפלש  הקרקע  על  היה  יושב 

מתו מוטל לפניו.

ביום מן הימים פנה אליו רבו האר"י הקדוש, ואמר 
לו שהינו גלגולו של ירמיהו הנביא, ובשמים התפעלו 
רבות מהאבל שלו על חורבן בית המקדש, והחליטו 

ו  ת ו כ ז ל
ה  ל ע מ ב
מדי  נפלאה: 
בלילה  לילה 
- יבוא ירמיהו 
הנביא שראה 
החורבן  את 
ואף  בעיניו 
עליו,  ניבא 
יחד  ויקונן 

עימו...

היה  כעת 
אברהם  רבי 
ה  ל ו ח
ורבו,  מסוכן, 
 , ל " ז י ר א ה
לבקרו  הגיע 
לו  ואמר 
ו  י ת ו נ ש ש
הזה  בעולם 
אל  הגיעו 

קיצן.

"ברם", המשיך האר"י, "יש לך תקווה אחרונה.

אם תעלה כעת לירושלים עיר הקודש, תלך לכותל 
המערבי ותזעק שם על גלות השכינה וצערה, תקרע 
שערי שמים בדמעות עד אשר ִּתָּגֶלה אליך השכינה 
אדמות,  עלי  לחייך  ואחרית  תקווה  יש   - הקדושה 

ויוסיפו לך שנות חיים"...

יום  מאותו  לבו.  אל  ונתן  אברהם  רבי  זאת  שמע 
והלאה סידר ממיטת חוליו את כל ענייניו, כדי שיוכל 

לעלות לציון.

טרם נסיעתו ירושלימה, אף צם והתפלל שלושה 
ימים ברצף שיסייע לו ה' יתברך במחשבתו הטובה 

לבכות על צער השכינה.

גבי  על  לירושלים  צפת  בין  מסע  ימים,  באותם 
חמורים היה מתיש, קשה וארך זמן רב. כל אלו לא 

דברי  אחר  מלמלא  הלוי  אברהם  רבי  את  הרתיעו 
המיוסר  גופו  של  אחרונים  בכוחות  הקדוש.  רבו 
עשה רבי אברהם את דרכו בהרים ובגאיות, בימים 

ובלילות עד אשר הגיע לעיר המקדש השוממה.

לנוח  או  בו  ללון  מקום  לחפש  פנה  לא  בהגיעו, 
נפשו  אל  דיברו  לא  אלו  כל  הדרך.  מטורח  לפחות 
מקדשנו  בית  בשריד  כעת  שתפגוש  השוקקת 

לראשונה בחייה.

כאשר  ומיד  המערבי,  הכותל  אל  פעמיו  שם  הוא 
ראה אותו מול עיניו בחורבנו השתטח אפיים ארצה, 
קרע את בגדיו, התפלש בחול ובכה מרות על צער 

השכינה אשר בגלות שוכנת.

בכיו נמשך 
ת  ו ע ש
כל  ארוכות, 
חייו הוקדשו 
ת  ר ט מ ל
על  בכייה 
 , ן ב ר ו ח ה
ה  נ ה ו
ן  ב ר ו ח ה
למולו  ניצב 
היאך   -
יבכה  לא 
ת  ו ר י ק מ

לבו?!

ע  ת פ ל
רבי  נחרד 

אברהם: 

ת  ו מ ד
ה  ש ו ב ל
ת  פ ו ט ע ו
ם  י ר ו ח ש
רגל  מכף 
ועד ראש, שאת פניה לא ניתן לראות עמדה מולו. 
הגיע  גובהה  הדמות,  הייתה  הזה  מהעולם  לא 

מרצפת הכותל ועד שמי השמים. 

מיד הבין רבי אברהם: השכינה הקדושה למולו. 

נשימותיו  לרסיסים,  מתנפץ  לבו  את  חש  הוא 
כבדו וראשו התנודד מצער: הזאת נעמי?! כך נראית 
שכינת עוזנו כאשר היא בגלות?! הוא לא עמד בצער, 
לי  אוי  בפז,  המסולאת  "ציון  בכאב  קורא  ובעודו 

שראיתיך בכך" - צנח מתעלף.

בחלומו,  הקדושה  השכינה  הופיעה  בשנתו, 
"הינחם  באוזניו:  לאטה  והיא  ראשו  על  הונחו  ידיה 
אברהם, הינחם בני. יש תקווה לאחריתך ושבו בנים 

לגבולם"... 

שמח וטוב לב חזר רבי אברהם לצפת עירו, שם 
בישר לו האר"י הקדוש שהוסיפו לו 22 שנים על חייו.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

קרוב  כשהוא  נפילה  מכל  קם  הוא  מתחזק,  ורק 
לזכות.  לו  הופכת  והעבירה  יותר,  וחזק  לה'  יותר 
אבל אם הוא נמצא בחושך רוחני ולא מבין שכל 
העבירות שעבר לא מכבות את אינסוף המצוות 
והזכויות שיש לו – אז באמת קשה לו מאוד לקום, 
קשה לו לעשות תשובה וקשה לו לצאת ממעגל 
עבירה והאדם נופל  גוררת  עבירה  ואז  הקסמים, 

מטה מטה, וזה מה שקרה בזמן החורבן.

הדרך המתוקה לבניין בית המקדש
לכן נחזור על דברי רבי נתן, על היסוד שהקדוש 
ברוך הוא מלמד אותנו בעצמו, שזה פירוש דברי 
מה  'על  ששואל  הפסוק  את  שמסבירה  הגמרא 
אבדה הארץ', כלומר מה הגורם העמוק והפנימי 
הסוד של התיקון והעלייה  ומה  העצומה  לנפילה 
החכמים  את  ששאלו  שאלה  זו  הנפילה?  מן 

והנביאים והם לא ידעו מה לענות.

יודע  הוא  כי  לענות  יכול  תעלומות  יודע  רק 
שהכול מתחיל מזה שלא יודעים לברך על התורה 
כלומר שלא יודעים להעריך ולשמוח ולהודות על 

כל הטוב.

לא  זה  החורבן,  על  מתאבלים  שאנחנו  ועכשיו 
אומר רק לשבת ולבכות, אלא זה אומר לפשפש 
במעשינו ולתקן את השורשים של החורבן. והנה, 
התיקון  קשה,  לא  ממש  שזה  לנו  מגלה  נתן  רבי 
העיניים  את  לפתוח  פשוט  הוא  ביותר  העמוק 

ולהתחיל לחיות את הטוב שיש לנו בחיים.

נתן  רבי  שכותב  כמו  מאוד  מתוקה  דרך  זו 
בעצמו: "כי זהו הילוך ודרך נפלא מאוד להתקרב 
ולהרים עצמו לה' יתברך מכל מיני נפילות וירידות 
הולכים  היו  ואם  ותכלית,  קץ  אין  עד  שבעולם 
היו  ולא  כך  כל  נופלים  היו  לא  בוודאי  זה  בדרך 
לשוב  תקוותינו  כל  ועתה  כאלה.  צרות  להם 

לארצנו ולבית מקדשנו הוא על ידי זה".

הדרך לתשובה שלימה
אל  ולהתקרב  בתשובה  לחזור  שרוצה  מי  וכל 
ה' באמת, יכול לזכות לכך אך ורק על ידי הדרך 
הזו כמו שאומר רבי נתן בהמשך: "והכול חפצים 
רחוקים  רובם  כן  פי  על  ואף  שמך,  את  ליראה 
שאינם  מחמת  והעיקר  התשובה,  מדרכי  מאוד 
כי  שבהם  הטוב  במעט  לשמוח  לב  אל  משימים 

העצבות ומרה שחורה מזקת ביותר מהכול".

מתוך  החורבן  על  מתאבלים  כשאנחנו  ועכשיו 
 – הגאולה  את  ולקרב  לתקן  להתעורר  מטרה 
לקירוב  לעשות  יכולים  שאנחנו  המרכזי  הדבר 
תלויה  בזה  כי  בתשובה  לחזור  הוא  הגאולה 
הגאולה כמו שמביא רבי נתן ממש באותו סעיף 

"לית מילתא דא תליא אלא בתיובתא".

בתשובה.  רק  תלוי  הגאולה  שהוא  הזה  הדבר 
והעיקר  בשמחה,  שנהיה  בכך  תלויה  והתשובה 
על ידי שנפתח את העיניים ונראה את המציאות 
בגשמיות  איתנו  מיטיב  ה'  כמה  הפשוטה: 

וברוחניות.

כל  את  ולראות  העיניים  את  לפתוח  וכשנזכה 
ידי  על  האמתית,  ולראיה  ל"חזון"  נזכה  הטוב, 
החורבן  על  האבילות  כל  את  לקחת  נוכל  זה 
כהתעוררות גדולה לתיקון עצמנו ולתיקון כל עם 
המקדש  בית  את  מהבונים  להיות  ונזכה  ישראל, 

שיבנה במהרה בימינו.

בברכת שבת שלום ומבורך



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

גן עדן
ידו  על  לחיות  האידיאלי  המצב  הוא  בית  שלום 
חיים טובים ברוחניות ובגשמיות, כי על ידי שלום בית 
החיים  ניסיונות  בכל  לעמוד  ויוכל  חזק  יהיה  האדם 

בהצלחה, ושום דבר לא יוכל להפיל אותו.

נפלא  תענוג  כך,  כל  נפלא  דבר  הוא  בית  שלום 
כל כך, שכל מי שיש לו שלום בית, אפילו שאין לו 
מה לאכול חוץ מירקות, זה לא מורגש אצלו מרוב 
במשלי  נאמר  זה  ועל  לו.  שיש  והנחת  השמחה 
(פרק טו): 'טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס 
ושנאה בו. וכן אומר (שם פרק יז): 'טוב פת חרבה 
ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב'. ומאחר שכן הוא, 
עיקר עבודתו של היצר הרע היא תמיד לקלקל לבני 
הזוג את שלום הבית, ואחרי כן בקלות יביא אותם 
שאין  שאלו  בחוש,  רואים  זה  ואת  הקלקולים.  לכל 
להם  אין  לחיות,  חשק  להם  אין  בית,  שלום  להם 
ישוב הדעת, הם נופלים לבלבולים וכו' וכו'. לפי זה 
מתבהר, מה שמובן מדברי הרמב"ם בהלכות מגילה 
וחנוכה, ששלום בית הוא יסוד הכל, והתורה כולה לא 
ניתנה אלא בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו. 
כי מאחר שיש עומק גדול ותיקון עצום בכל העניינים 
שבין איש לאשתו, והיצר הרע מתגבר ביותר לקלקל 
את שלום הבית, לכן צריכים את כל התורה כולה 
בשביל להשכין שלום בין בני הזוג, וזה מה שאמרו 

חז"ל: בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין...

זה  הקדושה,  התורה  של  בעצות  שמשתמש  זוג 

משפיע על כל התנהגותם, שיהיה בנועם וברחמים 
ולהתרחק  לכעוס  שלא  כוח  להם  נותן  וזה  ובכבוד, 
התורה  ידי  מדוע על  מובן  וממילא  ממחלוקת וכד'. 
יכול לשכון השלום בין איש לאשתו. לכן על התורה 

נאמר: דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

ומחפשים  בית,  לשלום  לזכות  שרוצים  אנשים 
הכוונה והדרכה, צריכים שיהיה ברור להם בתכלית 
הבירור מה שלמדנו, ששלום בית הוא הדבר הגדול 
המסקנה  עם  ורק  בעולם,  ביותר  והחשוב  ביותר 
הזאת ייגשו לקבל הדרכה לשלום בית, ואז מובטח 
איזו  עדיין  להם  שיש  עוד  כל  כי  שיצליחו.  להם 
מחשבה שיש משהו יותר חשוב מהשלום - הם לא 
יצליחו! ולא יעזרו להם שום ספר או הרצאה, ולא 

שום הדרכה או עצה.

הראשון שיש ללמוד ממנו את היסוד שגדול הוא 
את  שהעמיד  בעצמו,  עולם  בורא  הוא  השלום, 
מעל  אפילו   - הכל  מעל  לאשתו  איש  בין  השלום 
כבוד  שמו. ומהיכן נלמד דבר זה? מפרשת סוטה: 
אשה שנסתרה עם איש זר ובעלה מקנא לה, באים 
פרשת  את  קלף  על  רושם  והכהן  הכהן,  אל  הם 
"סוטה" הכוללת את שמות ה'. אחרי כן הכהן שורה 
לבדוק  האשה  את  בהם  ומשקה  במים  הקלף  את 
הקודש  ששמות  ונמצא  לא,  או  אשמה  היא  אם 
את  להוכיח  בשביל  למה?  זה  וכל  במים.  נמחקים 

חפותה של האשה ולהשלים בינה לבין בעלה!

בוא וראה עד כמה גדול השלום, שהרי אף שכל 
שכתוב  כמו   - יתברך  כבודו  בשביל  נברא  העולם 
בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל  ז):  מג  (ישעיהו 
יצרתיו אף עשיתיו" - בשביל שלום בית הבורא מוחל 
שהכבוד  אותנו  מלמד  יתברך  הוא  ובזה  כבודו!  על 

הגדול ביותר שלו הוא שיהיה לנו שלום בית.

מדה זו של שלום בהכרח מתחילה בבית בעבודה 
שאינם  אישה  או  שאיש  אפשר  וכי  בית.  שלום  על 
משתדלים לחיות בשלום אחד ען השני, שכל אחד 
לו  והיקר  הקרוב  האדם  להיות  צריך  השני  כלפי 
בשלום  חיים  שהם  לומר  יכולים  כזה  זוג  וכי  ביותר, 

עם שאר הבריות?

גם איש או אישה שרואים שמחוץ לביתם ובכל חיי 
הבריות,  עם  בשלום  לחיות  מצליחים  הם  החברה 
מזה,  להתעורר  הם  צריכים  שלום,  אין  ובביתם 
עליהם  יש  זה  שבשביל  העניין,  חשיבות  את  להבין 
מאחר  ואדרבה,  הרע,  היצר  של  גדולה  התגברות 
והם רואים היטב את השקט והשלווה שזוכים להם 
הם  שבבית  שכן  כל  כן,  אם  השלום,  מדת  בזכות 
השלום  על  הרבה  ולהתפלל  לזה,  לשאוף  צריכים 

שישרור ביניהם.

ידי  על  בא  שהשלום  רואים  הם  שבחוץ  וכמו 
שמתנהגים בדרך ארץ; בכבוד; בסבלנות; בוותרנות; 
בתשומת לב; בחיוך; בהקשבה וכו' וכו', שכל אלה הן 
מידות הכרחיות בשביל לחיות בשלום עם הבריות. 
אם כן, על אלו הדברים הם צריכים להתפלל תמיד, 

שיזכו היא ובעלה להתנהג כך ולחיות בשלום.

רבי יעקב יצחק נולד בשנת תק"ה בשברשין לאביו 
רבי אברהם אליעזר הלוי הורוויץ זצ"ל. מגיל שלוש 
ידע את התפילות בע"פ והתבלט בכשרונותיו. הוא 
אהב להתבודד ביערות וקדושתו ניכרה מימי הילדות. 
להסתכל  לא  עצמו  על  קיבל  שנים  י"ב  בן  בהיותו 
במטפחת  עיניו  את  קושר  והיה  אמותיו  לד'  מחוץ 
במשך שנתיים וחצי רצופות. עד שהגיע להרה"ק ר' 
שמעלקא מניקל שבורג זי"ע.  בילדותו זכה לראות 

"הנה  לו  ואמר  זי"ע  זושא  רבי  את 
נתתי לך נפש ורוח, עתה לך אל אחי 
רבי אלימלך והוא ייתן לך גם נשמה". 
בשנים שאחר כך עבר להסתופף בצל 
חיבבו  אשר  זי"ע  ממעזריטש  המגיד 
מאוד.  בהמשך חייו היה רבינו תלמידו 
מליזענסק  אלימלך  רבי  של  האהוב 
מסופר  "מורי".  בשם  וקראו  זי"ע 
שבבוא החוזה לעירו של רבי אלימלך 
עצמו  מטריח  אלימלך  רבי  היה  זי"ע 
לבקרו באכסנייתו וכאשר מחה בו בנו 
אלימלך"  ה"נעם  לו  ענה  אלעזר  רבי 

הקדוש "אם השכינה איננה מתביישת ללוות אותו 
בכל מקום שהוא פונה למה אתבייש אני?".

לאחר הסתלקות רבי אלימלך פתח רבינו את בית 
מדרשו  בית  אל  בלובלין.  ואח"כ  בלאנצהוט  מדרשו 
רבינו  אצל  פוסקת.  בלתי  בזרימה  חסידיו  נהרו 
רבינו  עצומה.  רעים  באהבת  יושבים  היו  בלובלין 
פשפש  כי  כיפורים  יום  בערב  פעם  עצמו  על  העיד 
במעשיו ולא מצא שאפילו פעם אחת לא בא לכלל 

הקפדה במשך כל השנה על שום אחד מישראל.

ראייה  של  נדירה  יכולת  הייתה  יצחק  יעקב  לרבי 
נתרחשו  אשר  דברים  המאירה  באספקלריה 
מסוף  ממש  והסתכל  עליונים  ובעולמות  במרחקים 
העולם ועד סופו וע"כ נקרא שמו המגיד כי היה מגיד 
לתואר  שזכה  עד  הקודש  ברוח  אחרית  מראשית 
פסקה  מאז  אדם  לו  זכה  שלא  תואר   – "החוזה" 
"ציפת  בבחי'  רבינו  היה  ימיו  כל  מישראל.  נבואה 
רבינו  היה  לילה  מדי  כי  מספרים  חסידים  לגאולה" 
אם  מיד  להעירו  ממשמשו  מבקש 
אמר  רבינו  משיח  של  פעמיו  ישמעו 
לתלמידו  כי מצד האנשים הפשוטים 
אולם  מגיעה,  הגאולה  היתה  כבר 

אנשי המעלה הם שעיכבוה.

דברי תורתו נמסרו בשלשה ספריו: 
"זיכרו  זיכרון",  "זאת  אמת",  "דברי 

זאת" ובספרי תלמידיו המרובים. 

בערב שמחת תורה בשנת תקע"ה, 
ושמחו  החסידים  המוני  הגיעו 
עודד  שחקים  מרקיעת  חג  בשמחת 
"אם  ואמר  בשמחה  להמשיך  תלמידיו  את  החוזה 
תשעה  גם  לנו  יהיה  שמח  תורה  שמחת  לנו   יהיה 
שידע  ומכיוון  לנוח  לחדרו  נכנס  רבינו  שמח".  באב 
לצאת  שלא  מאשתו  ביקש  לו  האורבת  סכנה  על 
הרבנית  שמעה  לפתע  משנתו.  לקומו  עד  מהחדר 
לרגע  ומשיצאה  לחדר  מחוץ  ילד  של  בכי  קול 
ומאז  ביתו,  מחלון  פלאי  באופן  רבינו  נפל  מהחדר 
שותק כל גופו עד שביום ט' באב נסתלק. זכותו תגן 
עלינו ונזכה להתבשר בגאולת עולם במהרה בימינו

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

052-2240696
הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו

רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ
החוזה מלובלין זיע"א
ט' מנחם אב



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

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

השבת פעמיים איכה, פי 2 בתשעה באב?
תשובה פרשת מטות: מאת המדינים – רש"י (ל"א. 
ב): ב' פרידות (גוזלות) טובות יש לי להוציא מהם, רות 
פרידות,  חכמים:  שפתי   – העמונית.  ונעמה  המואביה 

פירוש גוזלות.

הזוכה: מ.י. ווינבערגער, בני ברק.

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ִטּפּול ׁשֶֹרׁש ְּבַׁשָּבת
ַמֲעֶׂשה ֶאָחד, ֶׁשאֹותֹו ֲאִני ְמַסֵּפר ְּכָבר ַעְׂשרֹות ָׁשִנים, 
ן.  ַמְמִחיׁש זֹאת. ָהָיה ֶזה ְּבַׁשָּבת. ה' ִנַּפח ִלי ֶאת ַהּׁשֵ
ן ָּפׁשּוט ִהְתַנְּפָחה ְוַהְּכֵאב ָהָיה נֹוָרא. ֶמה ָעִׂשיִתי?  ַהּׁשֵ
ְּבַׁשָּבת?  ׁשֶֹרׁש  ִטּפּול  עֹוִׂשים   ֵאי ׁשֶֹרׁש...  ִטּפּול 
ן? ִּכי ֵיׁש ָעוֹון.  ִמְתּבֹוְדִדים... ֶׁשֲהֵרי ַמּדּוַע ִהְתַנְּפָחה ַהּׁשֵ

ְוִאם ֶאֱעֶׂשה ְּתׁשּוָבה, ְּכָבר א ִּתְהֶיה ׁשּום ְנִפיחּות. 

ִלְׁשָעַתִים.  ָקרֹוב  עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ִעם  ְוִדַּבְרִּתי  ָהַלְכִּתי 
ֶאת  ִלי  ַלח  ֶׁשּׁשָ ֶזה  ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  ָאַמְרִּתי  ּכֹל  קֶֹדם 

ַהַּמָּתָנה ַהּזֹו, ַעל ְמָנת ֶׁשֶאְתעֹוֵרר.

ְלַאַחר ִמֵּכן ָאַמְרִּתי ְלבֹוֵרא עֹוָלם: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם. 
ן, אּוַלי  ַּתְרֶאה ִלי ַמהּו ֶהָעוֹון ֶׁשִּבְגָללֹו ִנַּפְחָּת ִלי ֶאת ַהּׁשֵ
ִּדַּבְרִּתי ָלׁשֹון ָהַרע? אּוַלי ִּדַּבְרִּתי ִּדּבּוִרים א טֹוִבים? 
ָאַכְלִּתי  אּוַלי  ִלי.  ַּתְזִּכיר  ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֲאִני 
ַּבֶּמה  ָחָטאִתי  אּוַלי  ֶׁשִּלי?  ַּנִים  ַּבּׁשִ ֲאסּוִרים  ַמֲאָכלֹות 

ֶׁשָּקׁשּור ְלָנִׁשים? ִּכי ָנִׁשים ֶזה אֹוִתּיֹות ִׁשַּנִים".

ְוָכ ִחַּפְׂשִּתי ְוִחַּפְׂשִּתי, ּוְכֶׁשָּמָצאִתי ְוָעִׂשיִתי ְּתׁשּוָבה, 
ָּכל  ִלי  ְוֶנֶעְלמּו  ַּנִים,  ֵמַהּׁשִ ַהְּנִפיחּות  ִלי  ָיְרָדה  ִמָּיד 
ַהְּכֵאִבים! ְוָכֵאֶּלה ִנִּסים ָרִאיִתי עֹוד ֲהמֹון ְּפָעִמים. ֲהמֹון 
ְּתׁשּוָבה,  ָעִׂשיִתי  ַהַחִּיים,  ְּתחּוֵמי  ְּבָכל  ְּפָעִמים,  ֲהמֹון 

ְוָרִאיִתי ִנִּסים ִמָּיד. 

ַהִּיּסּוִרים  ְּבָכל  רֹוֶצה   ִיְתָּבַר ה'  ָּפׁשּוט.  ָּדָבר  ֶזה  ִּכי 
ֶׁשּנֹוֵתן ַרק ָּדָבר ֶאָחד: ֶׁשָּיׁשּוב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה. הּוא 

מֹוִציא  הּוא  ּוִמָּיד  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשַּיְחזֹר  ָלָאָדם  ְמַחֶּכה 
אֹותֹו ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשל ַהִּיּסּוִרים, ְוהּוא ְמַקֵּבל ַּגם 
ֵצ'ק ֶׁשל ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר, ָׂשָכר ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָעָׂשה. 
ִׂשְמָחה  ֶׁשְּמַקֵּבל  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ְּכָבר  הּוא  ְוַהֵצּ'ק 
ׁשּום  ֶׁשֵאין   ,ִיְתָּבַר ַּבה'  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  ֵהן  ֶוֱאמּוָנה. 
ְּבכַֹח  ֱאמּוָנה  ְוֵהן  ָאָדם.  ְּבֵני  ְוֵאין  ֻחִּקּיּות  ְוֵאין  ֶטַבע 
ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַעְצמֹו, ֶוֱאמּוָנה ְּבכַֹח ַהְּתִפּלֹות ֶׁשל ַעְצמֹו. 
ְּגֵדָלה.  ֶׁשּלֹו  ָהרּוָחִנּיּות  ַלַחִּיים.  ְוַטַעם  ְּגדֹוָלה  ְוִׂשְמָחה 
ַהַּפְרָנָסה ְּבַקּלּות. ְׁשלֹום ַּבִית ִנְפָלא. ִּכי ִאם א עֹוֶׂשה 
ֶׁשִּמְתַלְּבִׁשים  ִיּסּוִרים  לֹו  ׁשֹוְלִחים  יֹום,  ְּבָכל  ְּתׁשּוָבה 
הּוא  ֶזה  ָּכל  ְוכּו'.  ְמִריבֹות  ֵיׁש  ְוָאז  ֵּביתֹו,   ְּבתֹו ְּבִעָּקר 
ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוִעַּקר ַהֵּצ'ק ִנְׁשָאר לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא.

לֹו  ָקֶׁשה  ִּכי   ?ַּבחֶֹׁש ֵאר  ְלִהּׁשָ רֹוֶצה  ָהָאָדם  ָלָּמה 
ָלָּמה  ְמאֹד.  ַקל  ֶזה  ָנכֹון,  א  ֶזה  ֲאָבל  ה',  ִעם  ְלַדֵּבר 
ֶזה ַקל? ִּכי ַּגם ֶאת ֶזה ְּבַעְצמֹו ְמַבְקִּׁשים ֵמה': "ִרּבֹונֹו 
ָּדָבר  ָּכל  ַקל.  ֲהִכי  ֶזה  ָלֵכן  ִּדּבּוִרים".  ִלי  ֵּתן  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ְמַבְקִּׁשים ֵמה': "ֵּתן ִלי", ְוהּוא נֹוֵתן. ָלֵכן ַהּכֹל ַקל ִעם 
ה'. ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֵמה' ֶׁשִּיֵּתן ְל ֶאת ַהִּדּבּוִרים, ָאז ַמה 
ָקֶׁשה ָּבֶזה? ַהּכֹל ַקל. ָהָאָדם א ָצִרי ְּכלּום ֵמַעְצמֹו, 

ַהּכֹל ֵמה', ַהּכֹל! ָלֵכן ֶזה ֲהִכי ַקל. 

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

מדריכות בקיטנה (חלק ג)
הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ ַאּתְ  "ָמה 
ְסּכּול  ְוַהּתִ ָהַעְצבּות  ִעם  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ רֹוֶצה 

י. י ֶאת ִאּמִ ַאְלּתִ ה?", ׁשָ ַהּזֶ

י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ַהְרָצָאה ׁשֶ ּבְ אֹוָתְך  ף  ּתֵ ַוֲאׁשַ "ּבֹוִאי 
ם  ׁשָ ָרה  ּבְ ּדִ י.  ְפּתִ ּתַ ּתַ ִהׁשְ ּבֹו  ׁשֶ ֶכֶנס  ּבְ ָהֶעֶרב 
ַמֲחָלה  ָלּה  ָהְיָתה  ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת,  ְמאֹד  ה  ָ ִאּשׁ
ְרָמה ָלּה ֲהמֹון ַצַער ְוִיּסּוִרים,  ּגָ ה ׁשֶ ְמאֹד ָקׁשָ
ַעְצָמּה  ַעל  ָרה  ּבְ ִהְתּגַ ִהיא  ַהּכֹל  ְוַלְמרֹות 
ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ יֹום  ל  ּכָ ְוָאְמָרה 
ה  עֹוׂשֶ ה'  ׁשֶ ָמה  אי  ַוּדַ ּבְ ְוׁשֶ חֹוָלה,  ִהיא  ׁשֶ ֶזה 
ְמאֹד  ַמֵהר  ה,  ְוִהּנֵ ה,  עֹוׂשֶ הּוא  ְלטֹוָבה 
ית  ִנּסִ צּוָרה  ּבְ ה  ָ ִאּשׁ אֹוָתּה  ָאה  ִהְתַרּפְ

ָרה ָהְפָכה ִליׁשּוָעה. ְוַהּצָ

ִבים  חֹוׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ָאְמָרה  ַהּזֹאת  ה  ָ "ָהִאּשׁ
ֵּיׁש ָלֶהם  ַנִים: ֵאּלּו ׁשֶ ק ִלׁשְ ָהעֹוָלם ִמְתַחּלֵ ׁשֶ
י; ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא  ֵאין ָלֶהם קֹׁשִ י ְוֵאּלּו ׁשֶ קֹׁשִ
ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ֵאּלּו  ַנִים:  ִלׁשְ ק  ִמְתַחּלֵ ָהעֹוָלם  ׁשֶ
יֹוְדִעים  ּלֹא  ׁשֶ ְוֵאּלּו  י  קֹׁשִ ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד 
ָאְמָרה  ֶבת",  חֹוׁשֶ ֲאִני  י.  קֹׁשִ ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד 
ְך  ּכָ ל  ּכָ ׁשֶ ו,  ַעְכׁשָ ְוָקא  ּדַ ׁשֶ רֹוֶצה  ה'  א, "ׁשֶ ִאּמָ
ה,  עֹוׂשֶ ה'  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ׁשֶ ֲאִמינּו  ּתַ מּוָבן,  לֹא 
ָלֶכן,  ָעצּוב  ׁשֶ ְוַלְמרֹות  ה.  עֹוׂשֶ הּוא  ְלטֹוָבה 
ְמָחה.  ׂשִ יד לֹו ּתֹוָדה ּבְ ב ְלַהּגִ ּלֵ ְמְצאּו ּכַֹח ּבַ ּתִ
לֹוַמר  ְמֻיֶחֶדת  ה  ְסֻגּלָ ֵּיׁש  ׁשֶ ֶנס  ּכֶ ּבַ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ

ָעִמים". ַבע ּפְ 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה' ׁשֶ

ה ַעל ָמה  י ַהְרּבֵ ְבּתִ י ָיְצָאה, ָחׁשַ ִאּמִ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ַבע  ֱאִליׁשֶ ָחר  ּמָ ׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ ָאְמָרה.  ִהיא  ׁשֶ

ֵאיְך  ֶרְך  ּדֶ ִנְמָצא  י ַוֲאִני  ַהּקֹׁשִ ֶאת  הֹוְפִכים 
ל  ׁשֶ ר  ְלֶאְתּגָ
ְוהֹוָדָאה.  ּתֹוָדה 
ַהְפָסָקה  ּבַ ְלָמֳחָרת 
ַעל  ַבע  ֶלֱאִליׁשֶ י  ְרּתִ ִסּפַ

"ְמַעְנֵין  ֵמֶאֶמׁש.  א  ִאּמָ ִעם  י  ּלִ ׁשֶ יָחה  ַהּשִׂ
י  ּלִ ׁשֶ א  ִאּמָ ם  "ּגַ ַבע,  ֱאִליׁשֶ ָאְמָרה  ְמאֹד", 
ִלי  ִהְמִליָצה  ִהיא  ְוַגם  ה,  ַהּזֶ ֶנס  ּכֶ ּבַ ָהְיָתה 
ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוַגם  יד ּתֹוָדה ּוְבָכְך ִיְתַהּפֵ ְלַהּגִ
ל 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה'". ה ׁשֶ ֻגּלָ ִהְמִליָצה ַעל ַהּסְ

ָבר  "ּדָ ַבע,  ֱאִליׁשֶ ָאְמָרה  ַרְעיֹון",  ִלי  "ֵיׁש 
'ִמְזמֹור  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ נֹאַמר  ּבֹוִאי  ִראׁשֹון, 
ּוְכֶנֶגד  ּוְנָיר,  ֵעט  ח  ִנּקַ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ְלתֹוָדה', 
ִנְכּתֹב  ְיָטָנה,  ַלּקַ ֵהַכּנּו  ׁשֶ ָהַרְעיֹונֹות  ֶרת  ֲעׂשֶ

יד ּתֹוָדה". ָרה ַרְעיֹונֹות ַעל ָמה ְלַהּגִ ֲעׂשָ

ִסּדּור  ָלַקְחנּו  ּכֹל  קֶֹדם  ְוָאֵכן, 
'ִמְזמֹור  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ ְוָאַמְרנּו 
ף  ּדַ ָלַקְחנּו  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ְלתֹוָדה'. 

ְוֵעט ְוִהְתַחְלנּו ִלְרׁשֹם.

נֹות  ַהּבָ ְבֲחרּו  ּנִ ׁשֶ ַלה'  ּתֹוָדה   .1" י:  ָאַמְרּתִ
 .2 ְיָטָנה.  ּקַ ּבַ ַמְדִריכֹות  ִלְהיֹות  ָהֲאֵחרֹות 
ְמאֹד  יָמה  ְרׁשִ ְלָהִכין  ָלנּו  ַרם  ּגָ ׁשֶ ַלה'  ּתֹוָדה 
ְיָטָנה  ּקַ ֶהם ּבַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ל ַרְעיֹונֹות ׁשֶ ָיָפה ׁשֶ

ִיץ". ּקַ ה ְלַבד ּבַ ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ

המשך בשבוע הבא

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

ְלטוָבה
ְ ִאָשה אוָתּה ָאה  ִהְתַרּפְ

ָרה ָהְפָכה ִליׁשּוָעה. ְֵוַהּצָ ַאֲח
ֶהְחַלְטִת ָאְמָרה. ִהיא  ׁשֶ
ֵאיְך ֶרְך  ּדֶ ִנְמָצא  הַוֲאִני 

ִסּפ



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

חום ואהבה או חום גבוה פרק ד'
שלילד  הסברנו,  הקודמים  הפרקים  בשלושת 
צריך להעניק פינוק חיובי, שבא לידי ביטוי ע"י "חום 
מפינוק  להמנע  ויש  גדושה.  במידה  וזאת  ואהבה"- 

שלילי, והסברנו מהו.

ילד  עם  בעבודה  להתמקד  בע"ה  נתחיל  השבוע 
שמתחיל לרכוש ולצרוך פינוק שלילי.

מה עושים?

צרחות  או  בכי  בסדרת  מתחיל  הילד  כאשר 
ואפילו כאשר הוא משתולל בריצפה ושולח הודעות 
בזוית העין הוא מסתכל ומחכה  ואיומים לכל עבר, 
לתגובה שלנו. כאשר אנו מראים לו שאנו מתרגשים 
20 לבכות  לו  נתנו  אם  הפסדנו.  שלו-  מההצגה 
לא  היא  כאשר  (כמובן  לדרישתו  נכנענו  ולא  דקות 
מוצדקת) הוא מתחיל להבין: ש"אמא אינה סחיטה" 

ואי אפשר לשנות את דעתה-אפילו לא ע"י בכי. 

מילה"  יש  "לאמא  כי  מבין  הילד  אחרות,  במילים 
והיא יודעת מה היא רוצה.

איומים,  או  בכי  בעבור  דעתנו  את  נשנה  כאשר 
"בכניעה"  לילד.  ונכנעים  לבן"  "דגל  מרימים  אנחנו 
לא  ולכן  מילה  לנו  שאין  הילד  את  לימדנו  שלנו, 

נתפלא שהוא "מצפצף" עלינו.

ילד  להעניש  סיבה  שאין  ברור  מוסגר,  במאמר 
לו  לקנות  סרבנו  כאשר  לדוגמא,  ובוכה.  שמתפנק 
ואומרים:  אותו  מכים  אנו  אזי  בוכה,  והוא  משהו 
לכם  -נשמע  לבכות"  טובה  סיבה  לך  יש  "עכשיו 

מוכר?!

עליו.  ומתפללים  בשקט  סובלים  עושים?  מה  אז 
כאשר  הראשוני)  (בשלב  ממנו  מתעלמים  פשוט 
שאנחנו  לו  מראים  ולא  ההצגה  את  מתחיל  הוא 
מתרגשים ממנו ובוודאי לא חוששים ומפחדים ממנו.

מעשה בפסיכולוג מומחה

אימא אחת לקחה את הבן שלה לקניות בסופר.  
סוס,  בצורת  קטנה  נדנדה  ראה  הילד  בכניסה, 
שמחה  האימא  הנדנדה,  עם  לשחק  ביקש  מיד 
וכך  הפרעות  בלי  לקנות  יכולה  היא  בינתיים  מאוד, 

הסתובבה בין המדפים וסיימה את הקניות. אחר כך 
כשרצתה ללכת קראה לבן שלה ואמרה לו: "הולכים 

הביתה".

"אמא  ואמר:  מהסוס  לרדת  רצה  לא  הילד  אך 
תקני לי את הסוס הזה". האימא אמרה לו שהיא לא 
יכולה, כי זה עולה הרבה כסף. "אז אני נשאר כאן" 
מתעקש,  שהוא  הבינה  שהאם  לאחר  הבן.  אמר 
התחיל להתנהל ויכוח ביניהם: הוא נשאר בשלו ולא 

מוכן לרדת מהסוס, והאמא מנסה לשכנעו שירד.

להתאסף  התחילו  מסביב  האנשים  בינתיים, 
ולהסתכל כיצד תסתיים הפרשייה.

האימא לא ידעה מה לעשות, והחליטה להתקשר 
שיבוא  ממנו  ובקשה  העניין  את  לו  סיפרה  לבעלה, 
מהעבודה להוריד את הילד מהסוס. האב לא יכול 
מה  רעיון  לו  היה  לא  ואף  הרגע  באותו  להגיע  היה 
לפסיכולוג  להתקשר  החליטו  הם  לבסוף  לעשות. 
מפורסם ש"מבין בחינוך" אולי הוא יכול לעזור להם. 
צריך  ושהוא  בטלפון  אפשר  שאי  אמר  הפסיכולוג 

לבוא. וכך הזמינו אותו לסופר.

הפסיכולוג היה "מקצועי" ניגש איתה לחדר צדדי, 
שאל אותה כל מיני שאלות ופרטים: מתי הוא נולד, 
מה הקשר שלו עם האחים והאחיות שלו, כיצד הוא 

מתנהג בבית וכו' והוא רשם את כל הפרטים. 

בינתיים עברו כבר שעתיים ואנשים רבים התקהלו 
לראות מה יהיה הסוף ואיך ייגמר העניין. הפסיכולוג 
הוא  בצד.  ויעמדו  קצת  שיתרחקו  מהציבור  ביקש 
ממנו  ובקש  הסוס  על  יושב  עדיין  שהיה  לילד  ניגש 

לרדת וללכת עם אמו הביתה, הילד כמובן סרב.

אליו  ראשו  הרכין  לילד,  התקרב  הפסיכולוג  ואז 
מיד  ירד  הילד  פלא  והנה  באוזנו  משהוא  ולחש 
והיה מוכן ללכת הביתה. כולם התלחשו ביניהם על 
הוציא  הפסיכולוג  המומחה.  הפסיכולוג  של  גדולתו 
 ₪  1000 סך  על  קבלה  רשם  הקבלות  פנקס  את 
שהרי הוא בא במיוחד. הזמין את ההורים לקליניקה 

שלו להמשך טיפול והלך לו. 

אחד  ונשכח,  כמעט  כשהמקרה  מה,  זמן  לאחר 
מקרובי המשפחה רצה לדעת מה אמר הפסיכולוג 
הילד  את  תפס  ההזדמנויות  ובאחד  "המומחה", 

יום  באותו  הפסיכולוג  לך  אמר  "מה  אותו  ושאל 
לומר,  רצה  לא  הילד  אבל  הסוס"  של  הנדנדה  עם 
לאחר שהדוד לחץ עליו הוא הסכים, בתחילה הוא 
הסמיק קצת ואחר כך הוא אמר, שהפסיכולוג אמר 
לי "שאם אני לא ירד מהסוס מיד, הוא ייתן לי שתי 

סטירות חזקות"! אני בטוח שהמסר ברור.

נחכה שיהיה חושך

הורים יקרים, אם נוותר לילד כאשר הוא בוכה, רק 
כדי להשיג שקט או בגלל שלא נעים לנו להיראות 
בוכה  הילד  את  ששומעים  "אכזריים"  הורים 

ומתעלמים, יש לנו ח"ו מתכון בטוח לילד מפונק.

באמצע  הרכב  עם  נתקעים  שאנו  לעצמנו  נתאר 
ליד  ונעמד  מגיע  המוסכניק  גרר.  ומזמינים  הכביש 
האוטו אך מסרב לזחול מתחת לרכב ולבדוק. אנו 
יודע  שאינו  טוען  והוא  הבעיה?  מה  אותו:  שואלים 
הוא  אך  ולבדוק,  לרכב  מתחת  לזחול  צריך  והוא 
האנשים,  כל  ליד  כך  לזחול  מתבייש  "אני  מסרב: 
יש הרבה אנשים שמכירים אותי, אין ברירה, נחכה 

שיהיה חושך".

אומרת  זאת  מה  מגוחך?!  לכם  נשמע  נכון 
"מתבייש" זה חלק מהעבודה וצריך לפעמים לזחול.

כך בדיוק אנחנו מתנהגים לפעמים. הילד משתולל 
שלא  ובגלל  הממתקים,  ממדף  חצי  ורוצה  בסופר 
נעים לנו משאר הקונים, אז אנו קונים לו. בהתנהגות 
זו, אנחנו בעצמנו עושים אותו לילד מפונק. אפשר 
לתת לילד לבכות ואנחנו מתאפקים ולא מתרגשים 
מה  אין  שמסתכלים,  מהאנשים  לא  ואפילו  מהבכי 
אינו  חינוך  החינוך.  עבודת  בעבודה,  אנחנו  לעשות, 
אילוף, חינוך הוא תהליך. ולתהליך טוב ויעיל נדרשת 
לעבור  בע"ה  המעוניינים  הורים  מקצועית.  הדרכה 
הדרכת הורים לנושאים 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

משנכנס אב ממעטין בשמחה
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רק תפתח את העיניים
תחנה אחרונה

לפני אחד השיעורים שהיו לי בתקופה האחרונה 
ניגש אלי יהודי ואמר לי:

חיי  שלי.  מהחיים  לגמרי  מיואש  אני  הרב,  "כבוד 
אינם חיים ואין לי בשביל מה לחיות, וכבר החלטתי 
לשים קץ לחיי. אתה התחנה האחרונה שלי. ומכאן 
אני ממשיך לתחנה ה'סופית'. אני בא אליך רק בגלל 
אחרונה  הזדמנות  לתת  לי  ואמר  אתי  דיבר  שחבר 

ולבוא לדבר עם כבוד הרב..."

מה הייתי יכול לומר לו בשתי דקות לפני השיעור? 
לי.  תקשיב  היקר,  "בני  לו:  ואמרתי  אליו  התחננתי 
בבקשה ממך רק תחכה עד סוף השיעור ואני אשב 
הזמן  כל  בשבילך  לי  ויהיה  עיניים  בארבע  איתך 

שבעולם. בינתיים ֵׁשב כאן ותשמע את השיעור".

ממהר  לא  כבר  הוא  להתאבד  הולך  אדם  כשבן 
לשום מקום, אז עיכוב של שעה נוספת לא הפריע 

לו, והוא תפס את מקומו.

ואמרתי:  והודאה  תודה  על  דיברתי  שיעור  באותו 
תתחיל  בחיים,  פרט  כל  על  תודה  להגיד  תלמד 

להסתכל כמה טוב יש לך בחיים.

אתה בריא? תגיד תודה רק על הבריאות שלך. יש 
לך אישה? כמה אתה צריך להעריך ולשמוח. יש לך 
פשוטים  דיבורים  ממש  להודות.  עליך  כמה  ילדים? 

של תודה והודאה.

לאחר השיעור הוא ניגש אלי ואמר לי: "כבוד הרב, 
אין לי כבר מה לדבר עם הרב, אני רק רוצה לומר 
דיבורים  כמה  בזכות  ניצלה  מישראל  נפש  תודה..." 

פשוטים של תודה!

ענית לי על כל השאלות
קבוע.  באופן  ושומע  רואה  אני  כאלה  ודברים 

מיואשים  הלב"  על  "אבנים  עם  יהודים  אלי  ניגשים 
מסובכים  וטענות,  שאלות  עם  אנשים  ומדוכאים, 
הם  השיעור  לאחר  הפעמים  וברוב   – ומתוסבכים 
כבר  לנו  אין  הרב,  "כבוד  לי  ואומרים  אלי  ניגשים 
שאלות. בשיעור ענית לנו על כל השאלות. בשיעור 

כבר נתת לנו את הדרך לפתרון..."

אבל  אור,  של  בים  הזה  בעולם  ׂשֹוֶחה  אדם  הבן 
העיניים שלו עצומות והוא רואה רק חושך.

זו הסיבה שבגללה הוא הולך ודועך ומאבד קשר 
עם החיים ומאבד קשר עם היהדות. ובשבוע שעבר 
כתבנו בשם רבי נתן על פי הגמרא שזה היה הגורם 

שלא  המקדש,  בית  חורבן  לכל  והראשי  העמוק 
להעריך  ידעו  שלא  כלומר  התורה,  על  לברך  ידעו 
כל נקודה טובה ואת הזכות העצומה להיות יהודים 

והעם הנבחר של ה'.

מסתכלים על החורבן בעין האמונה
זה  'חזון'  חזון.  שבת  ערב  עומדים  אנחנו  ועכשיו 
שהוא  הצער  ובשיא  האבילות  בשיא  ְרִאָייה.  מלשון 
אז   – עמוק  הכי  הייאוש  של  ברגעים  החושך  שיא 
מתחילים לראות את האור ועל ידי זה מקבלים את 

הכוח לעבור את התקופות הקשות ביותר בחיים.

כי הצרה הכי גדולה של הבן אדם היא שהוא פשוט 
לא רואה: לא רואה את החסדים של ה', לא רואה 
את הטוב שיש לו בחיים, לא רואה את גודל הזכות 
של רק עצם זה שהוא יהודי, לא מעריך את המצוות 
הרבות והעצומות שהוא עושה ושמתגלגלות לו בין 
רואה  ולא  בחושך  נמצא  אדם  וכשהבן  הרגליים. 
טיפת אור – אז הוא לא יכול לשאת את החיים. כל 
קושי מפיל אותו, כל נפילה מרסקת אותו, כל אובדן 

שובר אותו, וכל משבר הורג אותו.

להתחבר עם האמונה ברגע
טיפת  עם   – סוג  מכל  קושי  לאדם  יש  אם  גם 
אמונה הוא עובר הכול כמו כלום ורק מתחזק עוד 

יותר ויותר.

עושה  שה'  החסדים  את  רואה  לא  כשהוא  אבל 
בנתק  נמצא  והוא  ה'  את  רואה  לא  הוא  אז  אתו 

מוחלט מהאמונה.

אז   – להודות  מעט  מתחיל  שהוא  ברגע  אבל 
הדרך  האור,  את  רואה  הוא  העיניים  לו  נפתחות 
קושי  יעבור כל  האמונה, והוא  לו  חוזרת  ברורה לו, 
נתן  רבי  שכותב  כמו  צרה  מכל  וייצא  בהצלחה 

במפורש.

לעבירה  נפל  יהודי  אם  גם  ברוחניות.  גם  וזה 
תשובה  עושה  הוא  באמונה,  חי  כשהוא   – חלילה 

מאמר
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חולון

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

ניגשים אלי יהודים 
מיואשים ומדוכאים עם 
שאלות וטענות – ולאחר 
השיעור הם ניגשים אלי 
ואומרים לי "כבוד הרב, 
אין לנו כבר שאלות. 
בשיעור ענית לנו על 
כל השאלות. בשיעור 

כבר נתת לנו את הדרך 
לפתרון..."

לעילוי נשמת
יוסף חיים בן אברהם

נלב"ע ד' אב
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 טית   םירב  תשרפ |  

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

אבל  חלקים,  מב'  כן  גם  כלולה  אמנם  ק'  האות  ]כי 

האות השניה אינה מובלעת בה אלא יורדת למטה[, 

והרי זה בא ללמדנו כי האות ה' היא סגולה להוליד, 

שכן צורת האות ה' היא רמז על האם שהעובר מובלע 

בתוכה בבחינת עובר ירך אמו, אך עומד בפני עצמו 

שהרי הוא עתיד להיוולד ולצאת מאמו.

והנה מה שמצינו עוד בענין האות ה' המסוגלת 

להולדה, כמו שהביא ב"אגרת הטיול" ]לרבי חיים 

)חלק הסוד אות ה(  אחיו של המהר"ל מפראג זצ"ל[ 

בלשון קדשו:

"מצאתי, כי אות הה"א מן השם הנכבד היא אות 

בלהה  לאה  ולכך  זרע,  לכם  ה"א  לדבר  סימן  ההיריון, 

זלפה היו ראויים להיריון שיש בשמותם אותה ה"א, 

אבל רחל שאין בשמה אות הה"א היתה עקרה, וחשבה 

ה"א  לה  שיש  לפי  שפחתה  מבלהה  להיבנות  רחל 

יתירה, שהרי הם תרין ההי"ן בשמה של בלהה".

האריז"ל  רבינו  מדברי  הוא  לדבריו  המקור 

ויצא(,  )פרשת  תורה"  וב"לקוטי  הפסוקים"  ב"שער 

"הנה  ג(:  )שם  ליעקב  רחל  שאמרה  מה  שמפרש 

גם  ואבנה  ברכי  על  ותלד  אליה  בוא  בלהה  אמתי 

אנכי ממנה". כי רחל היתה עקרה מצד שלא היתה 

נתנה  לכן  האמהות,  כשאר  בשמה  ה'  אות  לה 

ההי"ן  שתי  לה  שיש  בלה"ה  שפחתה  את  ליעקב 

ממנה",  אנכי  גם  "ואבנה  אמרה:  זה  ועל  בשמה, 

שהיא תיקח את האות ה' היתירה שיש לה.

 סטי  םירב הסטי החמרתר
 הוא כנג  היגל תל האו  ה'

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הסגולה 

הנפלאה שקיבל כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא מהרה"ק 

מסאווראן, שלימוד ספר דברים הוא סגולה להוליד 

זרע של קיימא, כי מאחר שספר דברים הוא הספר 

החמישי המשלים את האות ה' שנברא בה העולם, 

אברהם  זכה  מהימנא  רעיא  בדברי  המבואר  ולפי 

בזכות  לו  שניתוספה  ה'  באות  יצחק  את  להוליד 

חמשה חומשי תורה, וגם בניו ישראל זוכים להוליד 

בזכות  לכן  תורה,  חומשי  חמשה  שקיבלו  בזכות 

את  המשלים  דברים  ספר  החמישי  הספר  לימוד 

האות ה' זוכים לזרע של קיימא.

שאת,  ביתר  זה  ענין  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

ארבעת  בין  הבדל  שמצינו  הטעם  לבאר  בהקדם 

כרעיה,  תליא  טעמא  ומאי  בגמרא[:  ]ומקשה 

רגל  בין  פתוח  פתח  ויש  הה'  רגל  תלויה  ]מדוע 

הה' לגגו, ומתרץ[, דאי הדר בתשובה מעיילי ליה, 

]אם יחזור בתשובה מכניסים אותו בפתח העליון 

וליעייל  שוב[,  ומקשה  גגה.  ובין  הה'  רגל  שבין 

יצא  שממנו  התחתון  פתח  באותו  ]שיכנס  בהך 

מילתא".  מסתייעא  לא  ומתרץ[,  רעה.  לתרבות 

מאותו  רעה  לתרבות  ויצא  שחטא  אחרי  כלומר 

שיצא  פתח  באותו  שוב  להיכנס  יצליח  לא  פתח, 

כי  לכך,  הטעם  מבואר  הקדושים  בספרים  ממנו. 

באותו  יושבים  מעוונותיו  שנבראו  המקטרגים 

לו  נותנים  ואינם  פתח שיצא ממנו לתרבות רעה, 

לחזור ולהיכנס משם אל הקדושה. 

לכן יצר הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו פתח קטן 

כדי שבעל  ה',  למעלה מהרגל התלויה של האות 

תשובה יוכל להיכנס ממקום שאין שם מקטרגים. 

ה' שבה נברא העולם רמוז,  מבואר מזה כי באות 

שהקב"ה מקבל את האדם בתשובה מהפתח של 

האות ה'. ויש לרמז ענין זה במילת תשוב"ה שהיא 

אותיות תשוב ה', אומרים לחוטא תשוב בתשובה 

כפי הרמז באות ה' שנברא בה העולם. 

ספר  שלימוד  הטעם  היטב  מבואר  זה  לפי 

דברים  שספר  מאחר  כי  לתשובה,  מסוגל  דברים 

משלים את האות ה' שנברא בה העולם, ולפי מה 

ד'  ד' ספרים הראשונים הם כנגד האות  שנתבאר 

הרגל  כנגד  הוא  דברים  ספר  ואילו  ה',  האות  של 

התלויה של האות ה', שדרך החלון הפתוח אפשר 

להיכנס בתשובה, לכן דוקא ספר דברים שלא רק 

ה', אלא הוא גם הרגל התלויה  משלים את האות 

מסוגל  הקב"ה,  לפני  בתשובה  נכנסים  שדרכה 

לעורר את ישראל לתשובה שלימה.

הטעם  שאת  ביתר  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שתיקן עזרא הסופר לפתוח בכל שנה את הקריאה 

בספר דברים בשבת שלפני תשעה באב, כי בהיותו 

מסוגל לפתוח את עינינו לראות הפתח של תשובה 

משה  שאמר  התוכחות  בזכות  ה',  באות  הפתוח 

לכל ישראל בכל הדורות, הרי הוא מסוגל לעורר 

התשובה  ובזכות  שלימה,  בתשובה  ישראל  את 

שלימה  לגאולה  נזכה  הגאולה  את  שמקרבת 

במהרה בימינו אמן.

ויקרא,  שמות,  בראשית,  הראשונים:  הספרים 

במדבר, שנאמרו מפי הקב"ה למשה, לספר החמישי 

שהשכינה  אלא  משה,  מפי  שנאמרו  דברים  ספר 

היתה מדברת מתוך גרונו, כמבואר ב"אור החיים" 

הקדוש בפרשתנו בפסוק הראשון.

)מגילה  והביא ראיה לכך ממה ששנינו בגמרא 

לא:( כי הקללות שבמשנה תורה: "משה מפי עצמו 

אמרן,  הגבורה  מפי  "משה  רש"י:  ופירש  אמרן". 

אבל  הקב"ה".  לי  אמר  כך  לומר  שליח  ונעשה 

בתוספות )ד"ה משה( פירשו: "משה מעצמו אמרם, 

בזה  הכוונה  המפרשים  ופירשו  הקודש".  וברוח 

שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו. וצריך ביאור 

מאחר שאפילו אם חסרה אות אחת מספר דברים 

בספר תורה הוא פסול, מהו הענין שחילק הקב"ה 

בין ארבעת ספרים הראשונים לספר החמישי.

כי  לפי מה שנתבאר,  בזה  ונראה לבאר הענין 

שנברא  ה'  האות  כנגד  הם  תורה  חומשי  חמשה 

כלולה  ה'  צורת  כי  למדנו  כבר  והנה  העולם,  בה 

ד"י, לכן חילק הקב"ה בכוונה  או  ד"ו  מב' אותיות 

תחילה את ד' ספרים הראשונים שהם כנגד האות 

ד' של האות ה', ואילו הספר החמישי ספר דברים 

ה' שהיא אות  הוא כנגד הרגל התלויה של האות 

ו' או אות י', שמצד אחד היא עומדת בפני עצמה 

אבל מצד שני היא חלק בלתי נפרד מהאות ה'.

הנה כי כן מטעם זה ספר דברים מסוגל להוליד 

זרע של קיימא, שהרי כבר למדנו מדברי הרדב"ז, כי 

נפלא  הנבלעת בתוכה, היא רמז  ה'  הרגל של האות 

על העובר הנתון במעי אמו. ויש לרמז ענין זה במה 

שפתח הכתוב ספר דברים: "אלה הדברים אשר דיבר 

משה אל כל ישראל", ללמדנו שבזכות הלימוד בספר 

דברים ידבר משה בספר דברים דברי תוכחות, אל כל 

נשמות ישראל העתידות לצאת מאוצר הנשמות. 

או  ה' רת םה ימז נטלא של  תוםה

הטעם  זה  לפי  לבאר  במסענו  נמשיך  הבה 

המבואר  פי  על  לתשובה,  מסוגל  דברים  שספר 

באות  נברא  הזה  שהעולם  כט:(  )מנחות  בגמרא 

והארץ  השמים  תולדות  "אלה  שכתוב:  כמו  ה', 

בהבראם, אל תקרי בהבראם אלא בה' בראם. ומפני 

מה נברא העולם הזה בה', מפני שדומה לאכסדרא 

לצאת  הרוצה  שכל  רש"י[,  מתחתיו.  ]שפתוח 

]ממנו לתרבות רעה[ יצא.
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מה  פי  על  בזה  הענין  מגדים"  ה"נועם  וביאר 

בן  את  המלמד  "כל  צט:(:  )סנהדרין  בגמרא  ששנינו 

עשאו,  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה,  חבירו 

שנאמר )בראשית יב-ה( ואת הנפש אשר עשו בחרן". 

ומפרש המהרש"א בחידושי אגדות )שם(: "כי טרם 

היותו יודע דרכי התורה מותר אדם מן הבהמה אין, 

ובידיעתו דרכי התורה תגדל יצירתו מכל שאר בעלי 

חיים, ונעשה אדם שזאת היתה תכלית בריאתו".

חברו  בן  את  שהמלמד  כמו  כי  זה  לפי  נמצא 

תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, כן המלמד 

מעלה  מצוותיה,  כל  את  ומקיים  לעצמו  תורה 

יפה  כן  על  עצמו,  את  הוליד  כאילו  הכתוב  עליו 

"ואת מצוותי תשמרו  דרשו במדרש מה שכתוב: 

הריני  התורה  את  שמרתם  אם  אותם,  ועשיתם 

מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם".

כל א ב צירך להולר  א  שצמו

מה  מגדים"  ה"נועם  מפרש  האמור  פי  על 

איש  נח  נח  תולדות  "אלה  ו-ט(:  )בראשית  שכתוב 

על  במדרש  ודקדקו  בדורותיו".  היה  תמים  צדיק 

כפל הלשון "נח נח", שהרי היה מספיק לומר: "אלה 

תולדות נח איש צדיק תמים" וגו'. לפי האמור יש 

נח",  נח  תולדות  "אלה  מלמדנו:  שהכתוב  לומר 

התולדות של נח הוא נח עצמו כי הוליד את עצמו, 

שהרי "איש צדיק תמים היה בדורותיו".

הקדוש  החיים"  ה"אור  שביאר  מה  ידוע  והנה 

פרשת שמיני )ויקרא ט-ח ד"ה ויקרב אהרן( הטעם שצוה 

הקב"ה לחוטא שיביא קרבן בהמה לכפרה ולא את 

עצמו, כי בשעת החטא היה בבחינת בהמה בהיותו 

בתשובה  התעורר  וכאשר  בהמה,  כמעשה  מתנהג 

לתקן את אשר חטא הרי הוא מתעלה שוב למדרגת 

אדם, לכן אין מן הדין שיקריב את עצמו בהיותו אדם 

על מה שחטא כשהיה בבחינת בהמה. הנה כי כן זהו 

ביאור המדרש: "ועם נברא יהלל יה", שהקב"ה בורא 

התשובה  בכח  כי  חדשה,  בריה  תשובה  הבעל  את 

לבחינת  בהמה  מבחינת  חדשה  בריה  נעשה  הוא 

אדם, והרי זה נחשב כאילו הוליד את עצמו.

ירווח לנו להבין הקשר הנפלא בין שתי  מעתה 

הסגולות בלימוד ספר דברים, סגולה ראשונה שהוא 

ידי שמשה  על  לעורר את האדם בתשובה,  מסוגל 

בכל  ישראל  לכל  אלו  תוכחות  מדבר  עצמו  רבינו 

אשר  הדברים  "אלה  בכתוב:  שרמוז  כפי  הדורות, 

דיבר משה אל כל ישראל". הנה כי כן מאחר שעל ידי 

התשובה נעשה האדם בריה חדשה כאילו הוליד את 

עצמו, לכן הוא מקבל מן השמים את כח ההולדה, 

לא רק להוליד את עצמו כקטן שנולד, אלא גם כח 

ההולדה שיוכל להוליד ממש זרע של קיימא.

נמצא לפי זה כי שתי הסגולות בלימוד ספר דברים, 

הסגולה להתעורר בתשובה מדברי התוכחה של משה 

רבינו אל כל ישראל בכל הדורות, שעל ידי התשובה 

קיימא  של  זרע  להוליד  והסגולה  עצמו,  את  מוליד 

בפועל ממש, עולות בקנה אחד כפתור ופרח, כי בזכות 

התשובה הוא מקבל כח ההולדה מן השמים. ולפי מה 

שנתבאר הרי מטעם זה תיקן עזרא לקרוא ספר דברים 

בשבת שלפני תשעה באב, כי טובים השנים, תשובה 

בתשובה  התלויה  הגאולה  את  לקרב  הבנים,  ולידת 

ובהוצאת כל הנשמות מאוצר הנשמות.

 רהא לכב זישר ימז של או  ה'
תהרא סגולה להול   םנרב

הרמז,  תורת  לאוהבי  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

דברים,  בספר  הלימוד  בין  הנפלא  הקשר  לבאר 

לשתי הסגולות של תשובה והולדת זרע של קיימא, 

על פי מה שמצינו חידוש גדול בזוהר הקדוש ברעיא 

מהימנא )פרשת פנחס רטז:(, כי מה שברא הקב"ה את 

העולם הזה באות ה', הכוונה בזה שברא את העולם 

בחמשה חומשי תורה שהם כמספר ה'.

לכן הוסיף הקב"ה לאברם אות ה' שנקרא שמו 

תורה  חומשי  חמשה  שקיים  בזכות  כי  אברהם, 

בנים למעלה  שהיא סגולה להוליד  ה',  זכה לאות 

את  מאברהם  מקבלים  שאנו  ובזכות  המזלות,  מן 

זוכים  אנו  תורה,  חומשי  חמשה  שהיא  ה'  האות 

גם כן להוליד למעלה מדרך הטבע, הנה הדברים 

בתרגום ללשון הקודש:

שניתנה  טרם  העולם,  בריות  כל  וראה,  "בא 

תורה לישראל היו תלויים במזל, ואפילו בנים חיים 

ומזונות, אבל אחר שניתנה תורה לישראל, הוציא 

אותם הקב"ה מהנהגת של הכוכבים והמזלות, וזה 

ה'  לקבל  בניו  היו  שעתידים  לפי  מאברהם,  למדנו 

מאברהם שהיא חמשה חומשי תורה, שנאמר בה 

)בראשית ב-ד( אלה תולדות השמים והארץ בה'בראם 

- בה' בראם, אמר הקב"ה לאברהם, בשביל אותה ה' 

הכוכבים  וכל  תחתיך  השמים  בשמך,  שניתוספה 

אלא  עוד  ולא  ה',  האות  בכח  המאירים  והמזלות 

וזרעתם  ה"א לכם זרע,  )בראשית מז-כג(  שנאמר בה 

באות ה"א, כי ביצחק יקרא לך זרע".

ב(  סימן  אברהם  )עמוד  שבעה"  "עמודיה  בספר 

במדרש  שמבואר  מה  חומר  כמין  זה  לפי  מפרש 

אברהם  שראה  יא(  אות  שופטים  )פרשת  תנחומא 

הקב"ה  לו  "אמר  מוליד:  שאינו  ומזלות  בכוכבים 

צא מן המדה, אברם אינו מוליד אברהם מוליד", כי 

כל זמן שנקרא "אברם" בלי אות ה' שזה מורה על 

העדר קיום ה' חומשי תורה, אינו מוליד כיון שהוא 

אבל  והמזלות,  הכוכבים  שליטת  תחת  נמצא 

ה' משום שקיים  "אברהם" בתוספת  כאשר נקרא 

ה' חומשי תורה, הרי הוא דבוק באותיות התורה 

בנים  להוליד  יוכל  ושוב  המזלות,  נבראו  ידן  שעל 

אף כנגד הוראת הטבע והמזל.

הרי לנו דברים ברורים כי חמשה חומשי תורה 

הם כנגד האות ה' שבה נברא העולם, ובזכות ה' זו 

שניתוספה לאברהם אחרי שקיים חמשה חומשי 

של  הקדושה  שרשרת  את  להוליד  זכה  תורה, 

סגולה  היא  ה'  אות  כי  יצחק,  בלידת  ישראל  כלל 

ללידה כמו שאמר יוסף הצדיק יסוד עולם לאחיו 

השבטים במצרים: "הא לכם זרע", רמז להם שבכח 

האות ה"א אפשר להוליד זרע של קיימא. 

 הצויה תל האו  ה' 
הרא שוםי םמשר אמו

ומה נפלאים הם דברי המקובל האלקי רבי דוד 

בן זימרא - הרדב"ז ב"מגן דוד" )אות ה(, שמביא דבר 

זה כי מה שאמר יוסף הצדיק: "הא לכם זרע", רמז 

והוסיף  בנים,  ללידת  מסוגלת  ה"א  שהאות  בכך 

על כך רמז נפלא, כי כח ההולדה רמוז בצורה של 

האות ה' המורכבת מב' אותיות: "וכן מורה ציורה, 

כי ציורה ד-ו, ויש מי שצייר אותה ד-י, ולא תמצא 

בלתי  ממש,  בקרבה  אות  לה  שיש  האותיות  בכל 

דבוקה בה, אלא תלויה ומובלעת בה כה', ועובר ירך 

אמו הוא, ולא מגופה ממש".

מב'  מורכבת  ה'  האות  צורת  כי  דבריו  ביאור 

אותיות, אות ד' ובתוכה מובלעת הרגל של האות ה', 

שהיא בצורת אות ו' או בצורת אות י' העומדת בפני 

עצמה, ולא מצינו צורה כזו בכל אותיות האל"ף בי"ת, 

 זוהי הק ות: אםיהב אםרנו הולר  א  רצחק םזכו  האו  ה' 
תנםיא םה השולב תהרא כנג  חמתה חומתר  ויה

  ' סטירב היאתונרב הב כנג  האו   ' תל האו  ה',
 סטי  םירב הוא כנג  היגל ה לורה תל האו  ה'

 סטי  םירב הסטי החמרתר מתלרב א  האו  ה' 
תהרא מסוגל  להולר  כמו תכ ום: רהא לכב זישר

 מגן  ו  להי םרז: הצויה תל האו  ה' תהרא סגולה נטלאה
להולר  הרא םצוי  שוםי הנ ון םמשר אמו



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

 טית   םירב  תשרפ | ם

רארן רתיאל נגאלרן אלא ם תוםהר

מנהג  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

ישראל תורה לפי תקנת עזרא הסופר, לפתוח בכל 

בספר  הקריאה  באב  תשעה  שלפני  בשבת  שנה 

באב  תשעה  לפני  נמצאים  שאנו  היות  כי  דברים, 

והרי שנינו בגמרא  נחרבו שני בתי מקדשנו,  שבו 

"גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה".  )יומא פו:(: 

"אין  ה"ה(:  פ"ז  תשובה  )הלכות  הרמב"ם  פסק  וכן 

ישראל נגאלין אלא בתשובה".

זאת ועוד ידוע מה שמבואר בתלמוד ירושלמי 

)ברכות פ"ב ה"ד( ובמדרש )איכה רבתי א-נא( כי משיח 

הענין  לבאר  והארכנו  באב,  בתשעה  נולד  דוד  בן 

ונורא  איום  פנים  הסתר  של  בזמן  דוקא  כי  בזה, 

דעת  על  עלתה  שלא  המקדש,  בית  שנחרב  ביום 

כך  כל  נשמה  עלולה  כזה  מר  ביום  כי  המקטרגים 

להוריד  עליהם  הקב"ה  הערים  להיוולד,  גדולה 

נשמת משיח בן דוד כדי שלא יקטרגו.

זי"ע  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  שביאר  וזהו 

הטעם  שפח(  סימן  באב  )תשעה  פנחס"  ב"אמרי 

שתשעה באב נקרא מועד, כמבואר בשלחן ערוך 

ערב  תחנה  אומרים  "אין  סי"ב(:  תקנב  סימן  )או"ח 

וכן  מועד".  דאיקרי  משום  במנחה  באב  תשעה 

מבואר עוד )שם סימן תקנט ס"ד(: "אין אומרים תחנון 

בתשעה באב ואין נופלים על פניהם משום דמקרי 

עלי  "קרא  א-טו(:  )איכה  שכתוב  כמו  והיינו  מועד". 

מועד". והטעם לכך כי משיח בן דוד נולד בו.

הנה כי כן מטעם זה אנו פותחים בכל שנה את 

באב,  תשעה  שלפני  בשבת  דברים  בספר  הקריאה 

בתשובה  ישראל  את  לעורר  נפלאה  סגולה  שהיא 

את  להפוך  נזכה  זה  ובזכות  הגאולה,  את  המקרבת 

הצום והאבל של תשעה באב ליום של ששון ושמחה, 

בביאת משיח בן דוד שנולד בתשעה באב. 

לרמו  סטי  םירב סגולה ג ולה 
להרטק  םזיש תל קררמא

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

אהב,  כאשר  שבשמים  לאבינו  מטעמים  לעשות 

לבאר טעם נוסף על מה שבחר עזרא הסופר לסדר 

את הקריאה בפרשת דברים בשבת שלפני תשעה 

מרדכי  רבי  כ"ק  הגה"ק  שהביא  מה  פי  על  אב, 

מבילגורייא זי"ע בכתביו חידוש גדול ששמע מאביו 

כי  זי"ע,  מבעלזא  דוב  ישכר  רבי  מרן  אדמו"ר  כ"ק 

פעם בא יהודי אל הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן 

זי"ע בבקשה שיזכה להיפקד בזרע של קיימא.

אמר לו הרה"ק מסאווראן שילמד משנה תורה 

דברי  בו  נזכרו  כי  לדבריו  טעם  ונתן  דברים,  ספר 

ידי  ועל  ישראל,  לבני  רבינו  משה  שאמר  תוכחה 

שילמד את התוכחות יבוא לידי תשובה ועל ידי זה 

יזכה לבנים. ]כאשר נתבונן נראה שדבר זה עולה 

הנשמות  כל  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  "אין  יג:(:  )נדה 

המיוחד  מקום  שם   - "גוף  רש"י:  ופירש  שבגוף". 

זה  לפי  נמצא  נולדים".  להיות  העתידים  לנשמות 

שהגאולה העתידה תהיה בלידת בנים ובנות.

בספר  הקריאה  מתחילים  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

דברים בשבת שלפני תשעה באב, כי בזכות הקריאה 

מאוצר  חדשות  נשמות  להוציא  נזכה  דברים  בספר 

הנשמות, אשר בכך אנו מקרבים את הגאולה התלויה 

בהוצאת כל הנשמות שבגוף, ועל ידי זה נזכה להפוך 

את האבל של תשעה באב לששון ולשמחה בביאת 

משיח בן דוד שנולד בתשעה באב.

םזכו  ה תוםה תנשתרב כקפן תנול  
זוכרב להולר  םטושל זיש תל קררמא 

הקשר  עבודה,  בדרך  לבאר  דרכי  חשבתי 

ספר  בלימוד  שיש  הסגולות  שתי  בין  הנפלא 

האדם  את  מעורר  שהוא  ראשונה  סגולה  דברים, 

לתשובה שלימה, סגולה שניה שהוא מזכה חשוכי 

בכל  ששגור  מה  פי  על  קיימא,  של  בזרע  בנים 

מן  נקי  הוא  תשובה  בעל  כי  הקדושים  הספרים 

החטא "כקטן שנולד".

המלך  דוד  שאמר  ממה  הוא  לכך  המקור 

"פנה  קב-יח(:  )תהלים  תשובה  של  עולה  שהקים 

תכתב  תפלתם,  את  בזה  ולא  הערער  תפלת  אל 

על  דרשו  יה".  יהלל  נברא  ועם  אחרון  לדור  זאת 

אחרון,  לדור  זאת  "תכתב  ל-ג(:  )ויק"ר  במדרש  כך 

יה,  יהלל  נברא  ועם  שבים,  מקבל  שהקב"ה  מכאן 

שהקב"ה בורא אותן בריה חדשה".

ויש לבאר הענין בזה על פי מה שכתוב בפרשת 

בחוקותי )ויקרא כו-ג(: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי 

תשמרו ועשיתם אותם". ודרשו במדרש )ויק"ר לה-ז(: 

"ועשיתם אותם, אמר רבי חנינא בר פפי, אמר להם 

]הקב"ה[, אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם 

המדרש  מפרשי  ופירשו  עצמכם".  עשיתם  כאילו 

את"ם   - אתם"  "ועשיתם  שכתוב  ממה  כן  שדרש 

ם", לכן דרשינן: "ואת  חסר ו', והרי זה כאלו כתיב "ַאתֶּ

מצותי תשמרו", אם תשמרו את המצוות, "ועשיתם 

ם", נחשב כאילו עשיתם את עצמכם. ַאתֶּ

 היםר י' םונב: שצה לא ב תנטתו חתקה לתום ם תוםה תלרמה
תרלמ  כל התנה סטי מתנה  ויה

 שזיא הסוטי  רקן לט וח הקיראה םסטי  םירב 
לטנר  תשה םאם כר הוא מסוגל ל תוםה המקים  א  הגאולה

 כרק מין מהירר  מםשלזא םתב היהרק יםר מתה מסאוויאן
תהלרמו  םסטי  םירב סגולה לזיש תל קררמא

 הקיראה םסטי  םירב המסוגל  לםנרב מקים  א  הגאולה 
ה לורה םהוצא  הנתמו  מאוצי הנתמו 

בקנה אחד עם דברי הרבי ר' בונם הנ"ל, כי לימוד 

ספר דברים דברי תוכחה שאמר משה לכל ישראל 

מסוגל לתשובה, אלא שהרה"ק מסאווראן מוסיף 

על כך שהוא סגולה להוליד זרע של קיימא[. 

הוסיף על כך כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע טעם נפלא 

למה ספר דברים מסוגל להוליד, על פי מה שדרשו 

תולדות  בפרשת  שכתוב  מה  סד-ה(  )ב"ר  במדרש 

בארות  "כמה  יצחק:  עבדי  שחפרו  הבארות  בענין 

חפר אבינו יצחק בבאר שבע... רבנן אמרי חמש כנגד 

חמשה ספרי תורה". ומפרש במדרש כי מה שכתוב 

כנגד  הוא  עשק",  הבאר  שם  "ויקרא  כו-כ(:  )בראשית 

ספר בראשית שבו נתעסק הקב"ה וברא את עולמו. 

ומה שכתוב )שם כא(: "ויחפרו באר אחרת ויריבו גם 

שמות  ספר  כנגד  הוא  שטנה",  שמה  ויקרא  עליה 

שכתוב בו )שמות א-יד(: "וימררו את חייהם".

ומה שכתוב )בראשית כו-יט(: "ויחפרו עבדי יצחק 

בנחל וימצאו שם באר מים חיים", הוא כנגד ספר 

ויקרא שהוא מלא הלכות רבות. ומה שכתוב )שם 

"ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר  לב(: 

אותה  ויקרא  מים,  מצאנו  לו  ויאמרו  חפרו  אשר 

שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה", 

ספרים  שבעה  ]שמשלים  במדבר  ספר  כנגד  הוא 

כי ספר במדבר כלול מג' ספרים[. ומה שכתוב )שם 

כב(: "ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה 

לנו  ה'  כי עתה הרחיב  ויאמר  ויקרא שמה רחובות 

בו  שכתוב  דברים  ספר  כנגד  הוא  בארץ",  ופרינו 

)דברים יב-כ(: "כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך".

הרי לנו דברים נהירים וברורים כי ספר דברים 

רחובות:  שמה  שקראו  הבאר  אותה  כנגד  הוא 

"כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ", לכן הלימוד 

בספר דברים הוא סגולה נפלאה להיפקד בזרע של 

של  משפחתו  את  הקב"ה  מרחיב  שבכך  קיימא, 

אדם, "ופרינו בארץ", שיזכה לקיים מצות פרו ורבו 

בלידת בנים ובנות, אלו דבריו הקדושים.

עזרא  שתיקן  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הסופר לפתוח בכל שנה את הקריאה בספר דברים 

בשבת שלפני תשעה באב, על פי מה ששנינו בגמרא 
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טית   םירב  תשרפ | א

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

פירוש  שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  זה  לפי 

כל  אל  משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה  הכתוב: 

משה  שאמרן  אלו  תוכחות  כי  ללמדנו  ישראל", 

מפי הגבורה כששכינה מדברת מתוך גרונו בבחינת 

בכל  ישראל"  כל  "אל  משה  דיבר  הדברים",  "אלה 

הכח  הוא  "שזה  הנ"ל:  צדוק  רבי  כדברי  הדורות, 

בדברי משנה תורה, שמי שקורא בהם הוא כשומע 

עתה מפי משה".

מצו  שתה תל  תוםה םסטי  םירב

הקדוש  היהודי  לדברי  סימוכין  להביא  ויש 

זי"ע, שלימוד ספר דברים שכלול  ר' בונם  והרבי 

ישראל  לכל  רבינו  משה  של  תוכחות  דברי  בו 

שיטת  לפי  בתשובה,  האדם  את  לעורר  מסוגל 

נג( שהמקור למצות עשה  )סימן  הרמב"ן והסמ"ק 

ל-א(:  )דברים  נצבים  בפרשת  הוא  תשובה  של 

ה'  הדיחך  אשר  הגוים  בכל  לבבך  אל  "והשבות 

אלקיך שמה, ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו". 

וגם  עשה  מצות  שהיא  יא(  )שם  הרמב"ן  ופירש 

הבטחה שישובו ישראל בתשובה.

על פי האמור מפרש הרמב"ן מה שכתוב באותה 

פרשה )שם(: "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום 

לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא... כי קרוב אליך 

הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו". הכוונה בזה על 

מצות עשה של תשובה שנזכרה בתחילת הפרשה. 

בד'  תשובה  מצות  נזכרה  לא  למה  ביאור  וצריך 

ספרים הראשונים כי אם בספר דברים.

ללמדנו  הקב"ה  שרצה  לומר  יש  האמור  לפי 

בזה, החשיבות הגדולה של הלימוד בספר דברים 

התוכחות של משה רבינו, שהוא מסוגל לעורר את 

האדם בתשובה. יומתק לפרש בזה הפסוק הנ"ל: 

מצות  היום",  מצוך  אנכי  אשר  הזאת  המצוה  "כי 

התשובה, "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא". 

ומפרש איך אפשר לזכות לתשובה: "כי קרוב אליך 

הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו". תחילה "בפיך" 

שתלמד ספר דברים בפיך, ועל ידי זה תתעורר גם 

"בלבבך" לתשובה שלימה.

 הלרמו  םסטי  םירב 
סגולה נטלאה ל תוםה תלרמה

פתח דברינו יאיר במה שהביא בספר "בית יעקב" 

בפרשתנו  זצ"ל(  אלכסנדר  אב"ד  אהרן  יעקב  רבי  )להרה"ק 

חידוש נפלא ששמע מרבו הרבי ר' בונם מפרשיסחא 

זי"ע, הנה הם דבריו על הפסוק )דברים א-א(:

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. 

בונם[  ]רבי  הרה"ק  ממורי  ששמעתי  דרך  על 

כי עצה היעוצה לאדם שנפשו  זצ"ל,  מפרשיסחא 

יתברך,  לפניו  שלימה  בתשובה  לשוב  חשקה 

ובזה יתעורר  שילמד כל השנה ספר משנה תורה, 

לבו לתשובה. וזה אפשר לרמוז כאן, אלה הדברים, 

כל  אל  משה  דיבר  זה,  שבספר  אלה  תוכחה  דברי 

ישראל שבכל דור ודור".

זו  מסורה  קיבל  בונם  ר'  הרבי  כי  ברור  ונראה 

יצחק מפשיסחא  יעקב  רבי  היהודי הקדוש  מרבו 

זי"ע  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק  שהביא  כמו  זי"ע, 

ב"פרי צדיק" )פרשתנו אות א(: "אומרים בשם היהודי 

הקדוש זצ"ל, שלמד בכל יום איזה פסוקים מספר 

משנה תורה, כי אמר שהוא לו לספר מוסר". 

מה  פי  "על  בזה:  הענין  צדוק  רבי  ומבאר 

משה  עליהם  מוסיף  מטות(  )פרשת  בספרי  שאיתא 

משה  שאמר  שבשעת  היינו  הדבר,  בזה  שנתנבא 

רבינו ע"ה זאת, היה זה הדבר אז היוצא מפי הקב"ה, 

כנבואת  ולא  גרונו,  מתוך  מדברת  שכינה  שהיה 

שאר הנביאים שנאמר בלשון כה אמר ה', שמספר 

מה שאמר השם יתברך.

וכן כאן מורה גם כן הלשון אלה הדברים אשר 

דיבר משה, שזה הוא הכח בדברי משנה תורה, שמי 

הן  והן  שקורא בהם הוא כשומע עתה מפי משה, 

בפי הקורא,  דובר עתה  'אלה הדברים' אשר משה 

ודברי משה הם 'זה הדבר' אשר צוה ה' כנ"ל, וכתיב 

)ישעיה נה-י( כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי 

דברי  מעלת  וזה  בטח,  ופועל  ללב  נכנס  רק  ריקם, 

הדברים',  'אלה  דכתיב  תורה,  משנה  של  התוכחה 

שהקורא בהם שומע עתה אלה הדברים אשר דובר 

משה עתה בפי הקורא".

לקראת שבת קודש הבאה עלינו לטובה שהיא 

בעצם תשעה באב, אלא שמפאת קדושת השבת 

בעתו  דבר  ראשון,  ליום  והאבלות  הצום  נדחים 

מה טוב לפתוח בקשר שבין תשעה באב לפרשת 

מן  יוצא  ללא  שנה  בכל  קוראים  שאנו  דברים, 

ה"טור"  שכתבו  כמו  באב,  בט'  הצום  לפני  הכלל 

והמחבר )או"ח סימן תכח סעיף ד(: "תשעה באב קודם 

תשעה  שלפני  בשבת  כי  זה  לפי  נמצא  ואתחנן". 

באב הקריאה היא בפרשת דברים.

לא:(  )מגילה  בגמרא  שמבואר  מה  ידוע  והנה 

אינו  השנה  בשבתות  הפרשיות  קריאת  סדר  כי 

בכוונה  יפה  בסדר  מסודר  הכל  אלא  במקרה, 

ראוי  זה  לפי  הסופר.  עזרא  תקנת  לפי  תחילה 

לתקן  ככה,  על  הסופר  עזרא  ראה  מה  להתבונן 

שיהיו קוראים פרשת דברים בשבת שלפני תשעה 

באב. וכבר נאמרו ונשנו בזה כמה טעמים.

ה"לבוש" )או"ח שם( מבאר הטעם: "והטעם הוא 

בתוכחותיו  שמתחלת  דברים  פרשת  שיקראו  כדי 

בחזון  בה  להפטיר  כדי  באב,  ט'  קודם  משה  של 

שאנו  מאחר  פירוש,  חורבן".  על  תוכחת  שהיא 

רוצים להפטיר לפני תשעה באב בתוכחת הנביא 

אמוץ",  בן  ישעיהו  "חזון  א-א(:  )ישעיה  החורבן  על 

בה  שנזכרה  דברים  פרשת  אז  לקרוא  סידרו  לכן 

"איכה  א-יב(:  )דברים  לישראל  משה  של  התוכחה 

אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם", כדי להסמיך 

את שתי התוכחות.

הקדושים  בספרים  המובא  הפתגם  ידוע 

ומקורו ב"מגן אברהם" )או"ח סימן שז ס"ק טז(: "ואני 

של  כדרכה  לכן  הוא".  תורה  ישראל  מנהג  אומר 

תורה הנדרשת בשבעים פנים יש לומר טעם חדש 

על מנהג קדוש זה שתיקן עזרא הסופר, להתחיל 

שלפני  בשבת  דברים  בספר  הקריאה  שנה  בכל 

תשעה באב. זאת ועוד מה שנוהגים בכל שנה בימי 

בין המצרים, לחבר את סיום הקריאה בד' ספרים 

ויקרא, במדבר, עם  הראשונים: בראשית, שמות, 

התחלת הקריאה בספר דברים, על פי מה שמצינו 

סגולות נפלאות בלימוד של ספר דברים.

 םתם  תלטנר  תשה םאם אנו מ חרלרב סטי  םירב
המסוגל ל תוםה ולזיש תל קררמא המקיםרב א  הגאולה
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה
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לצדיק',  'צבי  בעל  זצוק"ל,  מבלאזוב  הרה"ק 
קודש,  לשבת  הערים  באחת  פעם  התארח 
מחשובי  אחד  אליו  הגיע  שבת  מוצאי  לקראת 
הקהילה וביקש להזמין את הרבי לסעודת מלוה 

מלכא רבתי שתערך בביתו רחב הידיים.
הכינו  רבים  משרתים  ואכן  להזמנה,  נענה  הרבי 
'מלוה מלכא רבתי' שנערך ברוב עם וברוב פאר 
והדר, הנגיד הציע בפני הציבור כסעודת שלמה 
כראוי  ומפוארים,  משובחים  בכלים  בשעתו, 

וכיאות לכבוד דוד מלכא משיחא.
המשרתים  החלו  העיקרית  המנה  סיום  עם 
המסורים להגיש בפני כל אחד מן המסובים, כוס 
גדולה והדורה ובתוכה משקה 'בארשט' משובח 

לקינוח סעודה.
משקה זה הנקרא 'בארשט' היה מוגש בימים ההם בסעודות 
טרייה  'חמאה'  חתיכת  הניחו  הכוס  בתחתית  החשובות, 
שנחשב  הבארשט,  של  המשובח  לטעמו  נופך  שהוסיפה 
הסעודה  של  ניחוחה  את  ופיאר  שהשביח  מיוחד  משקה 

הגדולה.
הכל המתינו בחרדת קודש שהרבי הקדוש ילגום מן המשקה 
ראשונה, ואז יוכלו כולם לשתות גם הם מן הכוס שלפניהם. 
– אך משום מה הרבי מתמהמה ואינו שותה מן הכוס, כראותו 
בשתיית  לפתיחתו  בהמתנה  אליו  נשואות  הציבור  שעיני 
הבארשט, נטל את הכוס הגדולה לידו, קירבה אל פי קדשו 
הכוס  את  השיב  תיכף  אך  המשקה,  מן  ללגום  שמנסה  כמי 

לשולחן ולא שתה כלום.
המראה הזה חזר על עצמו כמה פעמים, הרבי יושב מהורהר 
בראש השולחן נוטל את הכוס מקרבה אל פיו ושוב מרחיקה, 
ממנה  לשתות  מסוגל  ואינו  ומביא,  מוליך  ומרחיק,  מקרב 

כלום!
בעליל  ניכר  המשתתפים,  בעיני  לפלא  היה  הזה  המראה 

שמשהו מפריע לו לצדיק, במשקה זה.
נכנס  המטבח,  מן  הראשי  השף  בריצה  הגיע  לפתע  והנה 
בנחרצות אל הסלון הגדול והכריז: יהודים יקרים! אל תשתו 
נדהמו  כולם  הנוכחים  כשר!  אינו  הוא  הזה,  הבארשט  את 

למשמע אוזנם, מה קרה? שאלו בהשתוממות.
בישלה  המבשלות  אחת  והסביר,  השף  נענה  מאוד!  פשוט 
והרי  בשר,  הערב  בה  שהתבשל  בקדירה  הבארשט  את  כאן 
כך  חלבית,  חמאה  חתיכת  לה  מונחת  כוס  כל  בתחתית 

שהתבשיל כולו נאסר משום בשר בחלב!
רוח  אופינע  "א'  ביניהם:  להתלחש  תיכף  החלו  החסידים 
ראו  בעיניהם  שהרי  גלויה[...  הקודש  רוח  זו  ]הרי  הקודש!" 
כולם איך שאין הרבי מסוגל לטעום מן התבשיל, שהתברר 
שאינו אלא מרק פיגולים, והציל את הציבור מאכילת איסור 
גמור, כאשר העידו חכמינו ז"ל )חולין ז:( שאין הקב"ה מביא 

תקלה לצדיקים!
'המופת'  מן  'עסק'  לעשות  החסידים  שהחלו  הרבי  כשראה 
שלו, שחק ואמר: אין כאן לא מופת, ולא רוח הקודש! רק גופא 
דעובדא הכי הוה, כשניסיתי בראשונה לטעום מן הבארשט 
הרגשתי פתאום רצון חזק ותאווה לזה התבשיל... ומתוך כך 
הרגשתי חשק  לא  הבנתי שזהו מעשה שטן, כאשר מעולם 
ואמרתי  התאווה,  על  להתגבר  ניסיתי  כזו.  אכילה  ותאוות 
לעצמי, הלא אמרו חכמים )שבת קיט:( "חמין במוצאי שבת 
מלוגמא"! אשתה רק קמעא מן המשקה לכבוד מלוה מלכא!
מן  ולטעום מעט  אך כשניסיתי שוב בפעם השנית להתגבר 
החמין, שוב הרגשתי תאווה יותר גדולה למאכל זה. וכך בכל 
בי אותה תאווה שמקורה  פעם שניסיתי לשתותו התעוררה 
בתסיסת הייצר העכור, ותאוות הגוף, ולא היה ביכולתי לאכול 

רק לכבוד מלוה מלכא כדרכי, ולא הבנתי פשר דבר.
מאכל  התבשיל  זה  בהיות  נכון,  אל  הכל  התברר  עתה  אך 
בו  שרתה  בחלב,  בשר  תערובת  בו  שיש  איסור,  של  פגום 
שום  בו  ואין  האיסור,  אל  היצר  נמשך  ותיכף  הטומאה,  רוח 
של  לכבודה  כראוי  וטהרה  בקדושה  אכילה  של  אפשרות 

סעודת מלוה מלכא קדישא!
מעין טיב זה המעשה שמעתי בהזדמנות אחת מאמי מורתי 
'גלידה',  של  חדשה  לחנות  פעם  הגיעה  שבצעירותה  ע"ה, 
לחנות  מחוץ  ההם.  בימים  בירושלים  חדש  מוצר  שהיה 
הממתק  מן  לטעום  השתוקקו  כולם  ארוך,  תור  לו  השתרך 

החדש שהגיע מאמריקה, ושמו גלידה!... 
לאחר כחצי שעה של המתנה, כשכבר התקרב מאוד תורה אל 
הדלפק, נטשה לפתע באחת את מקומה עזבה את החנות ולא 
קנתה כלום! והסבירה, שהרגישה לפתע באותה שעה 'תאווה' 
מיאוס  מזה תחושה של  היא חשה  גלידה,  אותה  אל  גדולה 
איזה  לעצמה,  וחשבה  מאוסה...  תאווה  אותה  לנוכח  וגועל 
מעשה שטן יש כאן, להשפיל אנשים כל כך, שיעמדו שעות 
ארוכות בתור בשביל להשיג איזה 'כדור גלידה'... ועשתה גם 
חשבון נפשה הפרטי, מה זה שתפסה אותי פתאום תאוה כזו 

לגלידה? – אין זה כי אם מצד הטומאה!
נזכרה  המקום,  את  שעזבה  לאחר  תיכף  והנה 
והרי  פתאום שבצהריים אכלה ארוחה בשרית, 
זו היא גלידה חלבית! ועדיין טרם מלאו  גלידה 
לחלב,  בשר  בין  המתנה  של  שעות  שש  לה 
והצילוה  עליה  שמרו  השמים  שמן  והתברר 

מאכילת איסור!
]פרטיות, קובץ 18314[

• ~ • ~ •
תורה  מרביץ  בירושלים,  הרבנים  מגדולי  אחד 
'שיחת  לומר  פעם  מדי  מוזמן  היה  מפורסם, 
מוסר' במוצאי שבת קודש לכבוד סעודת 'מלוה 
בית  שבעיר  החשובות  הישיבות  באחת  מלכא' 
נהנו  ישיבה  באותה  התלמידים   – יצ"ו.  שמש 
להשתתף  הצדיק  הרב  שהגיע  פעם  בכל  מאוד 
עמהם במלוה מלכא, בהיותם צמאים לדבר ה', והתקיים בהם 
)תהלים כז, ד(: "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש שבתי 

בבית ה' וכו'".
מן הישיבה,  שבוע אחד עם צאת השבת התקשרו אל הרב 
שחל  שינוי  בעקבות   – מלכא  למלווה  שהוזמן  אף  שעל 
ואין בסעודת מלווה  'שבת חופשה' בישיבה,  בתכנית היתה 
וחבל שיטריח  מלכה השבוע כי אם ארבעה בחורים בלבד! 
הרב את עצמו בנסיעה קשה מירושלים עד בית שמש, כאשר 

הישיבה כמעט ריקה. 
אולם הרב התעקש, והשפיל את עצמו הפקר כמדבר, ונסע 
לבית שמש כדי למסור את שיחת החיזוק, על אף שהיתה זו 

נסיעה קשה עבורו. 
הבחורים  ארבעת  עם  התיישב  הישיבה,  אל  הרה"צ  בהגיע 
היחידים שנכחו, והם מאד תמהו והתפלאו, למה זה הטריח 

הרב את עצמו כל כך בשביל ארבע בחורים בלבד?
זצ"ל  נא אזנכם ושמעו! הנה מורי אבי  אמר להם הרב, הטו 
תשעים  לגיל  הגיעו  וביום  ומאימו,  מאביו  בילדותו  התייתם 
ונינים  נכדים  יוצאי חלצים!  הניח אחריו כאלף  וחמש שנים 
שבט  נעשה  בעולמו  ויחיד  בודד  קטן  יתום  מילד  ירבו!  כן 
לכל אחד מכם כאלף  אני  כך מתייחס   – של כאלף אנשים! 
כן שבאתי לדבר בפני ארבע אלף איש!  נמצא אם  אנשים! 
שהרי האחריות המוטלת על כתפי כל אחד מכם, תוצאותיה 

עלולים להשפיע על כאלף בני אדם... 
מלכא  במלוה  שנמסרה  זו  ששיחה  בחורים,  אותם  והעידו 
ונשארה  מאד,  עד  עליהם  השפיעה  שבת  מוצאי  שבאותו 
חקוקה בלוח ליבם לאורך חדשים רבים, וייחסו לה חשיבות 
שנסע  הגדול,  הרב  מחשיבם  כמה  עד  בראותם  מרובה. 
במיוחד מירושלים כדי לדבר לארבעתם בלבד דברי חיזוק, 
לקרבם אל אביהם שבשמים, ולקרבם אל תכלית תפקידם 

עלי אדמות!
]שם[
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'כשמודים מתהפך הרע לטוב'
ישראל   מארץ  משפחתי  עם  טסתי  ומחצה  שנה  לפני 

לביקור בארה"ב לתקופת חג הפסח.
שהגיח  מרכב  עזה  חבטה  רכבי  חטף  מהנסיעות  באחת 
נסיעתו,  מנתיב  סטייה  תוך  מופרזת  במהירות  לצומת 
הרכב שנהגתי בו התעופף עד לחצרו של אדם הגר בסמוך 
לצומת מרחק של כשלושים מטרים, אשתי נפצעה באורח 
יצאו כמעט  ילדיי  בזמן שברחמי שמים ארבעת  בו  קשה 

ללא פגע מהתאונה.
מיד החלה המולה ואמבולנסים הגיעו לזירה בכדי לפנות 
את הפצועים ובמקביל הגיעו המשטרה לחקור את מהות 
הארוע.  האדם שפגע בי היה אפרו אמריקני בעל גוון עור 
כהה, מתוך הבלבול וההמולה ראיתי את חברו עובר אורח 
עצרתי  לא  שאני  העיד  ובעדותו  לשוטרים  עדות  מגיש 

בתמרור עצור ובכך אני גרמתי לתאונה...
פינוי האישה  גס אך בתוך המערבולת של  מדובר בשקר 
והילדים לבית החולים לא היה לי את הזמן והמוח להכחיש 
או להתייחס לשקרים שכאלו והמשכתי עם האמבולנסים 
לכיוון בית החולים בתפילות לשלום משפחתי השלימה!!!
בתהליך שיקום ארוך ולא פשוט כלל וכלל נוות ביתי יצאה 
מכלל סכנה וברוך ה' בניסים גלויים השתקמה כמעט כליל.
דין  לעורך  ניגשתי  התייצב,  הבריאותי  המצב  כאשר 
שהמליצו לי עליו, כאשר הוא ראה את התיק ואת רישומי 
ולפי החוק  יש עדות שאני אשם  כי  לי  הודיע  המשטרה, 
של ארה"ב אפשר לתבוע לפי גובה האשמה ומכיוון שלפי 
לתבוע  מה  כמעט  אין  אז  התאונה  ברוב  אשם  אני  התיק 

ומכיוון שכך הוא לא מוכן לקבל את התיק...
וכי  אשם  לא  שאני  לו  הסברתי  אחר,  דין  לעורך  עברתי 
שיעבור  ואמר  התיק  את  לקח  הוא  שקר,  בעדות  מדובר 
על כלל החומר ויראה מה ניתן לעשות בנידון וכיצד  יוכל 

להפריך את עדות השקר...
יכולתי  ובטלפון  הדין  עורך  כעבור שבועיים התקשר אלי 
"העדות  מצהיר:  והוא  לאוזן  מאוזן  מחייך  אותו  לשמוע 
לה' על  זה הנס שלך!!! תודה  פירחח  שקר שהעיד אותו 

הנס הזה!!!"
נזק  לי  זה הדבר שגרם  חשבתי שהוא צוחק עלי?! הלוא 

עצום.
זול  העורך דין הסביר לי, שהנהג הפוגע עשה ביטוח הכי 
) עשרים וחמש אלך  נזקים עד 25,000$  ופשוט שמכסה 
דולר( ואין כל דרך להוציא ממנו יותר מאחר והוא חי על 
שאתה  יוצא  שקר  העדות  בזכות  אבל  מדינה...  קצבאות 
ממך  שנפגעו  והילדים  אשתך  ועכשיו  בתאונה  אשם 
כביכול יכולים לתבוע את הביטוח שלך שהרי אתה אשם 
ביותר  הטוב  הביטוח  הוא  שלך  והביטוח  כביכול  בתאונה 
הביטוח  את  תובעים  והילדים  האישה  ועכשיו  שעשית... 

שלי ומדובר בסכומים גבוהים ומכובדים עד מאוד...
ועם  איתי  עשה  ה'  חסד  כמה  עד  להבין  זמן  לי  לקח 
ועדות שקר  צרורה  כצרה  לי  היה  ומה שנראה  משפחתי, 
עבורי  הגורלית  והישועה  הגדולה  הטובה  להיות  הפך 

ובעבור משפחתי!!!
שמה  נדע  למען  העלון  של  הקוראים  את  משתף  אני 
זה רע באמת  וגם אם  זה דווקא טוב,  לנו כרע  שנראה 
אזי  לטובה  זו  גם  שלם  בלב  ואומרים  שמודים  ברגע 

שמתהפך הרע לטוב ממש!!!
בעל המעשה: י.ר
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יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
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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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים תשעה באב נדחה

יותר...  הטעים  התפוח  את  להגיש  רק' 
'כיבוד אם' למהדרין מן  כדי להדר במצות 

המהדרין!
]פרטיות, קובץ 130330[

• ~ • ~ •
פירש בספה"ק בני יששכר )תמוז אב מאמר 
הקדוש  שרבינו  מה  "נ"ל  וזל"ק:  ב(  ס"ק  ג 
דוקא ביקש לעקור תשעה באב שחל להיות 
בשבת, דהנה אמרו בגמרא )ירושלמי מו"ק 
פ"ג ה"ז( אחד מבני המשפחה וכו' תדאג כל 
המשפחה  באותה  זכר  בן  נולד  המשפחה, 
נתרפאה כל המשפחה. והנה בתשעה באב 
לאחר חצות זמן לידת בן דוד, והנה בתשעה 
באב שחל להיות בשבת, הנה רבינו הקדוש 
דמדבית דוד קאתי )שבת נו.( הרגיש בשבת 
שכבר נולד בן דוד ונתרפאה כל המשפחה, 
אמר  לגמרי,  התענית  את  לעקור  וביקש 
שאר  כן  שאין  מה  אידחי,  ואידחי  הואיל 
לא  המשפחה,  מאותה  שאינם  החכמים 

הרגישו בזה" עכל"ק.
מחמת  שאם  קדשו,  בדברי  תמהו  וכבר 
לידת בן דוד בתשעה באב רצה רבי לעקור 
באב  לתשעה  ענין  זה  מה  כן  אם  התענית, 

שחל בשבת דייקא, הלא בכל תשעה באב נולד בן דוד גם כשחל 
בימות החול. ומדוע אם כן רצה לעקור התענית רק כשחל בשבת, 
הלא אף בכל שנה משנולד בן דוד נתרפאה כל המשפחה, הגם 

שייולד רק למחר בחצות.
ובספה"ק עבודת ישראל )פרשת מסעי( מביא בשם רבו החוזה 
ט'  קודש  שבת  דהילולא  ]יומא  זי"ע  זצוק"ל  מלובלין  הקדוש 
אב[, שמכוח השבת רצה לעקרה. וזל"ק: "פירוש, שרצה לעקור 
צרת תשעה באב כלל ועיקר, ולגלות הקץ על ידי שחל בשבת יום 

הקדוש, והואיל ואידחי ידחי לגמרי" עכל"ק.
מלוה  לסעודת  כאן  המכוון  רמזו  הקדושים  בספרים  איברא, 
מלכא דדוד מלכא משיחא, שיש בסגולותה כוח עצום להמשיך 
ישועה וגאולה. וזאת רצה רבי הקדוש נצר לדוד מלכא משיחא 
מכוח השפעתה הגדולה של 'סעודת מלוה מלכא' להמשיך את 
את  ולעקור  ישראל,  של  גאולתם  את  ולהחיש  דוד,  בן  ביאת 

תשעה באב לגמרי.
כי אכן יש בכוח סעודה זו להמשיך ישועות גדולות ונצורות, ואף 
'אליהו הנביא'  זמר  ולכן מזמרים  למהר את גאולתנו השלמה. 
במוצאי שבת, "במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד", וכן ישנם 
כמה זמירות שמזמרים לכבודו של מלך המשיח, שיבוא ויגאלנו 

במהרה בימינו, אמן.
 ]על פי שיחה מיוחדת בחשיבות סעודת מלוה מלכא[

• ~ • ~ •
ידועה ומפורסמת דרכו של הרה"ק רבי ישעיה'לי קרעסטירער 
זצוק"ל, בעריכת סעודות 'מלוה מלכא' ברוב עם, והיה ממשיך 
התרחשו  רבים  ומופתים  זו,  בסעודה  ונשגבות  גדולות  ישועות 

בבית מדרשו באותה עת. 
לסעודת  הגלילות  מכל  יהודים  מאות  נהרו  שבת  מוצאי  בכל 
מלווה מלכה רבתי, והיו שוחטים כבש או עגל מיוחד בכל מוצאי 

שבת, מפאת ריבוי האורחים.
קרעסטיר,  בתחנת  שבת  במוצאי  הרכבת  כשנעצרה  אחת  פעם 
קרתה פתאום תקלה מוזרה ברכבת, בעודה עומדת כך על הרציף 

בבית הנתיבות, ולא יכלה להמשיך בדרכה. 

אל  היישר  נקראו  המלומדים  המכונאים 
המלאכה, והחלו בסריקות מקיפות ובדיקות 
עומק, בניסיון לגלות היכן התקלה התוקעת 
אך הם העלו חרס  על הפסים,  את הרכבת 
תקין  נראה  הכל  מאומה,  מצאו  ולא  בידם 

ומסודר.
בחיפושים  מוחם  את  מייגעים  הם  בעוד 
פתאום  לו  התעורר  ואנה,  אנה  נואשים 
הקרונות,  אחד  בתוככי  שנרדם  אחד  יהודי 
הקיץ  שבמקום  ההמולה  רעש  ולקולות 

משנתו. 
היכן אנחנו? – שאל האיש בבהלה.

בתחנת קרעסטיר – הגיעה התשובה.
בידו,  חבילתו  את  האיש  תפס  מהר  חיש 
ואץ רץ אל הדלתות, כדי להספיק לרדת מן 

הרכבת בטרם תמשיך זו בדרכה.
אל  בדרכו  היהודי,  שירד  אחר  תיכף  והנה 
נחלצה  הצדיק,  שבהיכל  מלכא  המלווה 
לדרכה  מיד  ויצאה  ממצוקתה,  הרכבת 

במהרה.
העיכוב  סיבת  למפרע  התבררה  אז  או 
הבלתי צפוי – כפי שהסבירו זאת החסידים 
אף  על  מוותר  אינו  הקדוש  הרבי  כידוע   –
יהודי האמור להשתתף בשולחנו הטהור במלווה מלכא, ולפיכך 
לא  הצדיק  של  ה'אורח'  את  בתוכה  הרכבת  שהחזיקה  עוד  כל 
יכלה לזוז ממקומה... ברגע ששחררה את היהודי של הרבי, יכלה 

להמשיך לשעוט בדרכה! 
ויהי לפלא.

חוג חתם  רב אב"ד קהל  זצוק"ל,  אונגר  הגרי"ש  וסיפר הגה"צ 
בארץ  בחרותו  בימי  מנסיעותיו  שבאחת  יצ"ו,  ברק  בני  סופר 
אונגארין ביום ז' אדר אל העיר קאליב, להשתטח על ציון הקודש 
היו  שכידוע  זצוק"ל,  מקאליב  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  של 
נוהגים הרבה מאחב"י בהונגריה לנסוע לקאליב ביומא דהלולא. 
ובעת נסיעתו ברכבת פגש יהודי אחד שהתגורר בעיירה הסמוכה 

לקרעסטיר, והיה מסתופף תמיד בצל הקודש בקרעסטיר. 
וסיפר לו זה החסיד באותה נסיעה כמה עניינים מופלאים מרבו 
הרה"ק מקרעסטיר, בין הדברים סיפר שידוע היה בין החסידים 
עד כמה הרבי מכבד מאד את סעודת מלוה מלכא במוצאי שבת 
קודש, ולכן השתדלו מאוד שלא להפסיד סעודה זו בצל קורתו. 
והעיד על עצמו שהיה מקפיד מאד שלא להחסיר אף לא מוצאי 
שבת אחת אצל הרבי ר' ישעיה'לי, וספר ומנה בפני הרב אונגר 
באותה נסיעה על פי חשבון השנים, ועלה בידו שהשתתף ביותר 

מאלף סעודות מלוה מלכא בקרעסטיר!
שבת  מוצאי  כל  עליו  רוכב  שהיה  חמור,  חסיד  לאותו  לו  היה 
פטירת  שלאחר  בשבוע   – וחזרה.  קרעסטיר  העיירה  אל  מביתו 
הצדיק, בהגיע עת מוצאי שבת נעלם לפתע החמור הוותיק מן 
האורווה, כל החיפושים אחריו לא הועילו, רק לאחר כמה שעות 
ראוהו חוזר לבדו מן הדרך בואכה קרעסטירער. – התברר שמרוב 
שהורגל החמור בכל מוצאי שבת לצאת לדרך זו הלוך ושוב, יצא 
גם באותו מוצאי שבת בגפו, ועשה את כל הדרך לקרעסטיר הלוך 

ושוב! 
ללמדך עד היכן מגעת חשיבותה וטיב ערכה של סעודת מלוה 
מלכא, וללמדנו טיב ההתקשרות שהיו ישראל קדושים קשורים 
עם הצדיקים בכל הדורות, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
]שם[

ג

דמגילה  בפ"ק  גרסינן 
לעקור  רבי  "ביקש  )ה:(: 

הודו  ולא  באב  תשעה 
לו, אמר לפניו רבי אבא 
כך  לא  רבי  זבדא,  בר 
היה מעשה, אלא תשעה 
באב שחל להיות בשבת 
לאחר  ודחינוהו  הוה, 
השבת, ואמר רבי הואיל 
הודו  ולא  ידחה,  ונדחה 

חכמים" ע"כ.
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טיב המעשיות



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

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

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.  י"א דכשחל ת"ב בשבת, לא יטייל כל היום 
)שע"ת תקנ"ג סק"ב(.

כשחל ת"ב באחד בשבת, אוכל בשר ושותה  ב. 
יין בסעודה המפסקת ומעלה על שלחנו אפילו 
למנוע  ואסור  מלכותו,  בעת  שלמה  כסעודת 
בשבת,  בשר  לאכול  חיוב  שאין  ואע"פ  ממנו, 
)תקנ"ב  היא  עבירה  אבילות  משום  כשנמנע  מ"מ 

ס"י מ"ב סקכ"ג(. 

סעודת  שהיא  שלישית  בסעודה  ומ"מ  ג. 
המפסקת ישב בדאבון נפש שלא ינהג בשמחה, 
ולכן לא ישב בסעודת חברים, ויש חולקים ע"ז 
סעודה  לסעוד  שבת  בכל  שרגיל  דמי  ודעתם 
הו"ל  זו  בשבת  ומונע  ומיודעיו  חבריו  עם  זו 
כאבילות פרהסיא. ומ"מ לכו"ע מותר לאכול עם 
ב"ב, ויכול לברך בזימון, כיון שהוא שבת )מ"ב שם(.
יש לשיר כרגיל בכל הסעודות  זמירות שבת  ד. 

ואף בסעודה שלישית )מבית לוי(.
ה. צריך להפסיק את הסעודה מבעוד יום, דהיינו 
להמון  זה  להודיע  ונכון  החמה,  שקיעת  קודם 
העם שלא יטעו לחשוב שהוא כשאר שבת )ס"י 

ומ"ב סקכ"ד(.

ו. יש לברך ברכת המזון קודם השקיעה כדי שלא 
יטול  ועכ"פ  בת"ב,  אחרונים  מים  ליטול  יצטרך 
ליטול  יש  איחר  אם  ומ"מ  השקיעה,  קודם  ידיו 
מים אחרונים גם לאחר השקיעה )דיני ת"ב שחל ביום 

א' להגר"ש דבליצקי(.

ז. לא יאמר בשבת שהוא אוכל כדי שיהיה לו כח 
לצום למחר.

ח. מי שרוצה לקחת כדורים קודם הצום להקלת 
ומותר  במשקה  או  במאכל  יערבבם  הצום, 
מערב  לערב  אפשר  אם  ומ"מ  בשבת,  לקחתם 

שבת עדיף טפי )מבית לוי(.
)תקנ"ג ס"ב(,  זו  ט. אין אומרים פרקי אבות בשבת 
וכ' דהלומד בשבת  בזה  ויש מי שכתב לפקפק 
אין  ומ"מ  )מ"ב שם(.  אחר חצות לא הפסיד שכרו 
ללמוד בפרהסיא וביד רמה מאחר שהרמ"א כתב 

דאין ללמוד אלא דברים המותרים )דיני ת"ב(.
י. אע"פ שבשאר ימות החול כשמפסיק בסעודתו 
בערב ת"ב צריך להתנות שאינו רוצה לקבל עליו 
דכיון  להתנות,  צריך  אין  בשבת  מ"מ  התענית, 
שאסור להראות עינוי בשבת מסתמא לא נתכוין 

להפסיק לשם תענית )שעה"צ תקנ"ג סק"ז(.
ברכו  אין פושטין מנעלים עד לאחר  יא. בשבת 
משום דאסור לעשות שום סימן אבילות בשבת 

)תקנ"ג ס"ב ומ"ב שם(.

המנעלים  ולחלוץ  השבת  בגדי  לפשוט  ויש  יב. 
חצי שעה לאחר שקיעת החמה, ואז ילבשו בגדי 
חול, ואף הנוהגים לחומרא כשיטת ר"ת יש להם 
לנהוג כן, אך מ"מ יש להם להוציא חפצי המוקצה 
בערב שבת מבגדי החול, כיון שלשיטתם עדיין 

הוא שבת לחומרא )הלי"ש פט"ו סי"ב(.
יג. והדרך הנכון הוא לקבוע תפילת ערבית לשעה 
מאוחרת יותר מכל מוצאי שבת, והציבור ישארו 
בביתם עד שעת יציאת השבת, ואז יאמרו ברוך 
העור,  ונעלי  השבת  בגדי  ויפשטו  וכו',  המבדיל 
וילבשו בגדי חול וינעלו נעלי תשעה באב ויבואו 

לבית הכנסת )דיני ת"ב(. 
יד. קודם שחולץ המנעלים אומר ברוך המבדיל 

בין קודש לחול בלא שם ומלכות )ס"ב מ"ב סק"ז(. 
טו. מותר לישב על כסא גם בבין השמשות עד 
שחשיכה )דיני ת"ב, והביא משד"ח שתמה על הנוהגים לישב על 

הארץ בבין השמשות של מוצ"ש זו(.

בנגינות,  למנצח  אומרים  אין  ערבית  קודם  טז. 
ואין אומרים ויהי נועם קודם ואתה קדוש משום 
דנתייסד על הקמת המשכן ועתה נחרב, וכן אין 
ומ"ב  ס"ב  )תקנ"ט  וכו'  לך  ויתן  פסוקי  אומרים 
זכרון  ולא  למוצ"ש  זמירות  אומרים  ואין  שם(, 

אליהו )דיני ת"ב(.
כמו  ערבית  בתפילת  חוננתנו  אתה  אומרים  יז. 
אמר  ולא  טעה  ואם  ס"א(,  )תקנ"ט  מוצ"ש  בשאר 
אתה חוננתנו א"צ לחזור ולהתפלל, כיון שמבדיל 
תקנ"ו  מ"ב  ס"ג,  )רצ"ד  באב  תשעה  במוצאי  הכוס  על 
סק"ב(. ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל 

אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול בלא ברכה, 
ועושה מלאכה )רצ"ט ס"י(.

הבדילו  ולא  להתפלל  יודעות  שאינן  הנשים  יח. 
יעשו  שלא  להזהירן  צריך  בתפילה,  שבת  במוצאי 
שום מלאכה עד שיאמרו ברוך המבדיל בין קודש 

לחול )מ"ב שם(.
יט. אסור להכין שום דבר משבת לחול, לכן אין 
להכין הקינות והנעליים של ת"ב עד לאחר צאת 
הכוכבים, ]אם לא שמעיין בהקינות בשבת[ )דיני ת"ב, מבית לוי(.
או  בביהכנ"ס,  הספסלים  את  להפוך  אסור  כ. 
להוריד את הפרוכת והמפות קודם צאת השבת 

)דיני ת"ב(.

באב  בתשעה  לאכול  לה  שמותרת  אשה  כא. 
את  ותשתה  בעצמה  הבדלה  לכתחילה  תעשה 

הכוס )שבה"ל ח"ז סי' ע"ז אות ד'(.
אם  או  ענבים  מיץ  על  הבדלה  יעשו  בת"ב  כב. 
יש שכר שהוא חמר מדינה יבדילו עליו, ובמקום 

שא"א בהנ"ל יבדילו על היין )מבית לוי(.
כג. אם צריך רק טעימת מים א"צ להבדיל, ומותר 

לשתות בלא הבדלה )שבה"ל ח"ח סי' קכ"ט(.
כד. מי שמתענה יכול להבדיל עבור חולה שצריך 
לאכול ואינו יכול להבדיל בעצמו, וגם הוא יוצא 
לקטן  הכוס  יתן  ואח"כ  זו,  בהבדלה  חובתו  ידי 
יתנהו לחולה עצמו  ואם אין שם קטן  לשתותו, 

שישתה מהכוס )דיני ת"ב, שבה"ל שם(.
מבלי  שאוכל  המנהג  לחינוך,  שהגיע  קטן  כה. 
ישמע  ת"ב  ובמוצאי  לעצמו,  הבדלה  לעשות 
אבן  הליכות  לנער,  חנוך  ו',  אות  ע"ז  סי'  ח"ז  )שבה"ל  ההבדלה 

ישראל(. 

לאחר  עד  שבת  של  הכלים  את  ישטוף  לא  כו. 
חצות, כיון שהוא מלאכה שיש בה שיהוי קצת 
וזה אסור עד חצות אפילו הוא מעשה הדיוט כדי 
שלא להסיח דעת מן האבילות, אבל מותר לקפל 

הטלית דהוי מלאכה שאין בה שיהוי )מבית לוי(. 
כז. ומותר לפנות את הכלים מן השולחן שאכלו 

עליו בשבת מיד במוצאי שבת )הליכות א"י(.
כח. אשה שבעלה מתעכב במוצאי הצום, תעשה 
הבדלה בעצמה ותשתה הכוס )שבה"ל ח"ד סי' נ"ד אות 

ז'(.

כט. טעימת מים בלבד מותרת אף קודם הבדלה 
)שם ח"ח סי' קכ"ט(.

ל. אף במוצאי ת"ב נדחה נוהגים איסור באכילת 
יום,  של  אבילות  מפני  בלילה  יין  ושתיית  בשר 
בהבדלה  מלבד  ס"א(,  )תקנ"ח  מיד  מותר  ובבוקר 

שמותר לעשותה ביין )מ"ב תקנ"ו סק"ג(.
)מ"ב סק"ד(,  מיד  מותר  ותספורת  רחיצה  אבל  לא. 
בגדים  ולבישת  בכביסה  מיד  שמותר  וה"ה 
נכון  תזמורת,  שמיעת  ולגבי  לוי(,  )מבית  מכובסים 

למנוע )דבר הכהן(.

■ בדד ישבתי ■
איתא במדרש )איכה רבה פתיחתות ג(: רבי אבא בר כהנא פתח, 'לא ישבתי בסוד משחקים ואעלוז' )ירמיה 
טו יז(. אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבון העולמים וכו', 'מפני ידך בדד ישבתי'. נגעה בי ידו של 
פרעה ולא ישבתי בדד, נגעה בי ידו של סנחריב ולא ישבתי בדד, וכיון שנגעה בי ידך, בדד ישבתי, 

'איכה ישבה בדד' )איכה א, א(.
בחורבן הבית ראו בעליל כי יד השם היתה בהם

הנה על אף שגם בשאר הצרות והשמדות - כגון של פרעה ושל סנחריב - לא יכלו הגוים לנגוע 
בישראל לרעה מבלי שיתנו להם רשות מן השמים על כך, מכל מקום לא היה יד השם ניכר בהן 
כל כך בעליל, והיה מקום לטעות שסיבת הצרות והשמדות היא מצד שנאתם הכבושה של הגוים 
אשר בעבורה סובלים בני ישראל כל כך מידי הצוררים מבקשי נפשם, באופן שההסתכלות על 
הצרות היתה כאילו הן באות מ'ידו של פרעה' ומ'ידו של סנחריב'. ומאחר שההסתכלות היתה כך, 
לפיכך לא היו בצרות אלו בכדי לשבור כל כך את רוחו של העם, אלא על כל גל וגל שעבר עליהם 

הם היו מתנחמים ומתעודדים מתוך תקוה כי בוודאי יעבור זעם ויבוא יום מנוחה וישועה.
וכי הקב"ה  בם  היה  יד השם  כי  בעין  עין  כולם  ראו  לחורבן הבית, שבו  בנוגע  היה  כן  לא  אולם 
בכבודו ובעצמו הוא אשר ציוה, כביכול, לאויב לדרוך קשתו על ישראל, כי אילולא זאת לא היה 
כח ביד האויב לעשות את אשר זמם, שהרי כלל לא היה שייך בדרך הטבע שיבוא צר ואויב בשערי 
שמפורש  וכמו  במצור,  ולהשימה  אליה  להתקרב  ונרעדים  יראים  היו  המלכים  כל  כי  ירושלם, 
במקרא שנאמר )איכה ד יב( 'לא האמינו מלכי ארץ כל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם', 
וכפי שרבינו בחיי מדייק בכד הקמח )ערך אבל( בלשון המשנה 'בשבעה עשר בתמוז ָהְבְקָעה העיר' 
שלכן כתיב 'ָהְבְקָעה' ולא כתיב 'הבקיעו' וכדומה, כדי ללמדינו שהבקיעה היתה מעצמה, בגזרת 
נבקעה מאליה  כלומר,  'ַוִּתָּבַקע העיר',  כה(  ב  )מלכים  וכן לשון הכתוב  ידי האויבים,  על  ולא  שמים, 

מחמת גזירת שמים.
קרא עלי מועד – על שנפקחו עיניהם לעשות תשובה

ונמצא שבחורבן הבית ראו כולם עין בעין את יד השם ולא היה מקום לטעות ולתלות בשום  גורם 
וסיבה אחרת מלבד זה, ועל כן נרעדו ונפחדו ישראל בכל לבם, כי מאחר שהשי"ת בכבודו ובעצמו 
יוכל להיסתר מפניו או להימלט מידו, ואי לכך נזדרזו לעשות את  הוא המעניש אותם, שוב מי 
בדד כמצורע, מתוך הרגשת  הישיבה  הנערכת מתוך  - שהיא התשובה  היותר מעולה  התשובה 
שפלות והכנעה יתירה קדם רבון העולמים, ומתוך ההתרחקות מסיבות והבלי העולם המבלבלים 
את הדעת ואת ההתבוננות הראויה, כאשר מתייחד האדם עם קונו, ויושב לבדו אל מול הדר זיוו 
של השי"ת, וכשם שהקב"ה אחד, כך הוא יושב עכשיו אחד לבדו, ואינו רואה אלא את מלכותו 
ובוחן לאישורו את חשבון נפשו ומתקן את בדקי ביתו  ית"ש, ומתוך מצב מיוחד זה הוא עורך 

בכל מה דאפשר.
וזהו שאמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה בזמן החורבן - 'כיון שנגעה בי ידך, בדד ישבתי', כלומר 
וערכתי תשובה  ישבתי  ולכן בדד  בנו,  ידך היא שנגעה  כי  הורגש בעליל  בזמן החורבן  רק עתה 
שלימה, משא"כ בשאר הגלויות והשמדות, של פרעה ושל סנחריב, לא ראיתי כל כך בעליל כי יד 
השם היא שהיתה בי, ולפיכך לא זכיתי להגיע אז לידי התשובה השלימה הזאת, שאליה זכיתי 

להגיע רק עתה.
ההנהגה  את  בעליל  ראו  והכל  השם,  יד  של  עצום  גילוי  היה  החורבן  שבזמן  שנתבאר  ומאחר 
מדוע  מובן  שוב  האמתיים,  השם  נביאי  של  דבריהם  אמיתות  למפרע  להם  ונתגלתה  העליונה, 
נקרא תשעה באב יום 'מועד', וזאת משום שביום זה נתגלתה מלכותו והנהגתו ית"ש לעיני כולם, 
וכל אחד ראה במו עיניו כי יש מנהיג לבירה וכי כל דבריו אשר בפי נביאיו הם אמת וצדק, ודבר 
אחד מדבריהם אחור לא ישוב ריקם, וכפי שאכן נתקיימו דברי הנביאים שהתרו בפירוש בעם, 
לאמור, כי באם לא ישובו מדרכם הרעה אזי ציון שדה ֵּתָחֵרש והעם יגלה מארצו. ומאחר שנתגלה 

אז הגילוי העצום הזה, על כן נקרא היום ההוא יום מועד ושמחה,
יתיב בלחודוהי ויסבול יסורין בגין יחודא דשמיא

הלום מצאנו בספר 'עבודת ישראל', שפירש גם הוא את המדרש בדומה לזה, ומתוך פירושו אתה 
למד על מעלת בני ישראל שבאותו הזמן, שעל אף החשכות הנוראה וההסתר פנים שירד עליהם 
שלעיני  אף  ועל  העולמים.  כל  בצור  מוחלט  ובבטחון  שלימה  באמונה  התחזקו  החורבן,  בשעת 
בשר היה דומה שאין מכאוב כמכאובם וצרה כצרתם, בכל זאת זרח בהם אור האמונה הבהירה 
להבין ולהכיר שמאתו לא תצא הרעות, וכל הקורה עמהם אינו אלא מתוך רחמנות הבורא עליהם 

ומאהבה מסותרת.
להקב"ה  הכוונה  'יחידי'  יחידי',  דן  תהי  'אל  ד'(  )פרק  אבות  במסכת  המשנה  דברי  את  פירש  בזה 
שהוא יחידו של עולם. כלומר, שכאשר יבואו חלילה יסורין וחולאין על מי שיהיה, אל ידון וישפוט 
את הקב"ה היחידי מדוע עשה לו על ככה ולמה הגיע לו כזה, שהרי כבר אמרו לנו חז"ל )ברכות נד.( 
"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל מאודך - בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו", 
כי בוודאי כל מה שעושה הקב"ה עם בריותיו אינם אלא רחמים וחסדים, ואין לך אלא להמתין 

ולצפות לישועתו השלימה ולרחמים מגולים.
וזהו הכוונה גם במדרש דלעיל, שכנסת ישראל אמרה לפני הקב"ה, "נגעה בי ידו של פרעה ולא 
ישבתי בדד, ידו של סנחריב וכו', נגעה בי ידך בדד ישבתי", כי דווקא כאן בחורבן הבית - יותר 
משאר הגלויות והיסורים שעברו עליהם בכל הדורות – התחזקו בני ישראל באמונה תמימה ואמרו 
כי אתה לבד עומד מאחורי הדברים הקשים העוברים  ידך בדד ישבתי', שעתה ראינו  בי  'נגעה 
עליו שכל מה  וסומכים  ומיוחד,  יחיד  בצלו של האחד  יושבים  אנו  ישבתי',  'בדד  כן  ועל  עלינו, 
שעושה עמנו אינו אלא לטובה ולברכה ומתוך רחמים וחסדים, וכל מה שעובר עלינו אנו מקבלים 
"יתיב  ג, כח(:  )איכה  'ישב בדד'  יונתן על הפסוק  וכדרך שכתב בתרגום  יתברך,  באהבה למען שמו 

בלחודוהי ויסבול יסורין בגין יחודא דשמיא".
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אלה הדברים
השבוע החילונו לקרוא בספר דברים, וידוע שהיהודי 
יום  בכל  ללמוד  נוהג  היה  מפשיסחא  זיע"א  הקדוש 
שהוכיח  המוסר  הוא  הזה  הספר  כי  דברים,  בספר 
משה רבינו את עם ישראל, והרי פרשת דברים תהיה 
לכולנו  ראוי  כן  ואם  באב,  לתשעה  בסמיכות  תמיד 
העיקרי  והמוסר  המעשים,  לתיקון  מוסר  לקחת 
חינם  שנאת  של  הנורא  העוון  לתיקון  הוא  שצריכים 
שבעטיו נחרב הבית, ובגללו אנו עדיין בגלות, וכתבו 
בספרים שהתיקון לשנאת חינם הוא ע"י שנלמד לדון 
את כל האדם לכף זכות, וכשנדון אחד את השני לכף 
זכות, אזי, תתבטל כל השנאת חינם ובמקומה תבוא 

אהבת חינם.
איש עסקים אחד היה תומך באברך תלמיד חכם, יום 
אחד הציע העשיר לאברך, שיבוא אתו ליריד השנתי, 
האברך  הסכים  מהרווחים,  מחצית  ממנו  ויקבל 
להצעה ויחד נסעו ליריד, בדרכם עצרו במלון ללינה, 
ואיננו, חשב  בבוקר, העשיר מחפש את ארנקו  והנה 
לעצמו מי יכול לקחת את הארנק, הרי רק שנינו היינו 
כאן, פנה לאברך וביקש ממנו שיחזיר לו את הארנק, 
התפלא האברך, 'חלילה לי מלקחת כסף שאינו שלי', 
בראות העשיר שכספו איננו, חזר לעירו והלך לבי"ד 
ביה"ד חייבו את האברך להישבע  ותבע את האברך, 
שמעולם  היות  סירב  הוא  אך  הכסף,  את  לקח  שלא 
כל  את  לשלם  תצטרך  לו,  אמרו  כן,  אם  נשבע,  לא 
הכסף, הסכים האיש לשלם בתשלומים כפי יכולתו, 
בינתיים יצאה השמועה שהאברך הזה הוא גנב. כעבור 
שנה, יצא שוב העשיר ליריד, והתאכסן באותו מלון, 
חלון  על  להניחו  הארנק  את  לקח  לישון  לכתו  טרם 
גבוה, והנה הוא מרגיש שם משהו, הוא מוציא ורואה 
נזכר  הוא  ואז  בשלמותו,  שעברה  משנה  הארנק  את 
ובבוקר שכח  הניח שם את הארנק  שבשנה שעברה 
מכך, חזר לעירו ופנה לביה"ד וסיפר להם את הסיפור, 
אל  פנה  סליחתו,  את  לבקש  עליך  הבי"ד  לו  אמרו 
האברך וביקש את סליחתו, אמר לו האברך, אני מוכן 
למחול לך אבל ברחוב הרי יצא לי שם של גנב, הציעו 
יש בת, תעשו  ולך  בן  יש  לך  ואמרו הרי  להם הבי"ד 
שידוך ואז כולם ידעו שהשמועה אינה נכונה, הסכימו 
שני הצדדים להשתדך והעשיר העניק לזוג הצעיר את 

הארנק עם כל הכסף.
ברור,  נראה  זה  לומדים, שאפילו אם  הזה  מהמעשה 
צריך להתאמץ ולדון כל אחד לכף זכות, ויה"ר שבזכות 

זה נזכה במהרה לגאולה שלימה ולבנין ביהמ"ק.
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ים  ְלָחה ֲאָנׁשִ אְמרּו ִנׁשְ ֶכם ַוּתֹ ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ַוּתִ
ֹאָתנּו  בּו  ְוָיׁשִ ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו  רּו  ְוַיְחּפְ ְלָפֵנינּו 
ֶהָעִרים  ְוֵאת  ּה  ּבָ ַנֲעֶלה  ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָבר  ּדָ

ר ָנֹבא ֲאֵליֶהן: )א, כב( ֲאׁשֶ
ופירש רש"י: ותקרבון אלי כולכם - בערבוביא, ולהלן הוא אומר: 
'ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו הן הראנו וגו'', 
אותה קריבה היתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים ושלחום 
לפניהם, וזקנים מכבדים את הראשים ללכת לפניהם, אבל כאן 
הזקנים  את  דוחפין  ילדים  בערבוביא.  כולכם',  אלי  'ותקרבון   –

וזקנים דוחפין את הראשים:
היוצא מתוכן לשונו של רש"י, שעיקר התוכחה על מעשה המרגלים 
בלשון  וכמדוייק  ארץ,  בדרך  נהגו  שלא  זה  על  אם  כי  היתה  לא 
הכתוב, 'ותקרבו אלי כולכם', ותימא הוא, למה לא הוכיחם גם על 
עצם רצונם בשילוח המרגלים, שהרי גם עצם רצונם במרגלים לא 
היה ניחא קמיה קוב"ה, וכפי שמביא רש"י לעיל בפרשת המרגלים 
)במדבר יג, ב( שאמר לו הקב"ה למשה: 'אני אמרתי להם שהיא טובה, 

שנאמר )שמות ג, יז( אעלה אתכם מעני מצרים וגו', חייהם שאני נותן 
יירשוה' עכ"ל, הרי  לא  להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען 
וזה  כחטא,  להם  נחשב  היה  בבוראם  בטחו  שעצם המעשה שלא 
שלא נהגו בדרך ארץ לא היה כי אם תוצאה מעצם החטא, ולמה 
אם כן דילג מלהוכיחם על עצם רצונם במרגלים, והוכיחם רק על 

השלכותיו?
וכדי ליישב את הדברים נקדים את ביאורו של מרן הבעש"ט זי"ע 
על מאמר הגמרא )שבת עה.( 'שוחט משום מאי חייב? רב אמר משום 
המסית  הוא  כי  'שוחט'  ונקרא  הרע,  היצר  הוא  'שוחט'   - צובע' 
רשות  לקבל  כדי  עליו  ומסטין  עולה  ואח"כ  לעבירה,  האדם  את 
לבוא מביאו הקב"ה  נב.( שלעתיד  )סוכה  בגמרא  איתא  והנה  להרגו. 
להיצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, ועל זה שואלת 
הגמרא ]בשבת[ 'שוחט משום מאי חייב?' - מהו חטאו של היצר הרע 
שהרי  לעתיד?  שחיטה  עצמו  הוא  יתחייב  שבגינו  'שוחט'  הנקרא 
בזה שמסית את בני האדם לעבירה אינה סיבה מוצדקת להענישו, 
שהרי לכך נוצר, והקב"ה בעצמו מינה אותו לתפקיד זה? ומשיבה 
כי  ההסתה  עצם  על  אותו  מענישים  אין   – צובע!'  'משום  הגמרא 
אם על אופן ההסתה, כי הקב"ה לא ציוהו כי אם לפתות את האדם 
לעבירה, והיינו שיפתה את האדם 'למרוד במלכות שמים' תמורת 
רווח כל שהוא, אך יודע היצר שאם יהיו דבריו בהירים לא יתרצה 
האדם לעבור על פקודת מלכו גם אם יבטיח לו כל הון דעלמא, על 
ואשמה  ומשבר את אזני האדם שאין שום חטא  הינו מתחכם  כן 
בביצוע אותה פעולה שאודותיה הוא מדבר, ובכך מסמא הוא את 
עיני הבריות מלראות את האמת, וזהו 'צובע' שצובע את העבירה 

יתחייב  אכן  זה  ועל  בה,  שיכשלו  כדי  במהותה  יכירו  שלא  כדי 
בשחיטה, כי בזה מועל הוא בתפקידו. 

לאור מאמרו של הבעש"ט אפשר שיהיה פתחון פה לאדם ויאמר, 
על  לי  ואמר  בי  שהיתל  הוא  היצר  שהרי  בחטאי,  אשם  אני  אין 
עבירה שהיא מצוה, ועל כן עשיתי כעצתו, ואילו ידעתי את חומרת 
הרווח  על  לי  מוכיח  היצר  היה  אם  גם  עושהו  הייתי  לא  המעשה 
שבצידו. אך התשובה לכך היא: הן אמת שעל עצם הרצון שנתעורר 
לחשוב  טעית  אכן  מעשה  בשעת  כי  אותך,  לחייב  אפשר  אי  בך 
המעשה  דבר  את  לעשות  בבואך  אך  מכוון,  אתה  מצוה  שלשם 
בבוא  לרוב  כי  משתמש,  הנך  אמצעים  באיזה  להבחין  עליך  היה 
האדם לעשות מעשה שאינה לרצון העליון יהיו האמצעים לכך ג"כ 
שליליים, כפי שרואים אנו בעליל שבבוא האדם לידי נסיון והרוח 
שטות מפעפע בו אינו רוצה להבחין בין טוב לרע ומקדש את כל 
האמצעים המביאים לידי מטרתו בין אם טובים המה ובין אם לא, 
אך החכם עיניו בראשו ועליו להתבונן אם כתוצאה מרצונו ה'טוב' 
נמשך לאמצעים שליליים או לא, ואם רואה שכך הוא המידה מוטל 
את  המבררים  מחשבות  ולחשוב  ה'טוב',  מרצונו  אחור  לסוג  עליו 
הסיגים מרצונותיו הכנים, ואז מובטח לו כי יבחין בקוץ שבאליה. 
ונמצא שעצם הטענה שיש על החוטא אינו על עצם הדבר ששמע 
לעצת היצר, כי אם על מה שלא נתן לב לשקול את צעדיו הלאה, כי 

זה יוכיח שבאמת כיוון לעבירה.
בחטא  היה  זה  מעשה  שכעין  תנאים(  )מדרש  בחז"ל  אנו  רואים  והנה 
עליו.  באו  תורה  מדבר  אומרים  'חכמים  המדרש:  וז"ל  המרגלים 
אמרו לו: לא לימדתנו רבינו עבודה זרה שביטלוה עובדיה מותרת, 
אם נכנסין אנו סתם אין אנו יודעין איזו עבודה זרה שנעבדת ואיזו 
עבודה זרה שבטלה, אלא צריכין אנו תיירין שיתורו לנו את הארץ 
לידע איזו נעבדת ותהי אסורה, איזו בטילה ותהי מותרת' עכ"ל. הרי 
זה  שדבר  ולומר  לטעות  מקום  להם  והראה  היצר  אותם  שהטעה 
אינו חטא, ולהיפך למצוה יחשב, וכיון שכן לא היה עליהם טענה על 
עצם רצונם בשליחות המרגלים, כי כל עוד שלא התחילו להוציא 
את מחשבתם אל הפעל לא היו יכולים להבחין במהות רצונם, אך 
עיקר הטענה שהיה עליהם היא על שלא סגו אחור בראותם שזה 
המעשה גרם להם לבוא בערבוביא, כי אז היה עליהם להבין שהרוח 
טוב  בין  מכירים  שאינם  עד  השורה  את  מקלקלת  שבהם  שטות 
לרע, ואות היא שעצם רצונם בשילוח המגרלים אינו לטובה, ונמצא 
לפי זה שהתוכחה על בואם בערבוביא אינה רק על העדר 'דרך ארץ' 
שהיה בהם, כי אם גם על עצם שילוח המרגלים, כי בזה שלא נתנו 
לב על עוון בואם בערבוביא הוכיחו שגם כוונתם בשילוח המרגלים 

לא היתה רצויה. 
ולשקול את כל  יהיה בעזרינו, שנזכה להיות מתונים בדין  השי"ת 

מעשינו אם אכן רצויים הם לפני המקום.

טוב  ן רע ל י ן ב ך להבחי הדר
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