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)תהילים לב:י(סובבנו' 'הבוטח בה' חסד י  
‘One who trusts in Hashem, kindness surrounds him’  

This happened on my wedding day, moments before they were 
bringing me under the chuppah. My father zt”l took me to the 
side and wanted to tell me a story but not before he made me 
promise not to repeat it to anyone especially since it happened to 
him. After I gave him my word, this is what he told me: This was 
during the early years of the establishment of the State of Israel 
(1949-1959) when there was a famine in Yerushalayim, and the 
tormentors of Israel closed the approaches to Yerushalayim and 
there wasn’t enough commerce and food. 
My father was one of the milkmen in Yerushalayim and despite 
having the resources to buy food, since supplies were not 
reaching the city, there was nothing to eat. My father utilized 
every moment to learn Torah and even in the house he was bent 
over his studies. Mother turned to him and said that the children 
are very hungry. He lifted his eyes from the holy Gemara and 
kindly told her to say Tehillim. 
The righteous mother did as she was asked, but a short time later 
she told him that the children are hungry, and they can’t sleep 
because of the hunger!!! When he heard that they could not 
sleep because of hunger he said, “I will go up to shul to say 
Tehillim.” He went up to the floor above the apartment where 
there was a small shul and he began to say Tehillim with warmth 
and feeling. This was at about midnight. Not long after, two men 
came and knocked on the door by my mother. Mother was scared 
and asked through the trellis, ‘Who’s there and what do you want 
at this late hour in the middle of the night?’ Because of her fear, 
she sent them up to the shul. They asked Father to come with 
them. Father went down with them and saw two large crates. 
They said they were sent by family members overseas to bring 
these crates. He pushed the two heavy crates into the house, and 
he turned to thank them, but they were already gone. The two 
crates were filled with canned food and all types of goodies. 
There was enough to sustain the family for many months!!! 
Father tried to locate the relatives that sent the crates of food, 
but no relative, near or far, knew what he was talking about. 
Father finished the story and said: “I am telling you the story to 
teach you one thing: If you trust in Hashem, you will not lose a 
thing!!! Now you are entering the chuppah, it is important to me 
to tell you this to strengthen bitachon in Hashem and He will 
bless you abundantly!!! 

 י.פ.
 

He will put them upon all your foes -   ונתנם בכל שונאיך
We see something very interesting in our parsha. HaKadosh Baruch 
Hu promises (7:12)  והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם'
 And it will be because of your listening to these‘ – ועשיתם אותם'
ordinances, and your observing and performing them’, then many 
blessings will come upon us. One of them is (7:15):  והסיר ה' ממך כי'

וכל מדוי מצרים... ונתנם בכל שונאיך' חולי  – ‘Hashem will remove from 
you every illness, and all the bad maladies of Egypt that you knew… 
He will put them upon all your foes’. The question is, why mention 
the curse to go on the enemies (despite that we are very happy 
about this), what sin did those enemies do that because HaKadosh 
Baruch Hu wants to bless His children, He sends curses to their 
enemies? 
Perhaps the posuk can be explained based on the Zohar HaKadosh 
who says that when a person sins and the decree emerges before 
Hashem Yisbarach to punish him, then, if before the decree was 
fulfilled, he does Teshuva, Hashem Yisbarach does not punish the 
person. However, on the other hand, the decree cannot be nullified 
from the world, so what does HaKadosh Baruch Hu do? He takes the 
decree and gives it to the goy, as it says (Yeshaya 43:4)  ואתן אדם'
 – ’I put people in your place’, do not read it as ‘Adam‘ – תחתיך'
person, rather read it as ‘Edom’, that Hashem Yisbarach will place 
the decree on Edom. 
It is appropriate to mention here the words the sefer ‘Tzeror HaMor’: 
The person who sins and then regrets it is not the same person who 
has sinned, but rather, he is a new entity whose skin and flesh has 
been replaced because of his fasting and afflictions and he is a new 
man. As it states (Tehillim 22:32): 'לעם נולד כי עשה' – ‘to the 
newborn nation that which He has done’, and we say about him, I 
gave birth to you today. If this is so, how is he deserving of death if 
he is a different person? Therefore, a baal teshuva is honorable in 
the eyes of Hashem, as it says (Yeshaya 43:4) 'קרת בעיני מאשר י
 because you were precious in My eyes’, he is esteemed by‘ – נכבדת'
himself.  תחתיך'  'ואני אהבתיך ואתן אדם – ‘and I loved you, and I out 
people in your place’, do not read it ‘Adam’ rather ‘Edom’,  ולאומים'
 and regimes in place of your soul’, as it says (Bereishis‘ – תחת נפשך'
 the might shall pass from regime to the‘ – ולאום מלאום יאמץ' (25:23
other’. Once this man sinned and a decree was enacted, HaKadosh 
Baruch Hu nullifies the decree from this man since he is a new man 
and places it on another sinner from the offspring of Edom so the 
Satan will not accuse this man. 
We are standing on the Shabbos when we bless the month of 
Teshuva, the month of Elul, we should focus on these words and 
remember that HaKadosh Baruch Hu loves those who repent, and if 
chas v’shalom a decree is issued against a Jew, after he repents the 
decree goes on our enemies. It should be His will that we all repent 
with complete Teshuva and all bad decrees be nullified from upon 
us. 
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Although the days went on as usual, the yetzer continually tried to 
confuse me by making it dark when it was really day. But I innocently 
continued to sit on the mountain for these forty days even though all 
vestiges of wisdom were hidden from me. The fragrance of the Torah 
which is called ‘bread’ and ‘water’ did not come to me as I waited. 
Only after I overcame all these hindrances, Hashem made my way 
successful and the light shone on me. Then, the two tablets that were 
engraved with the words that were spoken with you from the midst 
of the fire were in my arms. I earned the privilege to extend His holy 
light downwards to light your way from the writing of Hashem. You 
must understand from this that all hidden things are just the tricks 
and schemes of the yetzer, and the person must strengthen his spirit 
and stand firmly and mightily against it. Once he passes all the 
hindrances and hidden traps, he will become wise and understand 
that these were just an illusion. 
If one will ask why Hashem did this? Isn’t it the will of Yisbarach that 
the Children of Israel fulfill His word? If so, then why does He place 
before them hindrances and hidden traps? Aren’t these challenges 
liable to make a person forgo his purpose of coming into the world, 
and he will turn away from the service of his Creator, and this will 
then darken the light? The answer to this is that were it not for these 
challenges there would be no novelty in fulfilling the will of Above. 
Who would not listen to the counsel of the Master Hashem Who 
teaches the paths of life and warns them not to burn themselves? 
We find that through these challenges the person understands that 
HaKadosh Baruch Hu wants to benefit him without any substitution. 
That would bring a loss of benefit, for the nature of a wise person is 
that he does not want bread for free. This is why the Creator gave 
him wisdom to withstand these problems facing a person. Then he 
will think to devote himself to fulfill the will of Above. His very 
agreement to this indicates that he forgoes his whole world in order 
to fulfill the will of his Creator. This difficulty will supply what he is 
lacking when Hashem Yisbarach benefits him, and he will appreciate 
the sweetness of the Torah and mitzvos in this world and Hashem 
Yisbarach will preserve the glow for him in the world of souls. 
These words are clarified by the example of Chazal in Tanna Dvei 
Eliyahu (Eliyahu Rabbah Chapter 16): To what is the House of Israel 
compared to in this world before their Father in Heaven? To a flesh 
and blood king who has many sons and servants. He built numerous 
houses and palaces for them. He had an idea and he said: ‘I will 
combine my sons and servants, to see who loves and fears me.’ He 
built a large courtyard and he made a small alley at the entrance, and 
he made a very small opening for people to see the face of the king. 
His sons and servants came and stood in the courtyard and alley, and 
the king knew who loved and feared him, and who feared him but did 
not love him. One who loved and feared the king, troubled himself to 
squeeze through the small opening to see the king, but the one who 
feared but did not love him stood in the courtyard and alley. It also 
says in Tanna Dvei Eliyahu (Eliyahu Zuta Chapter 12): What is this 
compared to? To a flesh and blood king who had servants. They 
would sit on the outside of an iron wall. The king would announce: 
Whoever loves me climb the wall and come to me. Whoever climbed 
the wall saw the king. Who loved him, those that went up or those 
that didn’t? Those that went up! 
What emerges is that the purpose of the will of Above is for Israel to 
prove their love and belief in their Creator. In this way they prepare 
themselves for the reward waiting for them. Therefore, the person 
should not be discouraged when he sees the ways of Torah and 
avodah are locked before him. He has to repeatedly try to do what 
he can until he overcomes the difficulties of Heaven and then 
Hashem Yisbarach will shine His light on him and open his heart to 
Torah and Avodas Hashem Yisbarach.  

 

ם בחושך ראו אור גדולהעם ההולכי  
The nation that goes in the dark saw a 

great light 
רת ה' עמכם ואשב חת הברית אשר כבעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לו 

בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי: ויתן ה' אלי 
דברים אשר דבר אלקים ועליהם ככל ה צבעאלוחת האבנים כתבים באת שני 

י(-)ט:טבהר מתוך האש ביום הקהל:  עמכם 'ה  
When I ascended the mountain to receive the tablets of stone, the 
tablets of the covenant that Hashem sealed with you, and I stayed on 
the mountain for forty days and forty nights; bread I did not eat and 
water I did not drink. And Hashem gave me the two stone tablets, 
inscribed by the finger of Hashem, and on them were all the words that 
Hashem spoke with you on the mountain from the midst of the fire, on 
the day of the congregation. (9:9-10) 
With these words, Moshe wanted to teach Israel about the avodah 
– the service, that every Jew is obligated to be fluent in every 
detail and law of the Torah. But, when he comes to actually fulfill 
this obligation, the yetzer entices him and tells him that the Torah 
is broader than the sea and he will not be able to attain its 
aspirations. It continues to dissuade him that he will not even be 
able to attain a drop of the sea of Torah since he does not have 
the brainpower and it is above his limited understanding. In this 
way it hopes to have him abandon his hands from the Torah and 
he will not attain the ways of life. The result of this will be that he 
will not fulfill his obligation in the world, for the lack of knowledge 
leads to a lack of deed. 
With this Moshe wanted to encourage the weak and reveal that 
these rebukes are only the tricks of the yetzer. This is its way, to 
always ‘make something from nothing’, and to prove through lies 
that the person will not be able to stand up and serve his Creator. 
Therefore, immediately when the yetzer approaches the person, 
the person should realize what is before him. Even if it offers 150 
proofs that he is not for Torah and avodah, he must believe that 
this is a falsehood in its mouth. The proof to this is that the 
Creator supervises over all the creations and He has commanded 
him to stand guard. Hashem does not come to attack His creations 
therefore, he realizes that Hashem Yisbarach has the power and 
ability to make the Torah accessible to His creations, and no 
argument can stand against this proof. Even if the yetzer 
demonstrates that his words are correct, we must believe that it 
speaks falsehoods and his words are only an illusion. The 
obligation of the person at this moment is to squash the tricks of 
the yetzer and to straighten his ways and innocently do what is 
right to be acceptable before his Maker. Chazal said (Avos 2:16) 
‘You are not required to complete the task’ and this should be a 
light unto his feet, and in time he will realize that there was not a 
trace of truth to the words of the yetzer, for Hashem has made his 
way successful and he will be strong in his learning. 
This is what Moshe told Israel: Learn from me the tricks of battle, 
for even me, when I went up the mountain to get the ‘Tablets of 
the Covenant’ from Above, the yetzer tried to trip me up knowing 
that the power of the luchos would spread the light of Torah in the 
world. The Aseres HaDibros – The Ten Commandments are 
engraved on them and all the mitzvos of the Torah are included in 
them. The letters that were etched in them by the finger of Above 
lit up like sapphires and had the power to arouse the hearts to 
literally fulfill the entire Torah. Since the yetzer knew that the 
keeping of the Torah was dependent on these letters, it attacked 
me with various schemes. Even though I was commanded by the 
Almighty to go up to the top of the mountain and I knew that this 
was the will of the Omnipresent, still, the yetzer did not approve of 
my clear thinking and it tried to distract me so that I would not 
succeed in my mission. I had to stand firm in my mind opposite 
these schemes and it tried to confound me by blending day and 
night. 
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One Hundred Berachos Daily Equivalent to One Thousand Pieces 
 of Gold Make Amends for the One Thousand Lights 
 that Flew Off of the Luchos due to the Cheit HaEigel

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

ועם אל"ף שתשים במלת 'מה' ישלימו למאה אותיות, ותחזור המלה 'מאה' כדי לרמוז 

בדרך אסמכתא, שחייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות. וכן יש אסמכתא לזה מפסוק 

הנה כי כן יבורך גבר ירא ה', כי ירא ה' יש לו לברך מנין כי כן".

Toward the end of this comment, he brings further support 
for this exposition from the passuk (Tehillim 128, 4): “Behold, 
the man who fears Hashem blesses 100—”׳כי כן׳ Berachos, the 
equivalence of ״כי כן״.  

Notwithstanding, let us consider why HKB”H chose to teach 
us the obligation to recite 100 Berachos daily by deleting one 
letter from the passuk "ועתה ישראל".  As explained, the passuk as 
it is written in the Torah contains 99 letters, and we have to add 
one letter orally.  Additionally, why did HKB”H specifically delete 
the letter “aleph,” as per the elucidation: "אל תקרי מה אלא מאה"—
do not read “מה” but rather “מאה”?  

100 Berachos to Halt the Deaths  
of 100 Men Dying Daily

Apropos this subject, we find the following in the Tur (O.C. 46): 

"דוד המלך עליו השלום תיקן מאה ברכות, דכתיב )שמואל ב כג-א( ]נאום דוד 

בן ישי ונאום הגבר[ הוקם על - ע"ל בגימטריא מאה הוו, כי בכל יום היו מתים מאה 

ותיקן להם  יודעין על מה, עד שחקר והבין ברוח הקודש  ולא היו  נפשות מישראל 

לישראל מאה ברכות, ועל כן תיקנו חכמים ז"ל אלו הברכות על סדר העולם והנהגתו 

להשלים מאה ברכות בכל יום".

In the times of David HaMelech, one hundred Israelites 
were dying each and every day—the reason for these deaths 
was unknown. After investigating the matter, David HaMelech 
divined the remedy and instituted the recitation of one hundred 
Berachos.  Our sages followed suit by instituting the completion 
of one hundred blessings, in addition to the Berachos recited 

This week’s parsha is parshas Eikev.  Thus, it is fitting that 
we examine our sacred duty to utter one hundred Berachos 
every day.  This obligation is derived from the following passuk 
(Devarim 10, 12): 'ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה" 

  אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך".
And now, Yisrael, what does Hashem, your G-d, ask of you, 
but to revere Hashem, your G-d, to follow in His ways, to love 
Him, and to serve Hashem, your G-d, with all of your heart 
and all of your soul.  Rabbi Meir expounds on this passuk in the 
Gemara (Menachos 43b): 

"תניא היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר ועתה 

ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך".

It was taught in a Baraisa: Rabbi Meir used to say: A 
person is obligated to recite one hundred Berachos daily, 
as it states: “And now, Yisrael, what does Hashem, your G-d, 
ask of you.”  Rashi provides the following clarification: In the 
phrase “אלקיך ה'   ,(one hundred) ”מאה“ read the word as ,”מה 
instead of “מה” (what).  In other words, instead of reading: “What 
does Hashem want,” we are to read it as “Hashem wants one 
hundred.”  Citing Rashi, Tosafos explain that this implies that we 
are obligated to recite one hundred Berachos.  

Additionally, Tosafos provide us with a wonderful “remez.”  If 
we count the number of letters in this passuk, there are exactly 
99; however, by adding the letter “aleph” to the word מ"ה, we 
arrive at a total of 100 letters--מא״ה.  Thus, we have an allusion 
to the 100 Berachos that we are obligated to recite daily.  We 
find this same interpretation and allusion in the commentary of 
Rabeinu Bachayei: 

"וידוע מה שדרשו רבותינו ז"ל מן הכתוב הזה, שחייב אדם לברך מאה ברכות 

בכל יום, שנאמר מה ה' אלקיך שואל מעמך. ויש בפסוק זה תשעים ותשע אותיות, 
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routinely throughout the course of daily events.  The Tur employs 
a gematria in the passuk (Shmuel II 23, 1); the passuk contains 
the words ״הוקם על״—the gematria of ע"ל is 100.  [The Tur’s source 
is the Midrash Tanchuma (Korach 12) and the Midrash Rabbah 
(ibid. 18, 21).]

In his sefer, Kad HaKemach, Rabeinu Bachayei reconciles 
the apparent contradiction.  For, Rabbi Meir’s elucidation in the 
Gemara infers that Moshe Rabeinu had already instituted the 
obligation for Yisrael to recite 100 Berachos per day based on the 
passuk: "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך".  Whereas, the Midrash 
infers that David HaMelech instituted the 100 Berachos.  Rabeinu 
Bachayei explains: It appears from all of the above that Moshe 
Rabeinu, a”h, instituted them originally.  Afterwards, they 
forgot them and David instituted them anew.  After David’s 
time, they forgot them and the sages of the Talmud instituted 
them once again.  

It behooves us to attempt to achieve a better understanding 
of what transpired.  In the times of David HaMelech, the 
institution to recite one hundred Berachos daily was forgotten.  
Yisrael were punished severely for this sin of omission; as 
a consequence, 100 men died daily.  Ultimately, via “ruach 
hakodesh,” David HaMelech discovered the reason for this 
plague; it was because they neglected to recite 100 Berachos 
per day.  This implies that even if they blessed Hashem daily 
with several Berachos, since they did not fulfill the complement 
of 100 Berachos, they were punished.  

“The thousand pieces are yours, Shlomo” the 
Reward for 100 Berachos Is 1000 Gold Pieces

We will begin to shed some light on the subject by introducing 
a passage from the Kol Bo (1: The law of 100 Berachos): וכתב" 

 ר' אשר ז"ל, בא וראה כמה חיבב אותנו הקב"ה, שצונו לברך מאה ברכות בכל יום,

 כדי שנשתכר אלף זהובים בכל יום, כדאמרינן במסכת חולין )דף פז.( יצתה בת קול

וברכה". ברכה  לכל  זהובין  עשרה  זהובין,  מ'  שוה  ברכה  של  כוס   Rabbi  ואמרה 
Asher, z”l, wrote: Come and see how much HKB”H loves 
us!  He commanded us to recite 100 Berachos every day, 
so that we would earn 1000 gold pieces every day.  As we 
say in Maseches Chullin (87a): A heavenly voice went forth 
and said, “The cup of berachah is worth forty gold pieces 
(dinarim)”—ten golden dinarim for every single berachah.  
(The conclusion of the last sentence are the words of the Kol Bo, 
not the Gemara.)

This idea is also brought down in the sefer HaRokeiach (Hilchos 
Berachos 320), authored by Rabeinu Elazar of Garmiza, zy”a, one 
of the Tosafists.  He uses this fact to explain the rationale for the 
two bracelets Avraham’s servant, Eliezer, gave to Rivka (Bereishis 
  .their weight was ten gold shekels—"עשרה זהב משקלם" :(22 ,24
On account of Rivka, Eliezer recited a berachah to Hashem for 
having found Yitzchak’s intended mate, as it is written (ibid. 27): 
 he—"ויאמר ברוך ה' אלקי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדוני"
said, “Blessed is Hashem, G-d of my master Avraham, Who 
has not withheld His kindness and truth from my master.”  
Hence, he gave her two bracelets, weighing ten gold pieces, to 
repay her for the berachah she enabled him to recite.  

The Rokeiach concludes by using this fact to point out an 
allusion in the passuk (Shir HaShirim 8, 12): "האלף לך שלמה"—the 
thousand (silver) pieces are yours, Shlomo.  Now, the Midrash 
(Shir HaShirim Rabbah 3, 14) teaches us that the name Shlomo 
in Shir HaShirim alludes to HKB”H: "מלך שהשלום שלו"—the King 
to Whom shalom (peace) belongs.  This then is the remez in 
the passuk: “The thousand pieces are Yours, You to Whom 
shalom belongs”—we are telling HKB”H that we are offering 
him 100 Berachos every day, whose value is 1000 gold pieces.  

We will now introduce the amazing words of the Chasam 
Sofer.  In his Likutim on the Torah (Chayei Sarah), he explains 
the message of the above passuk in the name of his Rav, the 
author of the Hafla’ah, zy”a, (ibid.): האלף לך שלמה ומאתים לנוטרים" 

השמיעיני" לקולך  מקשיבים  חברים  פריו   the thousand silver—את 
pieces are yours, Shlomo, and two hundred more to the 
sages, who guarded the fruit of Torah from our designs . . 
. your fellows, hearken to your voice of Torah.  He refers to 
what the Beis Yosef writes (O.C. 46, 3) with regards to the silent 
prayers of Shabbas.  Since they only contain seven Berachos, we 
are missing twenty Berachos.  

Nevertheless, we have two ways to make up this deficiency 
and to complete the 100 Berachos.  Firstly, we can increase our 
consumption of fruit and make the required Berachos over them. 
In the words of the Shulchan Aruch (O.C. 290, 1): ירבה בפירות ומגדים" 

 ,one should indulge in fruit—ומיני ריח כדי להשלים מנין מאה ברכות"
delicacies and various fragrances to complete the count of 
100 Berachos.  Secondly, as the Shulchan Aruch explains (ibid. 
 "צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר ויענה אחריהם :(3 ,284

בשבת" מנינם  שחיסר  ברכות  מאה  מנין  להשלים  לו  ויעלו   we should—אמן, 
focus on the Berachos recited by those who read the Torah and 
recite the Maftir, and respond Amen after them; these will count 
toward the 100 Berachos that are lacking on Shabbas.  
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Let us now return to the interpretation of the passuk: האלף לך" 

 we give HKB”H, to Whom shalom belongs, 100 Berachos—שלמה"
daily, worth 1000 gold pieces.  On Shabbas, however, when we 
are missing 20 Berachos, one remedy is: "ומאתים לנוטרים את פריו"—
to make up the 20 Berachos, worth 200 gold pieces, by reciting 
Berachos over fruit that we consume.  Another remedy is: חברים" 

 to pay close attention to our fellows who—מקשיבים לקולך השמיעיני"
recite Berachos over the Torah; after they utter their Berachos, 
we will respond Amen.  

It is worth noting that this wonderful explanation presented 
by the Chasam Sofer in the name of his mentor is also brought 
down in the Shu”t Teshuvah M’Ahahavah (Part 2, 237) in the name 
of his brother, the great Rabbi Shmelke of Nikolsburg, zy”a.  Thus, 
we have two sacred sources suggesting the same interpretation 
of the passuk.  

Now, since we are obligated to recite 100 Berachos daily, even 
on Shabbas, why didn’t our blessed sages see fit to institute the 
silent prayer and its repetition with eighteen Berachos on Shabbas 
also, just like on weekdays?  In truth, the Gemara (Berachos 21a) 
addresses this question and explains: כבוד משום  אטרחוהו   "דלא 

 they did not impose upon him due to their concern for—שבת"
the honor of the Shabbas.  Yet, since the sages did impose on 
us to complete the 100 Berachos by reciting extra Berachos over 
fruit and by paying close attention to the Berachos of the Torah 
recited by others, it seems that it would have been preferable 
to simply complete the 100 required Berachos by praying a full 
Shemoneh Esreh.  

100 Daily Berachos to Rectify the Closed Mem 
 and Samech that Flew Off of the Luchos

I had a wonderful idea concerning this obligation to recite 100 
Berachos daily, whose reward is 1000 gold dinarim, prompting 
us to say to HKB”H: "האלף לך שלמה".  We will begin by introducing 
a fantastic explanation from the Sifsei Kohen, one of the young 
disciples of the Arizal, in this week’s parsha (Devarim 9, 17), 
explaining why we recite 100 Berachos daily.  In addition, he 
explains why 100 men died every day due to their failure to recite 
100 Berachos daily.  

Here is the gist of his sacred words, which are based on the 
holy teachings of the Gemara (A.Z. 5a): ישראל את התורה קיבלו   "לא 

ובני אתם  אלהים  אמרתי  אני  שנאמר  בהן,  שולט  המות  מלאך  יהא  שלא  כדי   אלא 

תמותון". כאדם  אכן  מעשיכם  חבלתם  כולכם   Yisrael only received  עליון 
the Torah so that the Malach Hamaves would not prevail over 

them, as it is stated (Tehillim 82, 6): “I said, ‘You are divine, 
sons of the Most High are you all (like heavenly malachim, who 
do not die).’”  However, you have corrupted your deeds (by 
sinning with the “eigel”) and therefore: “Like men you shall 
die.”  

To explain the matter, we will refer to the Torah’s description 
of the first luchos (Shemos 32, 16): חרות הוא  אלקים  מכתב   "והמכתב 

הלוחות"  and the script was the script of G-d, etched on—על 
the luchos.  They expounded in the Midrash (S.R. 41, 7): רבי" 

 יהודה אומר, אל תקרי חרות אלא חירות מן גלויות. רבי נחמיה אומר חירות ממלאך

היסורין". מן  חירות  אומרים  ורבותינו   Rabbi Yehudah says: Do  המות, 
not read the word as ״חרות״—etched—but rather as ״חירות״—
freedom from exiles.  Rabbi Nechemiah says: Freedom from 
the Malach Hamaves (the angel of death); and our Rabbis 
say: Freedom from afflictions.  Thus, we learn that if the first 
luchos had not been broken, the Malach Hamaves would have 
had no control over them; however, as a consequence of the 
“cheit ha’eigel,” which precipitated the breaking of the luchos, the 
previous reality of death returned.  

The Sifsei Kohen explains why this was necessary.  He refers 
to the Midrash Tanchuma (Ki Tisa 26): את הקב"ה  לו  שנתן   "בשעה 

פרח העגל,  את  וראה  המחנה  אל  וקרב  שירד  כיון  עצמן,  את  סובלין  היו   הלוחות 

וישלך משה  אף  ויחר  מיד  משה,  של  ידיו  על  כבדים  ונמצאו  מעליהם  הכתב   אות 

 When HKB”H gave him the luchos, they carried  מידיו". 
themselves; however, when he descended and approached 
the encampment and saw the eigel, the letters inscribed on 
them flew off.  They became too heavy for Moshe’s hands 
to bear.  Immediately, Moshe became enraged and he flung 
them from his hands.  We will endeavor to explain the matter of 
the letters flying off of the first luchos.  

The matter can be explained based on what we have learned in 
the Gemara (Shabbas 104a): "מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין"—the 
“mem” and the “samech” on the luchos stood miraculously.  
Rashi explains that the script etched on the luchos penetrated 
from the front all the way through to the back of luchos, making 
the letters visible on both sides.  Therefore, the central, stony 
portions of the “samech” and final “mem” were suspended 
in air, unattached to the body of the luchos.  The fact that they 
remained on the luchos was a miracle. As a consequence of the 
“cheit ha’eigel,” however, the miracle ceased, and all the internal 
parts of the final “mem”s and “samech”s flew off of the luchos.  
This is what the Midrash means when it says that the letters flew 
off of the luchos.
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It Is a Life Potion for the Deserving 
 and a Poison for the Undeserving

In this manner, the Sifsei Kohen goes on to explain why 100 
men died each day until David HaMelech instituted that Yisrael 
recite 100 Berachos every day.  He refers to the Gemara (Yoma 
72b): מאי דכתיב )דברים ד-מד( וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו סם" 

מיתה". סם  לו  נעשית  זכה  לא   What is the significance of that  חיים, 
which is written (Devarim 4, 44): “And this is the Torah which 
Moshe put (‘sahm’) before Bnei Yisrael”?  If one is deserving, 
the Torah acts as a potion (the meaning of the Hebrew word 
“sahm” spelled with a samech) of life; but if one is not deserving, 
it acts like potion of death—like a poison.  So, before the first 
luchos were shattered, Yisrael were deserving in the merit of the 
letters ס"ם that remained on the luchos miraculously; at that time, 
the Torah represented a life potion for them.  After the “cheit 
ha’eigel,” however, when all of the final “mem”s and “samech”s 
flew off of the luchos, it became a death potion for them; hence, 
the death decree returned.  

It was precisely for this reason that Moshe Rabeinu instituted 
that Yisrael recite 100 Berachos daily when he proclaimed: ועתה" 

 By so  .מא"ה as מ"ה interpreting the—ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך"
doing, they paid HKB”H a מס—a form of tax—as atonement for 
the damage inflicted to the letters ס"ם, which possess a gematria 
of 100.  During the times of David HaMelech, however, this tikun 
was forgotten.  Consequently, 100 men died every day, due to 
the damage to the letters ס"ם.  The plague continued until David 
HaMelech reinstituted the practice initiated by Moshe of reciting 
100 Berachos every day.  As a result, the plague stopped.  

Let us add a nice little tidbit to his sacred words based on 
what we have learned in the Gemara (Succah 52a): לבוא  "לעתיד 

הרשעים" ובפני  הצדיקים  בפני  ושוחטו  הרע  ליצר  הקב"ה   le’asid—מביאו 
la’vo, HKB”H will bring the yetzer hara and slaughter it in 
the presence of the tzaddikim and in the presence of the 
reshaim.  The Shela hakadosh (Chayei Sarah 10) explains the 
matter based on the fact taught in the Zohar hakadosh and in 
Midrashim that the name of the yetzer hara is סמא"ל.

The first two letters of its name—the “samech” and the 
“mem”—emanate from the realm of tumah; whereas, the last 
two letters—the “aleph” and the “lamed”—emanate from the 
realm of kedushah.  The latter sustain the yetzer hara and allow 
for its continued existence.  This then is the implication of the 
statement that HKB”H will slaughter the yetzer hara le’asid 
la’vo; he will remove the name א"ל, and it will be deprived of 
its sustenance.  As a result, the two letters emanating from the 

klipah—the “samech-mem”—will cease to exist.  This concludes 
his sacred remarks.  

Now, we are familiar with the Gemara’s teaching (B.B. 16a): 
המות" מלאך  הוא  הרע,  יצר  הוא  שטן,   he is the Satan; he is the—"הוא 
yetzer hara; he is the Malach Hamaves.  The Gemara elaborates 
(ibid.): "במתניתא תנא, יורד ומתעה, ועולה ומרגיז, נוטל רשות ונוטל נשמה"—a 
Tanna taught in a Baraisa: It (the Satan) descends and lures 
people into sin; it ascends and incites (G-d’s wrath against the 
sinner); it takes permission (to kill the sinner) and takes his 
soul.  Rashi explains that at first when it descends to lure and 
mislead people, it is called the “yetzer hara”; afterwards, when 
it ascends to prosecute the person before the heavenly court, it 
is called the “Satan”; subsequently, when it receives permission 
from above to kill the sinner and it descends to take his neshamah, 
it is called the “Malach Hamaves.”  

It should be apparent from what has been said that the 
power of the Malach Hamaves to impose death emanates from 
the letters ס"ם in its name—which function as a המות  a—ס"ם 
lethal potion.  Accordingly, we can appreciate why the first 
luchos imparted to Yisrael freedom from the Malach Hamaves.  
For, the letters ס"ם that remained on the luchos due to a miracle 
nullified the power of the Malach Hamaves emanating from 
those letters, rendering it powerless to carry out its deadly 
task.  Yet, when the luchos were shattered, and the letters ס"ם 
flew away, the lethal power of the Malach Hamaves—emanating 
from the ס"ם in its name—was restored.  

1000 Lights Vanished when 
 the Luchos Were Shattered

Following this exalted path, we will now proceed to explain 
the matter of the 1000 golden dinarim that are compensation for 
the 100 Berachos, as indicated by the passuk in Shir HaShirim: 
 :We have learned in the Gemara (Shabbas 88a)  ."האלף לך שלמה"

"דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא של 

מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד 

כנגד נשמע, וכיון שחטאו ישראל ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ופירקום, 

שנאמר ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב... וכולן זכה משה ונטלן, דסמיך ליה 

)שם ז( ומשה יקח את האהל".

Rabbi Simai expounded: At the time Yisrael proclaimed 
“na’aseh” prior to “nishma,” sixty myriads of ministering 
angels  came to each and every Jew.  They tied two crowns to 
him—one corresponding to “na’aseh” and one corresponding 
to “nishma.”  But when Yisrael sinned, one hundred twenty 
destructive angels descended and  removed them, as it states 
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(Shemos 33, 6): “Bnei Yisrael were stripped of their jewelry 
from Har Chorev” . . . Moshe merited receiving all of them, 
and he took them.  For, next to the aforementioned passuk, it 
states (ibid. 7): “And Moshe would take the tent.”  

The Arizal teaches us in Sha’ar HaKavanos that just like Yisrael 
merited receiving two crowns—which are magnificent lights—
for pronouncing “na’aseh” prior to “nishma”; similarly, Moshe 
Rabeinu merited receiving 1000 magnificent lights from HKB”H 
at the time of Matan Torah.  However, after Yisrael sinned with 
the “eigel,” the two crowns were confiscated.  Similarly, Moshe 
also had to forfeit the 1000 lights that he had received; he only 
retained one of the 1000 lights.  

This is one explanation for the tradition to write the “aleph” 
of "ויקרא" in the passuk (Vayikra 1, 1): "ויקרא אל משה"—with a small 
“aleph”--זעירא  This tradition alludes to the fact that after  . אלף 
the “cheit ha’eigel,” Moshe only retained one out of the thousand 
lights that he had received.  [Translator’s Note: In Hebrew, the 
term for the letter “aleph” is ַאֶלף and the term for one-thousand 
is ֶאֶלף; thus, a miniature “aleph” implies that he only retained 
a miniscule portion of the 1000 lights.]  Yet, since he forfeited 
them through no fault of his own—but rather due to Yisrael’s 
sin—HKB”H compensated Moshe, by depositing with him all of 
the crowns that were confiscated from Yisrael.  

Accordingly, the Arizal explains that the situation that existed 
at Matan Torah, prior to the “cheit ha’eigel,” recurs on every 
Shabbas.  At the entry of the Shabbas, Moshe Rabeinu reclaims 
all of the 1000 lights that he received prior to the “cheit ha’eigel”; 
it represents a form of extension and supplement to the Shabbas.  
Since his own 1000 lights are restored to him, he graciously 
returns to Yisrael all of the crowns that they forfeited and were 
deposited with him for safekeeping during the week.  These 
lights represent the supplemental kedushah that Yisrael receive 
on every Erev Shabbas.   

Based on this understanding, the Arizal explains the formula 
we recite in Shacharis on Shabbas: "ישמח משה במתנת חלקו"—Moshe 
rejoices on Shabbas, because the portion he received prior to the 
“cheit ha’eigel”—namely, the 1000 lights—is restored to him; 
 as the Almighty’s trustworthy servant—of—"כי עבד נאמן קראת לו"
whom He attests (Bamidbar 12, 7): “In My entire house he is 
trusted—he returns the two crowns that were confiscated from 
Yisrael and placed with him for safekeeping.  The passage goes 
on to describe the nature of the portion bestowed upon Moshe 
that is returned to him on Shabbas: בעמדו נתת  בראשו  תפארת   "כליל 

 ,You placed a crown of splendor on his head—לפניך על הר סיני"
when he stood before You on Har Sinai—these are the 1000 
lights that he received at Matan Torah, which he had to forfeit, 
and are returned to him as a gift on Shabbas.  This is the gist of 
the Arizal’s sacred explanation.  

We will now introduce another fascinating insight that we 
have presented several times in the past.  In the sefer Yalkut 
Yashar (40, 4), he brings down what he heard from his uncle, the 
great Rabbi Moshe of Razvodov, ztz”l, who cited the great Rabbi 
Shalom of Kaminka, ztz”l.  He discusses the nature of the 1000 
lights that were confiscated from Moshe Rabeinu due to the 
“cheit ha’eigel.”  As we learned above from the Sifsei Kohen, the 
luchos were shattered, because the miracle involving the closed 
“mem”s and “samech”s ceased.  

Accordingly, the esteemed Rabbi of Kaminka points out an 
amazing fact.  In the Aseres HaDibros, there are precisely 22 
final “mem”s and 2 “samech”s; their gematria adds up to one 
thousand (22x40=880; 2x60=120; 880+120=1,000).  This is the 
key to the one thousand lights that were initially bestowed upon 
Moshe Rabeinu when he received the Torah; however, when the 
letters flew off of the luchos due to the “cheit ha’eigel,” those one 
thousand lights were confiscated from him.  This concludes his 
fascinating insight.  

100 Berachos Worth 1000 Gold Dinarim 
 Rectify the 1000 Lights

Now, this illuminates for us the reason they instituted the 
practice of reciting 100 Berachos every day, whose worth is 1000 
gold dinarim.  As we learned from the Sifsei Kohen, we are obliged 
to recite 100 Berachos daily as a tikun for the letters “samech” 
and “mem” (whose gematria is 100) that flew off of the first 
luchos due to the “cheit ha’eigel.”  As explained, the twenty-two 
“mem”s and two “samech”s that flew away were the 1000 lights 
that vanished.  Therefore, we are required to recite 100 Berachos, 
whose value is 1000 gold dinarim, as a tikun for the 1000 lights 
that vanished.  This is implied by Shlomo HaMelech’s statement: 
  .Clearly, these two ideas go hand in hand  ."האלף לך שלמה"

It is now with great pleasure that we can explain why HKB”H 
omitted the letter “aleph” in the passuk: ועתה ישראל מה  ה' אלקיך" 

מעמך"  in ״מאה״ compelling us to add it orally by reading—שואל 
place of ״מה״.  On numerous occasions, the Bnei Yissaschar (for 
instance Shabbasos 3, 8) explains in the name of kabbalistic 
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sefarim  that the letter ַאֶלף (“aleph”) is (1000) ֶאֶלף, as we find in 
the passuk (Devarim 32, 30): "אלף אחד  ירדוף   how could—"איכה 
one pursue a thousand?  

Based on this fact, we can suggest that the letter “aleph” 
is missing from this passuk, because HKB”H wanted to teach 
us that we are obligated to recite 100 Berachos daily—worth 
1000 gold dinarim—to compensate for the (1000) אל"ף missing 
lights that vanished due to the “cheit ha’eigel.”  By reciting 100 
Berachos daily, it is as if we are inserting an “aleph” in the passuk 
to restore the אל"ף lights.  

It is with great pleasure that we can now address the matter 
of the tefilos we say on Shabbas. Our blessed sages profoundly 
chose not to institute eighteen Berachos on Shabbas—similar 
to the weekday tefilos.  This compels us to find other ways to 
complete the tally of 100 Berachos on Shabbas.  We have learned, 
however, that all of the 1000 lights that were confiscated from 
Moshe Rabeinu are returned to him on Shabbas.  Hence, it 
would seem that the tikun of 100 Berachos—worth 1000 gold 
dinarim to make amends for the 1000 lights—is unnecessary 
on Shabbas.  

Notwithstanding, it is evident that the reappearance of the 
1000 lights on every Shabbas is lacking; it is not completely as it 
was prior to the “cheit ha’eigel.”  Proof of this is the fact that the 

decree of death has not been repealed—as was the case before 
the shattering of the luchos.  Furthermore, we have still not 
merited the complete geulah.  Clearly, the appearance of the 1000 
lights on Shabbas is merely a semblance of the future geulah.  This 
is consistent with the kedushah of Shabbas, which is merely a 
semblance of Olam HaBa.  Therefore, we still need to find ways to 
complete the tikun of 100 Berachos even on Shabbas—by eating 
fruit and hearing the Berachos of those who are called up to the 
Torah.   Thus, we will hasten the arrival of the future geulah—at 
which time the 1000 lights will be restored fully and the decree 
of death will be repealed.  

This explains very nicely the rationale provided by Chazal in 
the Gemara for the reason they only instituted seven Berachos 
in the silent prayers of Shabbas rather than eighteen, like 
on the weekdays: “They did not impose upon him due to 
their concern for the honor of the Shabbas.”  They wished 
to demonstrate that the obligation to rectify the 1000 lights 
by means of 100 Berachos is not the same on Shabbas as it is 
during the week.  Therefore, they chose not to impose on the 
tzibbur.  Nevertheless, we are still obliged to complete the tally 
of 100 Berachos on Shabbas in order to hasten the arrival of the 
geulah and the complete return of the 1000 lights, swiftly, in 
our times!  Amen.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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iraas Shamayim, fear of heaven, seems like a daunting 
task to us. In the minds of many, leading a life that 
is dictated by the fear of Hashem and having it play 

a role in all of our decisions is reserved for the Tzadikim. 
However, as Moshe Rabeinu reminds Klal Yisroel of Hashems 
expectations, he asks them; מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה 
 what does Hashem your G-d ask of you but merely to fear 'וגו
Hashem your G-d etc. insinuating that Yiraas Shamayim is 
not a vast or immense demand. “Just” a small thing, to have 
Yiraas Shamayim. This prompts Chazal (Berachos 33b) to 
ask; is Yiraas Shamayim a small matter? They answer, אין, לגבי 
 yes, for Moshe who said these words, it  משה מילתא זוטרתא היא
was a small matter. Meforshim wonder, how Moshe charged 
us, pedestrian humans with this demand - small matter as it 
may have been to him - true fear of Heaven was a great deal 
to ask of everyone else.

We may begin to understand this based on the words of the 
Maharal (Gevuras Hashem Perek 18). As a brief introduction, 
Torah names typically define the very essence of the person 
or object. (See Tiferes Yisroel Mishnayos Shekalim beginning 
of Perek 6 for a fascinating read of this subject) When Adam 
named all the animals, the Torah recounts; “and whatever 
Adam called each creature, that was its name” (Beraishis 2:19). 
Adam assessed the fundamental nature of each animal and 
named it accordingly. Names are not only for identification, 
they are descriptive. 

Chazal (Yalkut Divrei Ha’Yamim 1;674-4) say that Moshe had 
ten names. Each name describes another aspect of Moshes 
qualities. His father called him Chaver, his mother referred 
to him as Yekusiel etc. (Yalkut Shemos 2-166) The name as 
he is known is Moshe, given to him by Bisya the daughter of 
Pharaoh, as she declared; כי מן המים משיתהו, for I drew him from 
the water. What was unique about this name that Hashem 
chose it over the others? And why did she choose the word 
 ?Yeor, river -יאור Mayim over the word-מים

Maharal provides us with a glimpse into the depths of this 
name and why even Kadosh Baruch Hu used this name. 
He explains, in Maharal-speak, that Mayim epitomizes 
Gashmiyus – materialism, (see his lengthy elucidation; ibid) 
and Moshe is epitome of Ruchnayus - spirituality, as if he has 
no physical existence. (Meforshim suggest that it is for this 

reason that no one knows the burial place of Moshe as there 
was no physical aspect to his being that required burial) The 
name Moshe, is inherently the polar opposite of what water 
symbolizes and he was thereby named as being drawn from 
it. 

And although this deep concept is difficult to fully grasp, the 
basic idea that water symbolizes Gashmiyus can be applied 
to clarify the aforementioned Gemara. The Gemara is not 
inferring that it was easy for the “Ish Moshe” the man Moshe 
to achieve Yiras Shamayim over others, rather its easier for 
the person imbued with the characteristic of Moshe-one who 
frees himself from the shackles of Gashmiyus, to achieve 
Yiras Shamayim. Hence, the Gemara doesn’t refer to him as 
Moshe Rabeinu, rather Moshe inferring the Middah, not the 
man. 

The more one is determined to fulfill his Gashmiyus bucket 
list, Yiraas Shamayim becomes that much more of an elusive 
goal. 

Rav Shimon Ben Pazi said about the human condition, 
מיצרי לי  אוי  מיוצרי  לי   woe to me from my Creator, who is -אוי 
sure to punish me if I succumb to temptation and woe to 
me from my Yetzer Hara, who attempts to lure me from 
the proper ways (Berachos 61a). The Alter of Kelm (Kisvei 
Ha’Sabba V’Talmidav M’Kelm volume 1 page 218) views this 
important statement as the barometer to gauge one’s level of 
Yiraas Shamayim. If ones concern of אוי לי מיוצרי is expressed 
more often, the “Krechz” is bigger than the fear of אוי לי מיצרי 
it is indicative of a sound level of Yiraas Shamayim. 

The Torah commands (Eikev 10:16) ומלתם את ערלת לבבכם – and 
you shall cut away the barrier of your heart. Rashi explains 
Orlah as the blockage and covering of our hearts. There is a 
spiritual hardening of the arteries which we are commanded 
to remove. Chidushei Harim notes, that it says Levavchem, 
your hearts-plural, and not Halev-singular, because every 
heart has its own challenges and blockages that prevents us 
from growing. Every one of us has our own struggle to reach 
Yiraas Shamayim.

May Hashem allow us to accomplish this “small matter” and 
become יראי שמים באמת.

Y
פרשת עקבכג׳ אב תשע"ט
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

y thought on this week’s Parsha is of secondary importance to 
an expression within the thought which I have learned to “carry” 
around with me.  I hope readers will do the same.
 

The necessity and responsibility to study Torah is mentioned a few times 
in this Parsha.  People can learn Torah to fulfill their obligation without 
appreciating the many advantages of learning Torah as is intended, and as a 
result, they will not be rewarded with the life-enhancing skills found inside 
of it.
 
Unaware of the beauty of Torah, many people may believe that they have 
extracted whatever there is to extract when, in reality, they have not. This 
causes them to believe that they can offer opinions, act as a leader, and 
become resentful when they do not understand the Torah.
 
Sefer Eliyohu Rabo (6/19): Koro Odom V’lo Shono, Adayin Bachutz Hu 
Omeid, If a person learns Tanach but not Mishnayos, he is still Bachutz, on 
the outside. That means he is not capable of grasping what Tanach really 
means. This statement is not intended as a criticism as much as it is an 

assessment of his status and what he can expect from the Torah.
Tono D’bei Eliyohu continues, Shono V’lo Koro Adayin Bachutz Hu Omeid. 
If a person learns Mishnayus but has not learned Tanach, he is still on the 
outside of understanding the Torah.  This is a statement to those who learn 
Gemorroh, but have a minimal grasp of Tanach.
 
Finally, Koro V’shono Vlo Shimeish Talmidei Chachomim, Dome K’mi 
Shenisalmo Mimenu Divrei Torah. If a person learned both Tanach and 
Mishnayus but has not learned under a Rebbi (which, to a degree, is achieved 
by learning Gemorroh), it is as if the wisdom of the Torah is still hidden from 
him.  This is because there are so many gaps in his understanding that his 
knowledge has no practical value.
 
The expression Bachutz means a lot to me.  I fear that I am not getting it and 
even more afraid that I think I am. To be on the outside means the Torah has 
not taught me how to live or how to think, and therefore I am not capable of 
making effective decisions.  Everyone who claims to affiliate with the world 
of Torah should be terrified that they may be Bachutz, on the outside, and 
do what they can to truly belong to the Torah world.

M

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

here are certain skills necessary to excel in marriage, parenting, 
business, and even in friendships.  One of the more important 
requirements is the ability to think several steps ahead. Some people 
are naturally gifted in this area.  Many are not.  Such people are at 

risk of being taken advantage of when dealing with others who are capable 
of thinking ahead. 
 
There is a second skill required for people to succeed in life which, again, 
some people are naturally gifted at while others are not.  It is the ability 
to anticipate other people’s personal preferences.  I 
can make a "move” to which I know what my reaction 
would be, but this is meaningless if I don’t know how 
the other person will react.  
 
When working with individuals and families, I find that 
many people fall into the category of those unable to 
think beyond the next step. In addition, their decisions 
are made without considering how their child or 
mentee will react to their decisions. This is what I have 
referred to in the past as people's personal databases, 
without which it becomes difficult to be confident with any decision.  I have 
written extensively on the topic of databases.  My video lectures on this topic 
can also be found on TorahAnytime.com.
 
The ability to anticipate several steps ahead and to know how others 
will react, when not natural skills, can be learned ones. First, people must 
appreciate their importance. Often, it is simply not important enough to 
them to even make the effort.  Many people respond to what they consider 
to be counterintuitive advice with blank stares, unaware that there is more 

to consider than just the immediate next step.
 
Considering the next step requires parents to look at a child, not as 
they are now, but how, it is reasonable to believe, they will become 
after they react to the parent’s decisions.
 
1) I often suggest to young men and women that they begin the Shidduch 
process even if they don’t seem to be ready to marry and undertake the 
responsibilities of a family.  (Of course, this must be decided on a case-by-

case basis.)  I do so because I have found that people 
generally don’t mature merely with the passage 
of time.  They mature because of the stages in 
life they experience.  Knowing that they are “on the 
market” causes them to act differently, as do all the 
subsequent stages of actually dating, going out on a few 
dates with the same person, considering engagement, 
and engagement, etc.
 
While there is risk in such a decision, there is also risk 
in stagnating people’s growth.  This same rule applies 

in other areas.  People that are not responsible often become responsible 
when those responsibilities are the result of the next stage of life, such as 
transitioning from elementary to high school or from a local to an out-of-
town school.
 
To succeed, it is necessary that they realize that they are moving ahead in 
life and not just being asked to accept more responsibilities.  Whether or 
not they will interpret the next stage as moving forward in life depends 
on the individuals themselves, as well as how it is presented to them.  The 
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

"One of the biggest causes for 
failure in Chinuch is when 
parents/Mechanchim do not 
consider how the child will 

react to their decisions."
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best opportunities are when they are motivated on their own.  I often 
tell parents that if they want to do something, then it is already 
something for them to consider.
 
2) Some people are unable to see beyond anything not directly in range of 
their view.  I often tell people that, at Areivim’s housing, we offer a community, 
an environment which allows people their best opportunity to grow.  While 
we offer room and board, that is not what they should be focusing on.  
Recently, someone insisted on seeing the house before their relative moved 
in.  The house was clean besides the kitchen which is actively used (that 
should be a good thing). They cancelled their plans to move in, as they were 
unable to see beyond what was in front of them.
 
One of the biggest causes for failure in Chinuch is when parents/
Mechanchim do not consider how the child will react to their 
decisions. There are very few decisions which are good or bad moves.  It 
is mostly about how the other person will react. Many parents choose a 
school because it is what their child really needs without considering how 
their child will react. Saying “structure is good for my child” may be true 
but it also may not be practical at this stage.  Most children that require 
structure react poorly to it and that has to be considered before a decision 
is finalized.
 
Therefore, as important as it is to be able to see beyond the next move, 
it is equally important to be able to incorporate the personality of those 
being helped into the decision process.  When parents ask whether their 
suggestion is an effective one, I ask them the following question: “How will 
your child likely react?”
 
Often their response will be, “Well, I hope they will react in a positive 
manner”.  Or, they ask me how I think the child will respond, even though I 

never met their child.  I tell them that asking me how they should respond 
is meaningless because the question to ask is, if I did “X”, how will my child 
react.   They are the ones that know the answer.
 
3) The lack of the two skills mentioned above plays a strong role with regard 
to money.  Many parents ask their children to contribute to the cost of the 
family car, pay for their own clothing when they have jobs, etc.  I am very 
opposed to this idea. (Readers should feel comfortable contacting me if they 
would like to discuss my position, and the alternatives.)
 
I have spoken to multiple teenagers who tell me that money, more than any 
other single issue, taints their attitude towards their parents.  Children can 
not comprehend that their parents struggle with financing, so they interpret 
the request for money to be a selfish one.  Nothing parents say changes their 
opinion.  Therefore, asking children to contribute to the household is a great 
idea if they do not consider how their child will react to the request, which 
would often turn the idea into a terrible one.
 
Of the most difficult challenges when trying to help people is that there is 
a wide range of possible responses.  With regard to their actions, there may 
be only two or three choices, such as will the child show up or not show 
up to the job that someone found for him. Nevertheless, there are multiple 
possible internal reactions they may have.  Some examples include the mood 
that it will create, the long-term resentment the child may harbor for being 
manipulated, and his feeling of failure if the job overwhelms him.  I am asking 
parents to pause before deciding and to do their best to consider all the 
factors, present and future, and to consider the preferences of the invidual 
being helped.
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himon was an eleven year old boy learning in a Polish cheder, when R’ 
Meir Shapiro ZT”L, the Lubliner Rav, came to test the boys and speak 
to them in learning. The children exceeded his expectations and the 
Rav told the children that as a prize for doing so well he was going to 

share with them a secret for life. He quoted the following words from the 
Be’er Hativ in the name of the Chinuch: “Whoever is careful to recite Birchas 
Hamazon with kavana, word for word (from a bentcher), is assured he will 
never worry about where his next meal will come from for his needs will be 
taken care of with respect and generosity all the days of his life.” The words 
entered Shimon’s heart and he decided, right then and there, to accept upon 
himself to always bentch with kavana (concentration). It wasn’t easy. After 
lunch, while other children ran out to play, he stayed longer, taking his time, 
saying each word carefully, wasting most of recess but never relenting on his 
kabalah.
     When the Second World War broke out, Shimon was still a boy. Amidst 
the havoc of war, he was separated from his entire family, undergoing misery 
and loneliness in Nazi concentration camps. Fortunately, he was chosen to 
work in the camp kitchen, as an assistant to the cook and this made Shimon 
constantly aware that the blessing of R’ Meir was already being fulfilled. There 
was no shortage of food in the kitchen and he never had to worry about 
going hungry. He made sure that after eating bread, he would recite every 
word of bentching loud and clear and if he saw that circumstances would not 
allow him to bentch properly -  he wouldn’t eat! 
     One day, a high ranking Nazi officer walked into the warm kitchen and 
noticed Shimon working there. Instantly, he became furious and started 
screaming, “How can it be that a Jewish boy is healthy and well-fed in this 
camp?” He told Shimon to walk outside immediately and handed him a small 
hammer. Pointing to the frozen earth he told him to dig a bunker two meters 
deep to protect Nazi officers from the Russian bombs. It was obviously an 
impossible request and they both knew it. But none of that mattered. “Upon 
completion you may return to the kitchen,” said the sadistic animal and 
stormed away. The implications were obvious. Shimon was never meant to 
return to the safety and warmth of the camp kitchen. With the small hammer 

in hand, Shimon raised his eyes Heavenward. “Hashem,” he said, “I am keeping 
my part of the deal, and I was promised that I will be taken care of all the days 
of my life. I am still a child! Is this called my whole life?”
     Suddenly, a truck full of German soldiers drove by. When they saw a 
Jewish boy standing on the frozen ground, trying to dig with a hammer, they 
burst into racuous laughter. Furthering his embarrassment, the Germans 
began pelting the young boy with whatever was at hand. There were bottles 
and cigarette butts, but also potatoes, cucumbers and other produce. This 
went on for a quite a bit. When the truck finally moved away, Shimon realized 
that he was standing in the midst of a pile of vegetables! He had asked for 
food, and here it was! But he wasn’t out of the woods yet. He needed to dig 
an impossible hole and if he couldn’t finish the bunker before the Nazi officer 
returned, all these vegetables would be useless to him!
    But this prayer, too, was quickly answered. Out of nowhere, another truck 
drove by - this one carrying non-Jewish Polish soldiers. They saw piles of 
vegetables and asked Shimon if they can have some. With a sudden stroke of 
inspiration, Shimon responded, “Well, if you dig me a bunker right here, two 
meters deep, I will let you take all the food!” Without Shimon even lifting a 
finger, the men jumped out of their truck and with their shovels and picks, 
set to work. Before long, the hole was completed and Shimon was more than 
happy to give them the entire stock of his valuable produce.
     Soon the Nazi officer returned. He stood there shocked, unable to fathom 
how a child had managed to dig such a precise bunker, through frozen earth, 
with just a hammer for digging! He looked at Shimon with a venomous gaze 
and declared, “I always knew you Jews have someone watching over you.” 
Then he ordered Shimon back to the kitchen! 
     With the help of Hashem, Shimon survived the war, promising himself 
in those dark days, that he would always make sure to bentch with kavanah 
- thanking the One Above for providing him with food in such a generous 
fashion. And he kept this kabalah his entire life. In Jerusalem, where he lived, 
he was well-known for his special affinity and zehirus for the mitzvah of 
Birchas Hamazon.

S
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman



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

 
 David Gurwitz 

Parshas Ekev 

Seeing Kindness in the Heel 

Let’s see how much we might learn from examining a place we rarely ever see, or think about, or feel, but which serves as one of 
the foundations of our lives – the heel.  

Let’s also see how this week’s Parsha’s commandment to eat and be satisfied - which led to the creation by our Sages of the full 
prayer after eating - also ties in with Chesed, and more.  

Then, let’s try and combine the heel and chesed. 

This week’s Parsha begins with the following words; “It shall come to pass because you listen to these laws.” Why did it use the 
word Ekev next to the word listen? “Ekev” means the following: end, because, reward, and “as a consequence of”. It is an unusual 
word. It also means…heel. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l provides a long explanation on how the word Ekev fits in to his view of all the mitzvahs and 
chukim and mishpatim which are lumped together under the word mishpatim. He beautifully explains that they are all to be carried 
out under the yardstick of tzedek, as duties we owe; hence, no reward can be claimed.  

We cannot see the results of fulfilling any mitzvah. The paths of the Torah form an ever widening circle, in which the mitzvahs 
overlap and lose themselves in each other. We see far reaching results from what are apparently small mitzvahs. Therefore, all 
must be done with equal conscientious faithfulness, all being equal to us, as a duty we owe.  

Ekev, he says, indicates something NOT consciously striven for. It is something that remains unconsidered, which teaches us to 
focus on that which we might leave behind, due to possibly being influenced by the changing circumstances of the times. We might 
step over them – hence, ekev - as having little meaning. Distinguishing between more and less important was always bad for us.  

The first Beis Hamidkdash was destroyed due to lack of adam l’mokem, and the second due to adam l’chavera. We must take the 
Torah as a whole – as King David says in Tehillim, Toras Hashem temimah Mshivas Nafesh.  

The Baal HaTurim also teaches us – 700 years ago – more about the word Ekev. He points out that the word Ekev has a value of 
172, equaling the number of words in the Ten Commandments! The Torah is teaching us that, if we will listen to the 172 words of 
the Ten Commandments, which are the basis of and contain all of the 613 Mitzvot, we will merit Hashem’s kindness that he swore 
to our forefathers. 

The Baal Haturim pointed out in last week’s Parsha that the second Luchos had 189 words, as compared to the first. The 
difference, of course, is 17 – the value of the word Tov – good.  

It occurred to me last Shabbos while reading the baal haturim during the leining of Parshas Veetchanan that 172 and 189 – the 
combined number of words in both Luchos - equals 361, which is the value of the words byad Moshe, meaning by the hand of 
Moshe! That is exactly the number of words he brought down in two trips!  

The Baal Haturim also points out that the letters of the word Ekev can be rearranged to spell the word Kevah, permanent, which 
we are instructed to do in Pirkei Avos this week regarding setting fixed times to study Torah.  

Following this thought, we understand why the Gemara in Yuma, Daf 28b, tells us that Avraham kept the entire Torah before it 
was given. We learn that Avraham kept the entire Torah from the language in the Akeidah, where it says Ekev Asher Avraham 
Bekoli – because he listened to “My” voice – since the word Ekev and its hint at 172 words, is used there.  

The Baal Haturim also points out that the heel walks behind the foot, in a humble way, and it is therefore not “stubbed” as are the 
toes! We “dig in” squarely with our heels!  

It is quite fascinating that the number of bones in the foot is twenty six, which is the value of Hashem’s name. This helps us 
remember who is supporting us when we stand and walk – and the rest of life as well. 

The Lubavitch Rebbi, zt”l, tells us that the heel has some significant advantages over other limbs, in that it is the part of the body 
that yields most easily to the will – putting the heel into hot or cold water is easier than with any other limb. While this seems to 
come from insensitivity, in fact, being so far from the mind and heart, the heel is less resistant to our conscious power, and more 
to our inner power. 

Rashi tells us more - if a person listens to the commandments that he would normally tread with his heel, then, Hashem will 
safeguard him. The Parsha then immediately points out the Chesed that Hashem swore to our forefathers, and in doing so, 
connects the two ideas. 
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Where can we see more Chesed hidden in the letters of the word itself, and the idea, of Ekev?  

The letters Ayin and Bais surround the letter Kuf, forming the word Ekev. Ayin and Bais – 70 and 2 – add up to 72, the value 
of…….. Chesed!  

When these two letters are spelled out, we see something amazing. Ayin – when spelled out (Ayin –Yud - Nun) adds up to 130. 
Bais – when spelled out (Bais - Yud - Sof), add up to 412. Together, these two spelled out letters of Ayin and Bais, the letters 
surrounding the Kuf in the word Ekef, add up 542, which is the value, with the Collel, of the word…. Yisrael!!!  

There we see a hint of the Chesed inherent in Yisrael, with the surrounding part of the word for heel! 

That is Part One. Let’s look at the letter Kuf, the remaining inner letter. 

Kuf - when spelled out (Kuf Vav Peh) equals 186, which is the value of the word Makum, Hashem’s place! In fact, the letters of 
Hashem’s name, when multiplied by themselves – i.e., Yud times Yud, Heh times Heh, etc – also adds up to 186! What do we see 
from all of this? 

THE SURROUNDING OUTSIDE LETTERS OF EKEV – Ayin (Ayin Yud Nun – 130) - and Bais (Bais Yud Sof – 412) total 542, 
REPRESENT THE CHESED INHERENT IN YISRAEL, WHILE THE INNER LETTER - Kuf Vav Peh – 186 - REPRESENTS HASHEM’S PLACE 
OF HOLINESS. 

Now we can, perhaps, begin to understand how we became Am Yisrael, Bnei Yisrael, Clal Yisrael, Netzach Yisrael, from David 
Melech Yisrael - from an Ekev. 

Let’s recall from Sefer Shemos how we received the name Yisrael. Yaakov was born with his hand grasping on to the heel of Esau. 
Hence, his name in Hebrew means “from the heel”. The root of his name implies another aspect of Ekev – HUMILITY. After all, the 
heel is the lowest part of the body. 

However, humility does not mean PASSIVITY. Let’s review the way Yaakov received the name Yisrael in light of this idea. 

Yaakov fought with and overpowered the angel of Esau, and the angel named him Yisrael, which means, you have struggled with 
G-d, and with man, and you won. That is what Yisrael - Israel - means. We struggle. But we win. 

The letters of Yisrael, when rearranged, spell Rosh Li, the head is mine. 

So Yaakov’s two names – Yaakov, related to the heel, and Yisrael, the head is mine - represent the span from low to high, from 
the apparently least sensitive - the heel - to the apparently most sensitive - the head. Yaakov’s new name encompassed the entire 
gamut of life.  

That is perhaps why the Torah calls him an Ish Tam - a complete man. Yaakov fought with Esau’s angel.  

Our sages tell us that this angel has three personalities, and names - the Satan, the Yetzer Hara, and the Katigor – the 
prosecuting angel in heaven, who argues against us after the Yetzer Hara influences us negatively and before the Satan executes 
judgment on us.  

This angel named Yaakov - Yisrael. We discussed that the difference in Gematria between Yisrael – his – our – new name, and 
Yaakov is 541, less 182, which is 359, the Gematria of Satan!!! Yaakov was able to incorporate all of the Satan, and overpower 
him, to become Yisrael, or Rosh Li, the head is mine. 

Now, let’s look at what we all pray for daily. 

Moshiach (which is the rearranged letters of the word Yismach - you shall be joyous) has a Gematria of 358.  

He is one less than the Satan, in this world. He always seems to be behind by 1 in this battle.  

We see that one of the names of the defending angels is Sanigor. The Gematria of Sanigor – 323 - is one more than the Gematria 
of Katigor - 322. Here, the deficit of one is reversed. What is the end result? In heaven, we are ahead by one - Always. 

In this world, we are behind by one - Always. That is an even playing field. How does this relate to the heel? 

The actions that simply require us to get up and start doing something different and differently - even the actions of an insensitive, 
lowly heel – can, and usually do, require us to take a first step, and what is that point of first contact? 

It is the heel. 

Now we can see the connection to eating and thanking Hashem that we discussed above. 

Benching – the prayer for after eating, from this week’s Parsha which says “you shall eat and be satisfied” – has an expression 
near its end which relates to this. 

Harachaman Hu …….May the Compassionate One make us worthy of the days of Moshiach and the Life of the World To 
come….Magdil Yeshusos Malcho, V’ Ose Chesed Limshiku – One of makes great the salvations of his King – and does Chesed - 
kindness - which brings His Moshiach . 

Doing Chesed brings Moshiach - that is the message.  

Our sages tell us that the times before the coming of Moshiach are called the Heels of the Moshiach. 

The letters of the word for heel contain the Chesed of Yisrael – whose name comes from the “heel” based battle for Moshiach - 
surrounding the Makom, the place of Hashem, whose value is hinted at in the entire foot bone structure. 

Hashem should empower us to learn how to constantly take that first step for Chesed, already inherent in the letters forming the 
word Ekev - heel. There is already Chesed mystically hidden in the letters which make up the place where we land that step – the 
supposedly ‘lowly” heel - and in every trip we take.  

Recall from the Drush on Massei regarding Vayesu and Vayachanu that the difference in EVERY journey we take, between every 
leaving and camping, is the value of Chesed.  

These individual steps will, G-d willing, combine to form the foundation to withstand the tremors of the overall heels of Moshiach, 
may he come soon, in our days.              
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ךרסימךיקלא'דונבתאשיארסיירשאכיכךבבלםעתעדיו
You shall know in your heart that just as a father will chastise his 

son, so Hashem, your G-d, chastises you. (8:5)

Every time that we as a nation – or Jews individually – are 
challenged with adversity, be it in the guise of illness, economic 
troubles, childrearing, or circumstances that cause unspeakable 
pain, we ask ourselves: What is the purpose of this challenge? Is this 
Heavenly punishment meted out against a person, or is it a Heavenly 
Father’s loving discipline? Is it punitive, or therapeutic? The 
distinction is in the word, “Father.” How do we view the Source of 
the adversity? Is it from a Master or from a loving Father? The Torah 
gives us the answer with the above pasuk: “Just as a father chastises 
his son, so, too, Hashem chastises you.” It is loving discipline. Will 
the awareness that it is being sent to us by Hashem in His role as 
Father make a difference? Absolutely. We realise that Hashem seeks 
our return to Him. The adversity serves as a reminder: “Although 
you have acted out of character, I still love you. You are My son. I 
would like you to come home. This is a reminder that I care about 
you.”

Concerning the pasuk in Mishlei 3:12, “For Hashem 
admonishes the one He loves; as a father, He mollifies the child,” the 
Gaon, zl, m’Vilna writes that “A father disciplines a child that he 
loves until he sees a positive reaction, when the child changes the 
downward/negative course of his trajectory. This chastisement is a 
manifestation of deep, abiding love. A father wants his son to 
change; thus, he ‘encourages’ his return through various media, of 
which pain/trouble/adversity is a powerful motivator.” The Gra adds, 
“The sign that this adversity originates from deep love is, that when 
it is over, one sees the father making every attempt to fulfil the 
wishes of the child.” (Once the censure has run its course and 
succeeded in turning around the child’s behaviour, the father is 
prepared to do anything to “get into his child’s good graces.”) 
Veritably, when one chastens, employing the medium of painful and 
troubling challenges, it is an indication that a loving father is behind 
the “slap.” One does not slap a stranger’s child, because it is none of 
his business. When it is my child who requires “straightening out,” 
however, I will apply the necessary discipline.

Horav Simchah Wasserman, zl, underscored this idea in 
light of the unspeakable horrors and tragedies which our People 
sustained during the Holocaust. This was both a churban gashmi, 
physical/material destruction, and a churban ruchni, spiritual 
devastation, in which the greatest Torah leaders and yeshivos were 
destroyed. What is the Heavenly sign that indicates that this was all 
part of the Heavenly Father’s plan? The fact that today we are 
blessed with an extraordinary abundance of yeshivos, Torah scholars 
of all genres, means that Klal Yisrael is building both spiritually and 
physically. (One only has to take a look at the sheer numbers of 
Torah families throughout the United States, Europe and, of course, 
Eretz Yisrael, to affirm this verity.) We are on the upswing. As in the 
Egyptian exile, when we grew exponentially with each mother giving 
birth to sextuplets, we are growing today. Kiruv/Jewish outreach is at 
an all-time high. Young people are returning “home” to the Judaism 
of their grandparents and great-grandparents. All of this is a sign 
that the suffering which we endured seventy-five years ago was 

orchestrated by Hashem as a Father acting out of love for His 
children. We are not privy to His reasoning, but we accept His 
decree as children who respect their Father should.

It is with this logic in mind that we are, perhaps, able to 
understand how some of our greatest and holiest leaders accepted 
Divine will with consummate love. Horav Yisrael Gustman, zl, was a 
Talmudic genius without peer. At the age of twenty, he served as a 
dayan, judge, on the illustrious Bais Din, Rabbinical court, of Horav 
Chaim Ozer Grodzinski, head of European Jewry. Rav Gustman 
suffered terribly throughout the horrors of the Holocaust. He related 
that during the entire period of the war, he recited Viduy (confession 
before death) hundreds of times. Death had approached him so 
often, and so close, that he used the shorter, abridged version of 
Viduy, because he was uncertain whether he would live long enough 
to recite the long form. (The mere fact that he had the presence of 
mind to recite Viduy, to confess his sins, is an indication of his 
enormous love for Hashem and His profound understanding that the 
tragedy which was occurring before his very eyes was part of a 
Divine plan.)

Rav Gustman was subjected to the most inhuman physical 
and psychological torture. How he survived in body, mind and soul is 
a mystery. I take the liberty of sharing some of his experiences, so 
that the reader can have a deeper appreciation of this great Rosh 
Yeshivah. On one occasion the Nazis decided to “relieve” the Vilna 
labour camp of its Jewish population. Rav Gustman and others were 
marched to the Ponary Forest at the outskirts of Vilna and lined up 
at the edge of a large pit. An SS man walked down the line of Jews 
and shot each one in the head, after which each one fell backwards 
into the pit. (I do not think anyone of our generation has an idea 
about – or is able to fathom – the immense suffering endured by 
these brave, martyred men and women.) When the SS man came to 
Rav Gustman, he shot him in the head as well. The Rosh Yeshivah
felt the bullet enter his skull and he, too, fell into the pit, assuming 
that within a few moments he, too, would be dead.

Once in the pit, however, he realised that he had 
movement in his arms and feet. He was not dead. He was very much 
alive! He lay there, playing dead, until the Nazis concluded their 
beastly work. He then untangled himself from beneath the corpses 
and pulled himself out of the pit. He had no question in his mind: he 
had been the recipient of an overt miracle. The bullet had 
penetrated his skull and remained embedded there, invisible, with 
no apparent wound inflicted.

On another occasion, once again in the Ponary Forest, Rav
Gustman was present when Jewish families were brought to be 
murdered. A pit had been dug, and the men were separated from 
the women and children. This was the scene that confronted him: 
men on one side of the pit; women and children on the other side. 
The Nazis then took the children from their mothers’ arms (in some 
cases they pried the children from their mothers’ arms), flung them 
up in the air, and shot them while they were still in the air. The 
corpses of these tiny Kedoshim, holy martyrs, fell into the pit, after 
which their murders were followed by that of their parents. Mothers
would run over to the Nazis and plead that they be killed before 
their children, in order not to witness the death of their children.
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After witnessing this horrific scene, Rav Gustman “lost it.” 
He could no longer contain himself. He was determined to speak to 
the “hearts” of the executioners. He approached the officer in 
charge and asked to speak with him. The response was as to be 
expected from such a subhuman beast: he raised his rifle and gashed 
the Rosh Yeshivah in the head with its butt. Rav Gustman fell to the 
ground, bleeding profusely from a gash in his head.

He never forgot this scene. Indeed, when Rav Gustman 
lived in Yerushalayim, he would stand and watch as the children 
would parade through the streets on Yom Yerushalayim. He 
explained, “My eyes that have seen children murdered can 
appreciate the sight of Jewish children marching in joy through the 
streets of Yerushalayim.”

Rav Gustman had a ben yachid, only son, Meir, whom he 
called Meirke. He was the apple of his father’s eye, a child so sweet 
and bright, as beautiful as a child could be. During a purge of the 
Jewish children of the Vilna Ghetto, the Nazis discovered the hiding 
place where Rav Gustman had concealed Meirke. He held the boy in 
his arms to protect him from the beasts. It was not enough, as the 
Nazis beat the child relentlessly, raining blows on the boy and his 
father until the child bled out over his father. When the Nazis were 
convinced that the child had succumbed, they pushed the father and 
dead son into a pile of manure.

Rav Gustman washed off his son’s body and then 
personally buried him. He removed the boy’s shoes which he used 
to secure bread for his starving wife and daughter. His usual 
procedure was to divide whatever food he was able to obtain, with 
the largest portion going to his son and daughter, the next to his 
wife. The last portion was eaten by himself. This time, however, he 
found himself unable to do so. He felt that he was eating his own 
son’s flesh. 

After relating some of the tragic events in the life of this 
legendary Torah giant, one wonders: How did he remain normal? 
How was he able to learn Torah, to teach students? How did he 
function as a human being after experiencing such unspeakable 
horrors? There is only one answer: He believed with complete faith 
that whatever had occurred was part of a Divine decree; part of our 
Divine Father’s love for His children. 

We are unable to grasp Hashem’s decree. As the Kotzker 
Rebbe, zl, would say, “If one understands what G-d does, then He is 
not G-d.” All we can do is affirm, believe and accept. This is how 
children are to respond to their parents. 

ינשבשפתאו...הכסמםהלושע...ךמעתחשיכהזמרהמדרםוק
םרבשאו...םכילשאותחלה

Arise, descend quickly from here, for your people have become 
corrupt…they have made themselves a molten image… I grasped the 

two Tablets and threw them… and I smashed them. (9:12-17)

The chet haeigel, sin of the Golden Calf, went down in 
infamy as the greatest religious outrage, the ramifications of which 
continue to haunt us to this very day. The wrath manifest by Hashem 
against His nation almost catalysed our extinction. Horav Avraham 
Pam, zl (“Messages From Rav Pam”/Rabbi Shalom Smith), posits that 
the sin of the Golden Calf was not merely idolatry. This was not Klal 
Yisrael’s first jaunt with paganism. They had been idol worshippers 
while they were still in Egypt. The Golden Calf was difficult, because 
it was not ordinary idolatry, but rather, a fusion, an attempted 
synthesis of kedushah and tumah, holiness and impurity. They had 
created a molten image of a calf which they somehow thought was 
infused with holiness. They thought they were doing the right thing. 
Since Moshe Rabbeinu was not present – they felt that they needed 
a replacement.

Is it any different today, when we attempt to create a trans-
religion by combining Torah with modern culture, ignoring traditions 

of the past, labelling them archaic and not in tune with the times? 
“Heaven forbid” should we reject religious observance. We only 
want to infuse it with contemporary culture. Let us come out of the 
dark ages, no longer relegate ourselves to being primitive men, and 
do it the modern, progressive way. This has been the clarion call of 
the reformers heralding back to the original eigel worshippers.

When the Heavens parted during the Giving of the Torah, 
Hashem’s Throne had been visible. On it, Klal Yisrael saw the 
engraved form of a calf. Voila! This would be a suitable form of a 
godhead. Indeed, Hashem would even be pleased. The underlying 
chet, sin, of the eigel was the blurring of the distinction between 
holiness and impurity, to the extent that some of them actually 
thought that they were performing a mitzvah!

This was the coup d’etat, ultimate success of the yetzer 
hora: Convincing the sinners that they were saving Judaism from 
itself. They claimed that idolatry that is a mitzvah is no longer 
idolatry. They were serving Hashem in a more progressive, more 
inclusive, manner. This explains why Moshe did not immediately 
shatter the Luchos. He waited until he had descended and had seen 
the moral and spiritual outrage of their religious perversion with his 
own eyes. Idolatry alone would not have spurred Moshe to shatter 
the Luchos. The people had been idolatrous in Egypt, and yet they 
had been able to return to Hashem. This form of idolatry, a fusion of 
holiness and impurity, took no prisoners. It was ultimate destruction. 
An aveirah, sin, which is thought to be a mitzvah, is the most 
insidious and lethal form of sin, undermining the opportunity for 
return. After all, people believe that they are saving Judaism – not 
destroying it.

It was only after Moshe Rabbeinu personally saw the 
revelry and the morally abberative behaviour associated with the 
“service” to the Golden Calf that he arrived at the conclusion that 
this was not just idolatry – it was a lethal fusion of holy and profane. 
This is a recipe for disaster. A number of situations and issues exist in 
Jewish religious life in which the dichotomy between the holy and 
profane is a matter of opinion, based on how one chooses to 
interpret halachah or whom one chooses to follow in his views. This 
is one of the greatest challenges of our time. In order to survive one 
must have a rebbe who is a consummate Torah scholar, an individual 
whose moral and ethical purity is unquestionable and only 
superseded by his yiraas Shomayim, fear of Heaven.

םכבבללכבודבעלו
And to serve Him with all your heart. (11:13)

What is meant by service of the heart? Rashi quotes the 
Talmud (Taanis 2a) that states: Zu hee tefillah, “This is prayer.” 
Tefillah is the service of Hashem which is performed in the heart. 
Mental and emotional concentration is an essential component of 
prayer. One who does not concentrate during prayer is simply 
reciting words. Prayer is man’s conversation with Hashem. One 
cannot have an effective, intelligent conversation unless he thinks 
about what he is saying and to Whom he is speaking. When one 
prays, it is critical that he divest himself of all extraneous thoughts, 
so that he can focus his mind on what he is doing: speaking with 
Hashem. Prayer is actually much more than conversation. It is 
avodah she’b’lev, service of the heart. It is a service; we serve 
Hashem through prayer. 

Let us attempt to describe the depth of the service, so that 
we can better understand the critical importance of maintaining 
complete focus on the prayer that we are offering up to Hashem. 
Horav Yechezkel Abramsky, zl (quoted by Horav Reuven Karlinstein, 
zl), asks the following question. The Kohen Gadol would enter the 
Kodesh HaKedoshim, Holy of Holies, four times on Yom Kippur. (This 
was the only time that he went into this holy place. He was the only 
person who ever entered.) Prior to the first three times that he 
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entered, he would remove his golden vestments and change into 
white linen vestments. The first time he entered, he burned the 
Ketores, Incense. The second time was to sprinkle the blood of the 
par, young bullock. The third time was to sprinkle the blood of the 
se’ir, goat. He then once again donned his golden vestments and 
continued the avodos ha’chutz, the outer service, performed in the 
Kodesh, Holy. He then once again changed into linen vestments in 
order to enter the Kodesh HaKodoshim for the purpose of removing 
the kaf, spoon, on which he transported the Ketores and Machatah, 
shovel, which was used to carry the burning hot coals. After 
removing these two utensils, he once again changed into his gold 
vestments. Having said this, we turn to the question. It is 
understandable that in order to remove the shovel, it was necessary 
for the Kohen Gadol to return to the Kodesh HaKodoshim. Initially, 
when he left the shovel with burning hot coals on it, he would wait 
until the Ketores was burnt. The spoon, however, was emptied of 
Ketores. It was clean. Why did he not remove it when he left the first 
time? Why was it necessary to return for the purpose of retrieving 
the spoon? During this time, the spoon did not serve a specific 
purpose. Why did he not take it out when he left?

Rav Abramsky explains that when the service of the 
Ketores was concluded, the Kohen Gadol would stop and recite a 
short prayer. When one prays, he should not be holding an empty 
cup (or anything) in his hand, because it is distracting, and he cannot 
concentrate completely on the prayer. Therefore, he leaves the 
spoon (which might be a distraction during his short prayer) in the 
Kodesh HaKodoshim, only to return a fourth time to retrieve it.

Rav Karlinsky now adds his pièce de résistance. If one’s 
spoon in his hand is considered a distraction and impugns the 
integrity of the prayer, can we begin to imagine what one hundred 
“spoons in the head” will do to one’s prayer? (This means: We pray 
to Hashem with a wandering mind that is thinking about everything 
but the words of his prayer. Is this appropriate?)

Prayer is not necessarily defined by the number of words, 
but rather, by the quality, meaning and depth of each word. Indeed, 
one word in the gamut of prayer has compelling significance and 
efficiency. This is the word, Amen. When one answers, responds to a 
blessing with the word Amen, he solemnly ratifies the blessing. 
Much has been written in Torah literature concerning the 
importance of, and power associated with, the word Amen. I want to 
relate a story concerning a talmid, disciple, of the Gaon, zl, m’Vilna, 
who was known as Rav Leib Chasid. Obviously, that such an 
appellation replaced his last name, is an indication of his 
extraordinary level of spiritual devoutness.

Tefillah was a large part of Rav Leib’s life. When he was not 
praying, he was learning, thus spending his entire day in devotion to 
Hashem. This is how he earned his nom de plume. When Rav Leib’s 
daughter became engaged and he realised that he would have to 
make a wedding and prepare some sort of dowry, he knew that he 
would have to take time off from his previous level of spiritual 
devotion and involve himself in the outside world. Since he did not 
own a business, he decided that he would travel to Vilna, a city well-
known for its adherence to Torah, where his reputation preceded 
him. Perhaps in Vilna he would be able to “raise” the necessary 
funds in order to marry off his daughter. (Rav Leib was not a 
schnorrer. This is how people used to live. The “have nots” would 
reach out to the “haves.”)

Rav Leib travelled to Vilna, where he remained for a few 
days before returning home. His family was incredulous. Is it 
possible that during his short stay he was able to secure sufficient 
funding to pay for his daughter’s matrimonial expenses? The 
questions seemed to be coming at him from all sides. He responded, 
“First, let us gather together the entire extended family for a meal.” 
They all (daughters and sons-in-law, sons and daughters-in-law) 
came together for dinner. Shortly before Bircas Hamazon, Rav Leib 

rose from his chair and addressed the group, “You are all aware that 
I travelled to Vilna in order to secure funds for the upcoming 
wedding. My first stop in this city was at the home of my revered 
Rebbe, the Gaon. When I entered his house he was in the midst of 
eating dinner. I waited for him to complete his meal and bentch. 
When he bentched, I noticed that when he reached the words, 
u’mikol tuv l’olam al yichasreinu, “and from all good things, may He 
never deprive us,” all those at the table responded, “Amen!” This
was a tremendous chiddush, novel idea, to me, as I had never heard 
that one recites Amen after al yechasreinu. I decided right then and 
there to leave for home immediately, to inform all of you of this 
chiddush. Once you are proficient in bentching in this manner, I can 
return to Vilna.”

Rav Leib could not remain in Vilna as long as he knew that 
there was one Amen that his family was missing out on. Apparently, 
it was worth it for this great tzaddik to travel back and forth to Vilna 
just to teach his family the significance of reciting a single Amen.

We recite Krias Shema thrice daily. While some employ the 
proper kavanah, others focus on the meaning of the words, while 
yet others complacently fly through the words as they complete the 
rest of the davening. Perhaps the following Torah thought will add a 
new dimension to the way we recite Krias Shema. The Zohar 
HaChadash, cited by the Yesod U’Shoresh Ha’Avoda, teaches that 
there is a place in Heaven which has 365 heichalos, rooms 
corresponding to the days of the year. These 365 rooms are under 
the dominion of the Avos, Patriarchs: Avraham, Yitzchak, Yaakov, and 
Adam HaRishon. Into these rooms enter all of the Krias Shema
recitals of the entire year. Adam stands by the entrance and does 
not allow any deficient Krias Shema (a missing word, letter, lack of 
concentration) to gain entrance into the corresponding portal. Every 
Krias Shema that passes “inspection” is taken and given to the Avos
who, in turn, kiss the Krias Shema and the individual who recited it. 
When it comes time for this person to leave this earthly abode, his 
soul is seated twice daily next to the Avos! Having said this, we now 
have a new dimension concerning Krias Shema to consider seriously.

Va’ani Tefillah

םויהלכוניויקךתעשיליכ
Ki l’yeshuascha kivinu kol hayom. 

Because it is for Your salvation that we hope.

We begin by asking for Moshiach, his salvation and 
redemption, and conclude by asserting that it is Hashem’s salvation 
for which we are yearning. Horav Shimon Schwab, zl, explains that 
Moshiach will lead, inspire, purify and catalyse our return to Hashem 
via the medium of teshuvah, repentance. However, without yeshuas 
Hashem, the Almighty’s salvation, Moshiach is incapable of 
redeeming us. Indeed, Moshiach himself will have to have 
undergone a process of teshuvah previously. Without yeshuas 
Hashem, there is no yeshuah. When one leaves this world, his soul 
enters up into Heaven where it is asked, Tzipisa l’yeshua? “Did you 
eagerly await yeshuas Hashem?” This question has been pejoratively 
interpreted as, “Did you wait for Moshiach as if it is all in Moshiach’s
hands?” We must pray to Hashem that He send Moshiach, and that 
once Moshiach arrives he will, under the guidance of Hashem, lead 
us from sin and direct us on the path of repentance. Indeed, the 
Melech haMoshiach will be the tzaddik, righteous leader, who leads 
Klal Yisrael to redemption, but he himself will also be one of those 
who are redeemed.
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I Will Not Forget 
והיה עקב תשמעון את “ 7:12
המשפטים האלה ושמרתם 
 ”ועשיתם אתם
“And it shall be the reward 

(literal translation of the word Eikev is 
“heel”) when you hearken to these 
ordinances, and you observe and perform 
them.” What does the Torah mean by the 
word, “עקב” – “heel” here?  Additionally, 
how can the Torah tell us about the reward 
one will receive for performing the Mitzvos 
of the Torah, when the Torah just told us in 
the previous Posuk, that one will not receive 
reward in Olam Hazeh for the Mitzvos 
performed, rather he will receive reward for 
it in Olam Habah?   
 The last letters of the words, “ והיה
 as it says in – ”הבן“ ,spell ”עקב תשמעון
Yirmiyah 31:19 “הבן יקיר לי אפרים” – “My 
favorite son is Ephraim.”  (If one will heed 
the Mitzvos of the Torah properly, he will be 
the favorite son of the Ribbono Shel Olam). 
 (רבינו אפרים)
 The “עקב” – the heel – alludes to 
one’s children, as Chazal tell us, “  אברא כרע
  ”.The son is the knee of his father“ – ”דאבוה
The Chasam Sofer explains the Posuk in 
Melachim 1:2:1 “ ויקרבו ימי דוד למות ויצו את
שלמה בנו לאמר, אנכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת 
 The days of Dovid came close“ – ”והיית לאיש
to his dying, and he instructed his son 
Shlomo saying: I am going the way of all the 
earth; be strong and become a man.”  A 
Tzaddik in this world is constantly a, “הולך” 
– he is moving upward in his Avodas 
Hashem and in his Ruchniyos.  However, 
once he dies, he can no longer move up and 
he remains standing.  If the Tzaddik leaves 
behind children who follow the proper path 
of Avodas Hashem, then they are 
considered like their father, and it is as if 
the father is still alive and can continue to 
be a הולך.  This is the meaning of the phrase, 
“ דאבוה אברא כרע ” – that a child is an 
extension of his parents, and if the child 
goes on the proper path of Avodas Hashem, 
then it is as if the parents are alive, and will 
continue to be elevated in this world.  “ והיה
 If you will raise your children – ”עקב תשמעון
on the path of the Torah, that the עקב the 
heel – the children, will “תשמעון” – heed the 
Torah, then, “ושמרתם ועשיתם אותם” – even 
when you are no longer alive in this world, 
it will be as if you are actually performing 
those Mitzvos. ( אברהםיצב  ) 
 Brochos 32b – Yeshaya 49:14 
 And Tzion“ – ”ותאמר ציון עזבני ד', וד' שכחני“
said: Hashem has forsaken me, and the 
Lord has forgotten me.”  Raish Lakish said: 
The Congregation of Yisroel said before 
Hakodosh Boruch Hu: Ribbono Shel Olam, 
ordinarily, if a man marries a second wife in 
addition to his first wife, he recalls the 
actions of the first wife (by taking a second 
wife it causes the first wife to feel hurt and 
forsaken; she assumes she must have done 

something to lose her husband’s attention, 
and she is no longer the main focus of his 
thoughts.  However, she can still reasonably 
expect her husband to recall the early days 
when he first married her, the days when 
he had a great love for her and married her.  
You (Hakodosh Boruch Hu) however, have 
both forsaken me and forgotten me!  
Hakodosh Boruch Hu responded, “My 
daughter; twelve constellations I created in 
the Rakia, and about each and every 
constellation I created thirty army 
commanders, and about each and every 
army I created thirty Ligyon, etc… and all 
of them I only created for your sake, and you 
say to Me, ‘You have forsaken me and 
forgotten me’?” Klal Yisroel responded: 
Ribbono Shel Olam – being that there is no 
forgetfulness before the Kisai Hakovod, 
perhaps You will not forget the incident of 
the Eigel.  Hakodosh Boruch Hu responded, 
Even these will be forgotten.  Klal Yisroel 
responded: If there is forgetfulness before 
the Kisai Hakovod to forget the incident of 
the Eigel, then perhaps You will forget what 
happened at Har Sinai.  Hakodosh Boruch 
Hu responded: I will not forget you.   

We need to understand the 
meaning of this Gemara.  Why in fact will 
Hakodosh Boruch Hu not forget Har Sinai, 
yet will forget the Eigel?  Doesn’t Hakodosh 
Boruch Hu act with complete equality?  
Additionally, in regards to Klal Yisroel 
accepting the Torah, the Gemara uses a 
Loshon of, “מעשה סיני” – the incident of 
Sinai.  Why doesn’t it say, “קבלת התורה” – 
Klal Yisroel accepting the Torah? It says in 
Medrash Eichah 3:1 (See above) that Klal 
Yisroel told Hakodosh Boruch Hu that they 
accepted the Torah while the other nations 
of the world did not.  The Gemara says the, 
 for it is not just that Klal – ”מעשה סיני“
Yisroel had a Zechus in that they accepted 
the Torah, but also the incident of Sinai, in 
that the other nations of the world would 
not accept the Torah.  This gave Klal Yisroel 
a great Zechus.  It is for this reason that 
Hakodosh Boruch Hu will never forget that 
they accepted the Torah, yet He will forget 
the sins they transgressed, specifically the 
Eigel, for being that they were the only ones 
who accepted it, they have a right, so to say, 
to be insolent. This does not mean that we 
don’t need to do Teshuva, it just means that 
if we Chas V’sholom sin, we can do Teshuva 
and Hakodosh Boruch Hu will accept it. 
 (ברכת חיים)
 The previous Posuk says, “ היום
 and Rashi explains that the – ”לעשותם
Torah is telling us that one must perform 
Mitzvos in this world, and tomorrow in 
Olam Habah, he will receive reward for 
those actions, for as the Gemara in 
Kiddushin 39b tells us that there is no 
reward for Mitzvos in this world.  If so, why 
does the very next Posuk tell us that if we 

heed the Mitzvos of the Torah we will 
receive reward in this world? Vayikra 26:8 
– Rashi explains that one cannot compare 
the few who follow the Torah to many who 
follow the Torah.  It is not just that there 
are more doing it, but it is exponentially 
greater.  The Vilna Gaon says that when the 
Mishna tells us of the pillars of the world 
upon which the world stands: Torah, 
Avodah, and Gemilas Chasodim, each one 
of them has more value when performed as 
a Tzibur.   

“Torah” we see in Megilah 3b – 
which says that the Torah of a Rabbim is 
much greater than Torah of individuals.  
“Avodah”, refers to Tefilah, which is 
stronger with a Tzibur, and as the Mishna 
in Avos 5:13 tells us, that when one 
performs “Gemilas Chasodim” in public, 
others see him doing and they will do it 
along with him, so that there will be a 
Rabbim doing it together.  Perhaps we can 
say that while one does not generally 
receive reward in this world, as the 
previous Posuk tells us, this Posuk here is 
telling us that when one serves Hakodosh 
Boruch Hu as part of a Rabbim, then there 
is reward in this world.  The Yismach 
Moshe in Parshas Ha’azinu says that 
Teshuva of the Rabbim, even if done from 
Yirah, is considered as if it was done with 
Ahavah (which is a higher level of Teshuva, 
and it causes one’s sins to become Zechuyos) 
and causes their sins to become Zechuyos.  
It is known that the reward for performing 
Mitzvos with Ahavah is double, meaning 
that not only does one receive reward in the 
next world, but he even receives reward in 
this world. (יצב אברהם) 
 Other nations come together to 
attack Klal Yisroel and to look down at Klal 
Yisroel.  However, we know that Klal 
Yisroel is not the heel, but in truth, they are 
the head.  It was Klal Yisroel who accepted 
the Torah Hakdosha, and they are 
Hakodosh Boruch Hu’s children.  The Posuk 
uses a Loshon of עקב for reward to teach us 
that even when we are considered like the 
heel amongst the nations of the world, we 
can still receive reward. The reward will 
come when we serve Hakodosh Boruch Hu 
with great joy, and we do so with the Tzibur.  
It is the nation Klal Yisroel who received 
the Torah, and it is the nation, Klal Yisroel, 
who need to serve Hakodosh Boruch Hu.  
We need to serve Hakodosh Boruch Hu as a 
nation, a Rabbim, and then the Torah tells 
us that we will receive much reward for it.  
May we be Zoche to work together to bring 
all of Klal Yisroel to serve Hakodosh Boruch 
Hu in the proper manner, and this will 
bring much reward for us – the greatest 
reward of all, being Zoche to seeing the 
rebuilding of the Bais Hamikdash,  במהרה
 !בימינו אמן
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PARSHAS	AIKEV	
RAV	BRAZIL	PARSHAS	AIKEV	תשע"ט 

HANG	ON	TIGHT	TO	THE	ROPE	
	
Rav	Yosef	 Echeinstein	 Shlita	Rosh	Yeshiva	 of	 Edison	once	 related	 to	me	a	 story	of	his	Zaida	 the	 Zidechaver	
Rebbe	and	the	Brisker	Rav	z"l.	His	Zaide	said	to	the	Brisker	Rav	that	the	sefarim	say	that	the	reason	why	the	
times	of	Moshiach	is	called	Ikvesah	Meshicha	because	the	generation	of	Moshiach	will	have	the	lowest	souls	
that	were	placed	 in	Adam	Harishon	 in	 the	heels	 of	 his	 feet.	Aikev	means	 the	heel	 thereby	 referring	 to	 the	
lowest	neshamos.	 Nevertheless,	 that	 same	 generation	will	 be	 the	most	 important	 of	 all	 their	 predecessors	
since	the	entire	body	of	man	which	symbolizes	all	 the	previous	generations	stand	and	are	supported	by	the	
heels.	When	the	Brisker	Rav	heard	this	explanation	he	began	dancing	form	joy	repeating	over	and	over	again	
even	though	we	are	the	heel,	all	the	previous	generations	are	supported	by	us.	
	
This	 is	 hinted	 in	 the	 passuk	 	והיה עקב תשמעון  as	 Chazal	 tell	 us	 that	 the	 word	 	והיה  suggests	 simcha	 in	
comparison	to	ויהי	which	connotes	sadness.	That	even	during	the	time	of	the עקב	the	generation	right	before	
the	coming	of	Moshiach	we	will	be	happy	by	realizing	that	even	with	all	the	tumah	that	surrounds	us	we	have	
the	power	to	nevertheless	 fulfill	 the	mitzvos	of	Hashem.	At	 the	end	of	 the	word תשמעון,	 there	appears	 the	
letter	nun	soffees	which	seems	unnecessary.	However	 it	alludes	 to	 the	 fact	 that	even	 in	 the	 fiftieth	 level	of	
tumah	we	can	still	hear	the	calling	of	Hashem.	That	even	if	we	will	be	weak	in	mitzvos	as	described	in	the	first	
to	letters	of	 	into	ourselves	make	still	can	we	, תש לשבתך מעון 	a	Mikdash	for	Hashem	in	order	to	rest	inside	His	
Shechinah.	
	
Alluded	 to	 in	 the	 extra	 letter	 nun,	 is	 another	 concept.	 The	 letter	 nun	 appears	 in	 the	 form	of	 a	 rope	which	
connects	one	end	to	the	other,	no	matter	how	great	the	distant	is	between	them.	The	passuk	says	(Devarim	
	that	said	ztl	Chayim	Chofetz	The	rope.	and	portion	Hashem's	are	Yisrael	כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו (32,9
the	rope	symbolizes	emunah	in	Hashem.	The	reason	being	that	the	Yid's	emunah	starts	with	his	belief	that	he	
possesses	an	eternal	connection	with	Hashem	no	matter	how	distant	he	strays	away	from	Him.	In	the	times	of	
Moshiach	the	winds	of	the	world	will	constantly	try	to	shake	one	off	the	rope	that	every	Yid	is	attached	to.	The	
test	of	the	generation	will	be	not	to	lose	one's	grip	from	the	rope	which	by	doing	so	he	will	allow	himself	to	be	
thrust	into	the	abyss	of	emptiness.	The	letter	end	nun	looks	like	a	rope	with	its	straight	and	long	form.	It	is	this	
rope	of	emunah	that	a	Yid	must	not	let	go	of	during	the	period	of	 עקב.	If	one	holds	on	tight	and	tenaciously,	
what	follows	will	be	 	the	of	depths	the	from	even	him	to	speaking	Hashem	of	word	the	hear	will	one	תשמעו
50th	level	of	tumah.	
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The	acronym	of	the	 חלתונבל חעקב ימו עהו' ילק ח 	is	 	a	עם עני an	are	we	though	even	that	means	which	, עני חי
spiritually	 poverty	 stricken	 nation,	 nevertheless	 we	 are	 chai	 and	 everlasting	 contrary	 to	 all	 the	 norms	 of	
history	from	the	beginning	of	time	until	today.		
	
How	do	we	strengthen	ourselves	during	these	difficult	and	stormy	times?	The	answer	is	also	found	in	the	word	
	the	is	This	.(1,15,4	Shmuel)	וישמע שאול את העם	passuk	the	in	found	as	together	gather	to	means	which	תשמעון
message	with	which	Yaakov	addressed	his	children	before	his	death	האספו ואגידה לכם מה יהיה באחרית הימים,	
assemble	and	I	will	relate	to	you	what	will	be	in	the	end	of	days.	Every	Yid	draws	emunah	and	infuses	himself	
from	it	when	we	get	together	for	a	spiritual	purpose.	It	is	like	a	rope	which	is	constructed	from	many	individual	
strings.	However,	when	combined	into	one,	they	become	a	singular	strong	force	that	will	not	weaken	by	the	
pull	of	even	heavy	weights.	So	too,	 the	rope	of	emunah	when	combined	together	by	many	Yidden	 it	makes	
each	string	an	unwavering	force	to	withstand	the	tsunami	of	an	 incoming	tide	that	threatens	to	wash	away	
everything	of	spirit	and	virtue	in	its	path.	A	rope	of	emunah	 is	spelled	the	same	way	as	the	verb	to	pore.	To	
continue	 to	grasp	on	 to	 the	emunah	 rope	one	must	pore	over	 it	and	study	 its	message	 its	meaning	and	 its	
effect	on	one's	life.	To	be	successful	at	emunah	one	has	to	be	a	craftsman	believer	as	the	root	of	 אמונה   	אומן	
suggests.	The	more	one	pores	over	emunah	the	deeper	relationship	one	has	with	Hashem.	
Hang	on	tight	and	we	will	merit	to	greet	Moshiach.	
	
	

G U T 	 S H A B B O S 	

R A V 	 B R A Z I L 	
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sayna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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don't ignore the utility that allows
you to carry worry - free on shabbos 
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888.805.eruv (3788) • www.RocklandEruv.org

We need you
to carry us,

so that we can
continue to carry you 

every shabbos.
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הבנאדם מחפש מהו העוון שבשבילו יש לו 
ייסורים?! קודם כל אין לך אמונה! אתה עצוב 
תמיד שאדם מחפש  זה אומר שאין לך אמונה!
על מה לעשות תשובה, דבר ראשון שיחפש את 

עצמו איך הוא אוחז באמונה – אתה מאמין 
בה'? אתה שמח?! אז אתה כבר יכול להתקדם, 

לחפש על איזה עוון באו לך הייסורים. אבל 
אתה עומד מול ה', עושה את העבירה הכי 
גדולה בעולם, שזה להיות בעצבות, ואתה 

מחפש על מה יש לך ייסורים?! זה טיפשות 
 שאין לה גבול!

וזו הבעיה של כולם! שחושבים שעצבות זו לא 
עבירה! עצבות זה בסדר, מה אתה רוצה?! 

כביכול זו תוצאה! זה לגיטימי! מה אתה רוצה, 
עובר עליו מה שעובר, אז הוא לא יהיה עצוב? 
בטח שהוא עצוב! מה אתה רוצה ממנו? הוא 

 ממש צודק שהוא עצוב!
אבל עצבות זו העבירה הכי גדולה! עצבות זו 

 כפירה בה'! עצבות זה סטרא אחרא!
לכן אדם דבר ראשון שהוא צריך לעשות עליו 

 תשובה, זו תשובה על האמונה!

כי זה לא נכון 
להגיד תודה מהשפה ולחוץ, כי כאלו שאומרים 

תודה ובוכים, זה לא תודה, ותודה כזו לא 
הייתה מביאה לו שום ישועה.

שזה מה שה' 
רצה ללמד אותו, שיעשה תשובה על האמונה! 

כי אם אתה מאמין – תשמח! אתה לא יכול 
להגיד שאתה מאמין ואתה לא שמח! אין כזו 

מציאות!

, שהבטיח שמי שבא אליו הוא 
יוציא אותו זכאי מכל התיקים

יש 
לך כזה עורך דין שמוציא אותך ואת אשתך, 

ואת הילדים שלך, כולם יוצאים זכאים. בשביל 
זה כל אישה חכמה צריכה לשלוח את בעלה! 

לך! יש לי תיקים, אוהו איזה תיקים יש לי, לך 
לרבנו! תהיה שליח שלי שרבנו יוציא אותי 
זכאית במשפט! לך! רוץ! אפילו תקח מקל, 

תרביץ לו: "אתה חייב ללכת! מה זה לא 
תלך?! אני צריכה עו"ד על כל התיקים שיש 

 לי!" �😊�

  העלון

 הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן פיגא זיע"א. של והקדושה הטהורה לכבוד נשמתו
 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 

וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעילוי נשמת פערל בת ר' 
 מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה בתוך שאר כל נפטרי ישראל

דה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת ימימה שתחיה של משה בן אי שלמה לרפואה ולהבדיל
 ובעולם בארץ ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה בתשובה וכן לרפואה שלמה וחזרה

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 0527161619לתרומות:
 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 , וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"הע"ה לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן
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תה א
חושב שמגיע לך משהו?!

על זה שתגיע  
לשכל שלא מגיע לך כלום, אז יהיה מגיע לך 
שכר! אבל אם תחיה בשקר, בגאווה, שמגיע 

לך, והכל זה 'אני'... – מה עשית?! משהו יש 
מהכח שלך?! זה משלך משהו?! יש משהו 
משלך?! מי הקדימני ואשלם! על מה מגיע 

לך?!

ה' יתברך הוא כולו טוב ומטיב! רק 
עושה איתי חסדים! על מה מגיע לי?! כל 

מצווה החוב שלי גודל, על הטוב שה' עשה 
איתי, החוב שלי גודל! שאני צריך להגיד לו 

עוד תודות ועוד תודות!

כי בעולם 
הזה עוברים כל הזמן תרגילים באמונה, 

וכשצריכים להעלות את האדם עוד דרגה 
באמונה, מעבירים אותו תרגיל באמונה.

הוא היה עצוב

כי אין עבירה יותר 
גדולה מעצבות! אין!
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מגיע לכם

ין עוד אבל אתה לא יכול לעבוד כלום! א
מלבדו! הכל זה ה'! הכל זה מה'!

כל מילי  
בן  נחמיהבן חכליה אמרינהו ו נחמיהדעזרא 

חכליה מ''ט לא איקרי סיפרא על שמיה אמר 
רבי ירמיה בר אבא מפני שהחזיק טובה 

יט} זכרה לי אלהי -ה נחמיהלעצמו שנאמר {
לטובה
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יראה כמה היא טובה, 
לראות את החיובי שבה, את המעלות שלה

. חנןתוא
י בגימטרי' שירה שאמר לפניו שירה כד

שישמע תפלתו:

ֶאְעְּבָרה ָּנא וְֶאְרֶאה ֶאת 
ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב 

ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן:
ֲעֵלה רֹאׁש 

ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶני� ָיָּמה ְוָצֹפָנה ְוֵתיָמָנה 
ֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעיֶני� ִּכי לֹא תַ 

ַהֶּזה:

ואתחנן



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

מעניין אכילתו של אדם מביא ספר הזוהר (מדרש 
ולשדרג  להשביח  המועילים  תיקונים  עשרה  רות) 

שולחנו של אדם בגשמיות וברוחניות.

ומסודר.  ערוך  שולחנו  שיהיה   – ראשון  תיקון 
האסתטיקה היא חלק בלתי נפרד ממציאות האדם, 
מתחומי  תחום  בכל  חלקה  לה  לתת  מאד  וחשוב 
במראה  אם  לובש  שאדם  בבגדים  זה  אם  החיים, 
הבית, וכן בצורת השולחן ובסדר שבו, בפרט בזמן 
רוחניות  להשיג  מאד  מסוגל  זמן  שזהו  אוכלים  בו 
ֲאֶׁשר  ְלָחן  ַהּׁשֻ ֶזה  ֵאַלי  "ַוְיַדֵּבר  בכתוב  כנרמז  גבוהה 
ִלְפֵני ה'".  תיקון שני - נטילת ידיים. קודם האכילה 
צריכים לדאוג לנקיות, להיות בדוגמת מלאכי מעלה 
ליטול  ויש  ַאִּביִרים",  "ֶלֶחם  שאוכלים  נאמר  עליהם 
לימין  עוצמה  לתת  תחילה,  שמאל  ביד  ימין  יד 
מועילה  כוונה  והיא  והחסד,  האהבה  את  המייצגת 
מביאה  אהבה  כי  המאכל,  לפני  המחשבה  לטהר 
לתת  יש  לכן  ושפע,  ברכה  מביאה  אהבה  שובע, 
להגביה   - שלישי  תיקון  האכילה.  לפני  תוקף  לימין 
ידיו לאחר הנטילה, לקיים בעצמו "ְׂשאּו ְיֵדֶכם קֶֹדׁש 
זה  מעלה  כלפי  הידיים  והגבהת  כי  ה'".  ֶאת  ּוָבְרכּו 
בחינת  הם  הידיים  כי  האמונה,  אל  העשייה  קישור 
אמונה, ועם הידיים עובדים ועושים את רוב הצרכים, 
לכן טוב להגביהן לחבר עשייה באמונה. תיקון רביעי 
את  לקשר  כדי  בכוונה  ידיים  נטילת  על  לברך   –
והברכות  העליונים.  בשורשים  והדיבור  המחשבה 
שזה  עולם,  של  מלכו  לאדם  מזכירות  כללי  באופן 
זיכרון  וזה  לזכור,  צריך  אותו  ביותר  החשוב  הזיכרון 
תיקון  המידות.  ולשיפור  ההשקפות  לתיקון  מועיל 

מטרה  היא  שזו  לעניים,  ממאכלו  לתת   - חמישי 
לבעל  אדם  שיהפוך  כללי,  באופן  התורה  ממטרות 
צדקה וחסד, לאדם שתמיד חושב על זולתו ולא חי 
רק את עצמו.   תיקון שישי - לברך ברכת המוציא, 
כי עיקר המזון והשביעה הוא מהדעת,  ולחם הוא 
בחינת דעת, בחינת 'לחם מן השמים', לכן מברכים 
דווקא על הלחם, כדי לזכות לדעת, שזה הדבר הכי 
חשוב בחיים, כמו שאמרו חכמים, מי שיש לו דעת 
תיקון  כלום.   לו  אין  דעת  לו  שאין  ומי  הכל,  לו  יש 
שביעי - שלא יהיה זולל וסובא בסעודתו, וזה עניין 
חשוב מאד לאכול במתינות ובדרך ארץ, לא לאכול 
שיכול  ומי  המלך.  לפני  שאוכל  כמי  אלא  בהלעטה, 
מה  נוטריקון  הם  מאכל  שאותיות  עיניו  לנגד  ישים 
איך כמה למה, וישאל עצמו לפני כל סעודה שאלות 
לו  יסייע  וזה  ולמה,  כמה  איך  אוכל  אני  מה  אלו, 
תיקון  בלבד.   שובעו  וכדי  במתינות  לאכול  בוודאות 
שמיני - להגיד דבר תורה על השולחן, כדי להעלות 
עבודתנו  כל  שזה  קודש.  לדרגת  הסעודה  את 
בעולם הזה, להפוך להיות קדושים, כמאמר הכתוב 
מהדברים  פרושים  פרושו  וקדושים  תהיו"  "קדושים 
המיותרים והלא מועילים. תיקון תשיעי - ליטול מים 
אחרונים לפני ברכת המזון. ועניין מים אחרונים היא 
לקבל  היא  גם  צריכה  אחרא"  ש"הסטרא  ההכרה 
חלקה, ואדם שלא לומד לתת לה קצת בסוף נותן 
לה הרבה, לכן חייב להשכיל כיצד להמתיק תאוותו 
חובה.  אחרונים  מים  סוד  שזה  הקצת,  מן  בקצת 
תיקון עשירי – לברך ברכת מזון מתוך שמחת הלב, 
ועל ידי ברכת המזון בכוונה נתוודע שמו של הקב"ה 

עץ  להיות  לא  אדם,  כל  של  תכליתו  וזוהי  בעולם, 
להוליד  היינו  פרי,  עושה  פרי  עץ  להיות  אלא  יבש, 
עוד אנשים בצלם אלוהים ובדמותו.  ויכול כל אדם 
ולזכור  אצבעותיו  עשרת  על  להסתכל  שאוכל  לפי 
שכל אצבע מרמזת לאחד מעשרה תיקונים שנתנו 
לנו לתועלתנו לפני הסעודה, וזה חשוב מאד מאד, 
כי תיקון האכילה הוא שורש תיקון כל כוחות הנפש.

שאלות מצויות לימי הקיץ חלק ב' 
אנו רוצים ליסוע למקום נופש ואין שם 
מניינים לתפילה בציבור, ונוצר ויכוח בין 
החברים האם מותר ללכת למקום כזה, 

מה ההלכה בעניין זה?
אסור ללכת למקום זה, והסיבה היא משום שאסור 
לאדם להכניס את עצמו ביודעין וללכת למקום שאין 
בו מניין, כי מבטל קדושת ה' בעשרה וקדיש וקדושה 
וברכו ועניית אמן, ונחשב כאילו ביטל מצוות עשה, 
להתפלל  יכול  מניין  לאדם  הזדמן  לא  שאם  ואף 
ביחיד, ואינו עובר איסור בכך, מכל מקום כאן שהולך 
ביודעין על דעת לבטל עצמו ממניין, אסור. שבט הלוי 

(חלק ו' סימן כ"א אות ג). ושמעתתא עמיקתא (גליון קמ"ד).

הצהריים  בשעות  לטיול  יוצאים  אנו 
המאוחרות, האם אנו חייבים להתפלל 
לצאת  שיכולים  או  לכן  קודם  מנחה 

לדרך ולהתפלל כשנגיע למחוז חפצנו?
לצאת  שאסור  מבואר  פ"ט)  (סימן  ערוך  בשולחן 
להתעסק  אסור  כי  שחרית  תפילת  קודם  לדרך 
מנחה  תפילת  לגבי  אמנם  התפילה,  קודם  בצרכיו 
קודם  לדרך  לצאת  איסור  שאין  הפוסקים  נוקטים 
התפילה אלא שיש לחלק: אם הוא מתעתד להגיע 
או  מנחה,  תפילת  זמן  שיעבור  לפני  חפצו  למחוז 

מותר  בדרך,  מסודר  מניין  שימצא  בבירור  שיודע 
תפילת מנחה, אבל אם  לו לצאת לדרך אף קודם 
עלול להפסיד תפילה מחמת היציאה לדרך, אסור לו 
לצאת קודם תפילת מנחה. אור לציון (חלק ב' פרק ז' 

אות ו'). וכן פסק בשבט הלוי (חלק ח' סימן יח).

יצאנו לטיול ואין לנו כלי לנטילת ידיים 
חד  בכלי  ידיים  ליטול  אפשר  האם 

פעמי?
שייחד  בתנאי  פעמי,  חד  בכלי  ידיו  ליטול  יכול 
אותו לשימוש רב פעמי ולא יזרוק אותו מיד לאחר 

הנטילה. שו"ת אור לציון (חלק ב' פרק יא הלכה ו').

באמצע  נמצאים  או  בים  הרוחצים 
לנטילת  כלי  להם  ואין  בנחל  מסלול 
הידיים  את  לטבול  יכול  האם  ידיים, 
בנהר ובים, ומה נוסח הברכה על נטילה 

זו?
לכתחילה  מתוקים,  שהמים  במקום  נמצא  אם 
עדיף ליטול בכלי, ואם אין לו כלי ליטול בו את ידיו, 
יטבול ידיו במים, ובים התיכון שמימיו מלוחים אפילו 
אם יש לו כלי לא יטול בכלי כי מים אלו אינם ראויים 
לשתיה, ולכן יטבול ידיו בכל אופן. ונוסח הברכה - 

יצא.  ידים,  טבילת  על  בירך  ואם  ידים,  נטילת  על 
ח)  סעיף  ק"ס  (סימן  ערוך  שולחן  א')  עמוד  (ק"ו  חולין  גמרא 

ושו"ת מנחת יצחק חלק ד (סימן כב). 

הנהיגה  בשעת  להתפלל  מותר  האם 
ברכב?

נהג הרכב אסור לו להתפלל בעת הנסיעה משום 
חשש פקוח נפש. הגאון הרב שלמה זלמן אויערבך 

זצ"ל (אבני ישפה פרק י"ד הגה 26).

האם מותר לקצר את תפילת שחרית, 
ציבור  השליח  חזרת  באמצע  ולצאת 

בשביל לצאת לטיול?
כן  אם  אלא  הש"ץ   חזרת  באמצע  לצאת  אין 
מצוה  או  ממון  הפסד  במקום  או  דוחק  במקום 
עוברת, אבל לצורך טיול אסור, וגם לצורך מצווה אין 
להתיר אלא אם עושה כן באקראי בלבד, אבל אם 
עושה כן באופן קבע אסור, משום שמזלזל בתקנת 
חז"ל. כך הורה הגאון הרב אשר וייס שליט"א והובא 

בגליון שמעתתא עמיקתא (גליון קל"ט).

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*

ְּבִדּבּוָריו  ַז"ל  ֶּבער  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַּפַעם  ִהְרִחיב 
תֹו  ה ֶׁשָּצִרי ָּכל ֶאָחד ִלְׁשמֹר ְקֻדּׁשָ ִמּגֶֹדל ַהְּקֻדּׁשָ
ָּכתּוב  ָעְלָמא  ְּדָמאֵרי  ִּבְתִפִּלין  ֲהֵרי  ְוָאַמר  ֵהיֵטב, 
ַרַז"ל,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל",   ְּכַעְּמ "ּוִמי  ָּבֶהם 
ִמֶּזה ֵיׁש ְלָהִבין ֶׁשְּכֶׁשּפֹוֵגם ָחִליָלה ְּפָגם ָּכל ֶׁשהּוא 
ֶׁשל  ִּבְתִפָּליו  ְּכפֹוֵגם  הּוא  ֲהֵרי  ַיֲהדּותֹו  ת  ִּבְקֻדּׁשַ
ם ִיְתָּבַר ַעד ֶׁשָּיכֹול ַאף ְלָפְסלֹו ָחִליָלה. ְוַהְינּו  ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש  ּבֹו  ֶׁשִּמְתָּפֵאר  ְּבַהִהְתָּפֲארּות  ֶׁשּפֹוֵגם 
ָּברּו הּוא ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּתִפָּליו ִיְתָּבַר. (שיש"ק 

ה – קסו)

לֹו:  ְוָאַמר  ַז"ל  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ֶאל  ַרֵּבנּו  ַּפַעם  ָּפָנה 
ִהְׁשַּתֵּדל לֹוַמר ּתֹוָרה, ְׁשָאלֹו ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַז"ל: ּוִמי 
ִיְׁשַמע אֹוִתי? ַנֲעָנה לֹו ַרֵּבנּו ְוָאַמר: "ְּכֶׁשֲאִני ְמַצֶּוה 
ֶׁשָהָיה  ְמַסְּפִרים  ְוָהיּו  ֶׁשִּיְׁשַמע".  ִמי  ְּכָבר  ִיְהֶיה   -
נֹוֵהג ְּבָכל ַׁשָּבת ְּבֵעת ְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ְלִהְסַּתֵּגר 
חֹור   ֶּדֶר ְּבַהִּביָטם  ַאֲחָריו  ּוְכֶׁשָעְקבּו  ְּבַחְדרֹו, 
ַהַּמְנעּול ָראּו ֵאי ֶׁשּיֹוֵׁשב ִמְתנֹוֵעַע ְואֹוֵמר ּתֹוָרה 

ֶמֶׁש ְזַמן. (שם ה – נט)

פנינים
חסידות ברסלב
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פעמיים רוח הקודש
מחסידי  ז"ל,  קרונשטיין  אהרן  משה  הרב  סיפר 
בעלזא, שעשה לו מנהג קבוע, לפקוד פעם בשנה, 
ר'  הרבי  של  ציונו  את  באדר)  (כ"א  ההילולא  ביום 

אלימלך זי"ע בליז'ענסק.

השבת  את  לעשות  נהג  ללזי'ענסק  הנסיעה  לפני 
בבעלזא, בצל מרן הרה"ק רבי אהרן רוקח מבעלזא 
שם  השבת  ולאחר  באב),  כ"א  פטירתו,  (יום  זי"ע 

פעמיו לליז'ענסק. 

 - ראשון  ביום  ההילולא  יום  חל  בה   - אחת  שנה 
ברכת  לקבל  השבת  במוצאי  אהרן  משה  ר'  נכנס 
לנסוע  שכוונתו  והזכיר  מבעלזא  מהאדמו"ר  הדרך 

לציון רבי אלימלך בליז'ענסק.

אמר לו האדמו"ר רבי אהרן: "שתי בקשות לי אליך. 
חסידים  שנהגו  (פתקה  'קוויטל'  לך  אתן  האחת: 

ב  ו ת כ ל
לרבותיהם 
ה  כ ר ב ל
 , ( ה ע ו ש י ו
שלא  אלא 
ה  ת א
ו  נ א ר ק ת
אלא  בציון, 
גיסי, הרה"ק 
פנחס  רבי 
מאוסטילא, 

שיגיע לציון.

הבקשה   
ה  י י נ ש ה
שתיתן  היא: 
זלוט'ס   500
ם  ד א ל
ן  ו ש א ר ה
ש  ק ב י ש
כסף לצדקה 

500 ברשותי  אין  עתה  מהציון,  בצאתך  שתפגוש 
זלוט'ס, אבקשך על כן שתלווני הכסף עד שאחזיר 

לך". 

ר' משה אהרן הסכים בשמחה לבקשת האדמו"ר. 
נפרד הימנו לשלום ולברכה, ויצא להתכונן לנסיעה.

מרכבת-סוסים  אהרן  משה  ר'  שכר  למחרת 
הדורה ויצא לכיוון העיר ליז'ענסק.

מעיכובים  עיכובים  לידיו  גלגלו  השמים  שמן  אלא 
שונים, בין היתר גם נשבר אופן מרכבתו והוא איבד 
בשל כך זמן רב ויקר, ולבסוף הגיע לשערי ליז'ענסק 

רגעים ספורים לפני רדת החשכה... 

החיש ר' משה אהרן צעדיו לאוהל הקדוש, ובהגיעו 
לשם נוכח לגודל תדהמתו והתפעלות שפי ה' דיבר 
מגרונו של האדמו"ר מבעלזא, כי באותו רגע ממש 
הגיע לאוהל יחד עמו הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא 

זי"ע.

כי  בדרך,  עיכוביו  פשר  אהרן  משה  ר'  הבין  עתה 
לקיים  פנחס  רבי  עם  יחד  שיגיע  כיוונו  השמים  מן 

דברי הצדיק.

על אתר ניגש לרבי פנחס ומסר לו את הקוויטל. 
של  ארוכה  שעה  עוד  במקום  שהה  אהרן  משה  ר' 
תפילה ותחנונים, ויצא מן הציון בחשכת ליל, ותיכף 

החל לתור אחר אדם האוסף מעות לצורכי צדקה.

בחשש  נקפו  לבו  מצא.  לא  אך  וביקש,  חיפש 
ובדאגה כיצד יוכל למלאות שליחותו של הרבי. 

מאחר וכך, עלה על עגלתו וסובב עמה בעיר, בשווקים 
בדרכו,  שנקרה  אורח  עובר  כל  ושאל  וברחובות, 
אם גבאי צדקה הוא, וכולם ענו לו בשלילה וכמעט 
שבא לכלל 

ייאוש. 

ע  ת פ ל
יהודי  פגש 
מים  שואב 
ע  ס ו פ ה
 , ו ת מ ו ע ל
גם  פנה 
ושאל  אליו 
"ר'  אותו: 
 , י ד ו ה י
שמא גבאי 
ה  ק ד צ

אתה?" 

תשובתו 
שואב  של 
ם  י מ ה
ה  ת י י ה
ה  א י ל פ מ
מעוררת  ו

תמיהה גדולה:

"אם האדמו"ר מבעלזא ישלח עבורי מעות - אקח 
אותן"... 

משה  ר'  שלף  הדברים  לנוכח  ומשתאה  המום 
אהרן את המעות הצרורות לו בכיסו ומסרן לו.

שאלו שואב המים: "האם עתיד אתה לפגוש את 
הרבי מבעלזא?" ור' משה אהרן השיב בחיוב. "אם 
פריׂשת  בשמי  לו  "מסור  המים,  שואב  ביקש  כך", 

שלום וברכה".

כל  את  האדמו"ר  בפני  גולל  לבעלזא  בשובו 
אותו  רצה  האם  האדמו"ר  התעניין  אותו.  הקורות 
"שואב מים" להעביר לו מסר כל דהו. ענה ר' משה 

אהרן שביקש לדרוש בשלומו של הרבי. 

שמע זאת רבי אהרן ובשביעות רצון אמר: "לאותו 
שואב מים הייתה כוונתי"...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

כל  לו על  להחזיר  דרך  לנו שום  שאין  רק  לא  כי 
טובותיו, אלא שעוד חטאנו לו והרשענו כלפיו.

ואם בכל זאת הוא נותן לנו לחם ושמלה ובריאות 
ותורה ומצוות – מה זה מעיד? זה מעיד על אהבה 
מיוחדת ואינסופית. ומה אנחנו יכולים להחזיר לו? 
המינימום הוא שלפחות נזכור היטב שה' לא חייב 

לנו כלום ונרגיש בכל רגע את אהבתו הגדולה.

שלנו  מיוחד  והיחס  לגרים  שלנו  האהבה  וגם 
אלה  האמצעים,  ולחסרי  ולאלמנות  ליתומים 
יכולים  לא  והם  כלום  להם  חייבים  לא  שאנחנו 
הגדול  הביטוי  היא  הזאת  האהבה   – לנו  להחזיר 
וזה  אלינו,  ה'  של  האהבה  של  להבנה  ביותר 
דרכיו"  בכל  "ללכת  למצוות  ביותר  הגדול  היישום 
בדיוק  אנחנו  שהרי  בפרשה,  פעמיים  שחוזרת 

אותו הדבר, ובכל זאת, כמה הוא אוהב אותנו.

ידיעת הידיעות
וברצוני לחזור ולהדגיש את יסוד היסודות וידיעת 

הידיעות שכל האמונה עומדת עליה:

אהבה  עולם  אהבת  אותך  אוהב  ה'  לך,  דע 
פניות,  שום  ובלי  אינטרסים  שום  בלי  אינסופית 
ולא משנה מה עשית ומה המדרגה הרוחנית שלך.

הזאת,  הבסיסית  ההבנה  ליהודי  חסרה  אם 
חסר לו העיקר של האמונה.

לא  או  אותך  אוהב  לא  שה'  חושב  אתה  אם 
כל  את  לך  יש  אם  גם   – אותך  אוהב  מספיק 
הסיבות הכי טובות בעולם ואת כל ההצדקות, וגם 
אם אתה תולה את זה במעשיך הרעים או בכל 

סיבה אחרת – אתה לא מאמין בה'!

את  שבברא  עולם  בבורא  מאמין  אתה  אם 
העולם ומשגיח, ואתה מאמין בכל עיקרי האמונה, 
אליך  הגדולה  באהבתו  האמונה  לך  חסרה  ורק 
עולם  בבורא  מאמין  לא  אתה  אז   – שאתה  כמו 
שברא אותך. כי הבורא שברא אותך אוהב אותך 
בכל  אותך  אוהב  הוא  בנו.  את  אוהב  שאב  כמו 

מצב.

ואוהב  אותך  שברא  בה'  אמונה  זו  בה'  אמונה 
אותך בלי סוף.

הוא ברא אותך מאהבה גדולה אליך, הוא מחיה 
אותך כי הוא אוהב אותך ומאמין בך, והוא מחכה 
ורוצה ומצפה לעזור לך בכל תחום ולתת לך את 
ברא  שהוא  הוא  והעיקר  שבעולם,  השפע  כל 
אותך כדי להראות לך את אהבתו הגדולה ולרחם 

עליך ולעזור לך לדעת אותו להתקרב אליו.

אז נכון שאתה כעת מרגיש רחוק, אבל זה לא 
הוא  אדרבא  אלא  אותך,  אוהב  לא  שהוא  אומר 
אוהב אותך ומאהבתו הגדולה הוא מנהיג אותך 
ולהכיר  אליו  להתקרב  לך  לעזור  ומצפה  ומחכה 
לעזור  ורוצה  אותך  אוהב  הוא  בו.  ולהאמין  אותו 

לך.

זו האמונה ורק זו האמונה.
לנו  ברור  יהיה  הזה  שהנושא  חייבים  אנחנו 
אי  זה  בלי  להתקדם,  אפשר  אי  זה  בלי  כשמש. 
אפשר לשרוד בדור הזה. צריכים להחדיר את זה 
ילדינו  והעיקר  חברינו  עם  זה  על  ולדבר  לעצמנו 
בתשובה  לחזור  נזכה  זה  ובזכות  קטן,  מגיל  כבר 

מאהבה בימי הרחמים הבאים עלינו לטובה.

בברכת שבת שלום ומבורך



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 ו'
ההורים,  אצלנו  ביותר  הנפוצות  מהטעויות  אחד 
רוצים  ואנחנו  פעמים  גבולות".  "טשטוש  הוא 
להיראות טוב בעיני הילדים ואנחנו מטשטשים את 
הגבול בין להיות הורה לבין להיות חבר של הילד. יש 
מאיתנו שכבר שכחו את מעמדם כהורה עד שממש 
מפחדים מהילד ולעיתים אף נכנעים לכל בקשה של 

הילד מחשש שמא הוא ...

טשטוש גבולות = פינוק

במובן  מפונק"  יוצרת "ילד  ההורים  טעות זו שלנו 
השלילי של המושג, ילד נודניק ותובעני.  וכאן המקום 
חברים  או  הורים  להיות  עלינו  האם  בשאלה,  לדון 
של  יחסים  מערכת  לפתח  עלינו  האם  הילד?  של 
על  לשמור  להקפיד  עלינו  או  הילד,  עם  חברות 
דיסטנס ומרחק מסוים?! האמת היא, שקשה לתת 
המחנכים  בין  ואף  בנושא,  וחותכים  ברורים  קווים 
ישנם גישות סותרות ובפרט בהתייחס לשוני הדורות 
וסוגי הילדים והבתים, אבל ננסה בע"ה לתת כלים 
ו"כל ערום יעשה בדעת" יבחן את הדברים על ילדיו 

ויבדוק כיצד זה מסתדר.

חלוקת תפקידים

הרב ווגשל בספרו "חנוך לנער" מקיש את הנושא 
למצוות "כיבוד הורים" שהתורה מצווה את הילדים 
בה ואותנו ההורים לחנך את הילד למצווה זו, והוא 
כותב כך:  במצוות כיבוד-הורים, יש שני חיובים. חיוב 

של כיבוד וחיוב של מורא. 

מקשה  הילד,  כלפי  ההורה  של  מידי  קרוב  יחס 
על הילד לחלוק להורים את המורא והכבוד המגיע 
פ"ד  ת"ת  (הל'  הרמב"ם  שכתב  מה  כעין  להם. 
לפני  ראש  קלות  לנהוג  לרב  ראוי  אין  וז"ל:  ה')  הל' 
התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתות 
ממנו  וילמדו  עליהן  אימתו  שתהא  כדי  עימהם 
מיעוט  יוצר  קרבה  שריבוי  למדים  נמצאנו  במהרה: 
להיות  חייבת  הבית  אווירת  בכיבוד.  וחיסרון  מורא 
חמה, רגועה וידידותית. שהרי אמרו חז"ל: לעולם אל 

יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו (גיטין ו). 

כלפי  וחיבה  אהבה  גילויי  לגלות  ההורים  על 
עליהם להבהיר  זאת חובה  יחד עם  ילדיהם, אולם 

לילד שעליהם לנהוג על פי כל כללי המורא והכיבוד 
שקבעה לנו התורה, כפי שזה מפורש בהלכות כבוד 
אינו  ח"ו  או  להוריו  מציית  אינו  ילד  כאשר  הורים.  
לסדר  כך  כל  לעבור  להורים  אסור  כראוי,  מכבדם 
היום. על הילד לדעת שההורה אוהב ומכבד אותו, 
נותן לו את כל מחסורו, משחק איתו וכו' אבל הוא 
בבית,  ונהנה  בנחת  שגדל  מי  הילד.   ואתה  ההורה 
הוא הילד. מי שמחליט בבית הוא ההורה, אבא או 
אמא.  במילים אחרות, הילד מקבל כל מה שהוא 
מצב  בכל  רוצה.  שהוא  מה  את  תמיד  לא  צריך. 

הקובע הוא ההורה ולא הילד.

טיפים לשימוש יומיומי:

כדי להרגיל ילד לכבד את ההורים, וכתוצאה מכך 
טיפים  שני  השבוע  לי  יש  אליהם,  ממושמע  להיות 

שעובדים מצויין.

שונים  דברים  לעשות  ילדיכם  את  הרגילו   .1
להביא  דברים,  מיני  בכל  לכם  לעזור  כמו  למענכם, 
הטלפון.  לשיחות  עבורכם  לענות  או  שתייה,  לכם 
ילדים שרגילים לבצע מטלות בשביל ההורים ביצעו 
הילדים  הרגל-  א.  חינוכיות:  הטמעה  פעולות  שתי 
התרגלו לבצע את רצון ההורה. ב. סמכות- הילדים 
הפנימו שבעל הסמכות מפעיל אותם. מיותר לציין, 
הילדים,  אל  יפה  לדבר  עלינו  יעבוד  שזה  שכדי 
לבקש בנימוס אך בהחלטיות. כמו כן, הקפידו תמיד 
לכם  שהגישו  העזרה  על  הערכתכם  את  להראות 

במילים ברורות ובשפה רגשית.

דוד  מים....    כוס  בבקשה  לי  תביא  דוד,  לדוגמא: 
מביא...    דוד, תודה רבה לך, אני שמחה שיש לי ילד 
שמכבד אותי. בכל פעם שאני מבקשת ממך, אתה 
נענה ברצון.  דוד הבין מה אמא רוצה, הפעולה לא 
ביצע  דוד  יפה,  ביקשה  אמא  לביצוע,  קשה  הייתה 
חינוכי:  והרגל  מסר  הפנים  דוד  העריכה.   ואמא 

שהוא מכבד את הוריו וכיף לו.

ולא  בנימוס  אליכם  לדבר  ילדיכם  את  חנכו   .2
זאת  בכל  והם  קורה,  אם  דבריכם.   את  לסתור 
סותרים את דבריכם, הגידו בעדינות אך בסמכותיות: 
את  לומר  תנסה  נכון'.  'לא  לאמא  אומרים  "לא 
כוונתך באופן שונה, ובדרך ארץ בבקשה". אם הילד 
מתקשה להגיב בצורה הנכונה, עזרו לו ואימרו את 

המשפט בצורה נכונה ובקשו ממנו להגיד שוב.

ממש  הזה  שהטיול  חושבים  ואני  "אבא  לדוגמא: 
לא מתאים לך".

כל  שאין  אמר  הוא  לי  פתאום!  "מה  עונה:  ילד 
בעיה שאלך לטיול!".

הזה  בסגנון  מדברים  לא  לי,  תסלח  "משה  אמא: 
אתה.  גם  אותי  תכבד  אותך,  מכבדת  אני  לאמא, 
מנומס  באופן  כוונתך  את  ולנסח  לנסות  יכול  אתה 

יותר?".

גם  שהוא  ויתכן  ניסוח  יכולת  לו  אין  (שותק,  ילד: 
מתבייש).

אמא: "משה אולי תנסה: אני מצטער, אמא. יכול 
לי  מרשה  שהוא  אומר  אבא  את  ששמעתי  להיות 

ללכת לטיול?".

עבודה  נדרשת  אך  ביותר,  משמעותי  השני  הטיפ 
לצאת  לא  חשוב  ועקביות.  ההורים  של  רגשית 
כל  ולתקן  המציקים  ההורים  ולהיות  מפרופורציה 
משפט של הילד. אבל חשוב לעבוד על הנושא בכל 

הזדמנות ובכל גיל.

לסיכום

הפיכת ילד למפונק אינה תלויה כלל ב-כמה תתנו 
חיובי"  "פינוק  לתת  עלינו  לו.  תתנו  ב-איך  אלא  לו, 
מאיתנו  לקבל  לילד  נאפשר  לא  ונדיבות.  בשפע 
כהורים  תפקידינו  את  נעריך  כאשר  שלילי".  "פינוק 
ונחנך את ילדינו להתנהג אלינו כהורים ולא כחברים, 
יכירו  הם  בחברות,  אתם  ננהג  כן  שאנחנו  אע"פ 
אותנו  ויכבדו  לערעור,  ניתנת  שאינה  כסמכות  בנו 

בהתאם. המשך אי"ה בשבוע הבא.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

הים,  חוף  ליד  הקמצן  חבירו  את  פוגש  אדם 
ורואה שהקמצן שם לילדיו אטמי אזניים.

האיש שואל את הקמצן לשם מה הם צריכים 
אטמים, והרי הם לא נכנסים למים?

עונה לו הקמצן יש כאן אחד שמפריע להם 
לשחק כל פעם עובר וצועק ארטיק, ארטיק...



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

תאמר  אל  שבך  "מום  לומדים  מנין 
לחברך"?

תשובה פרשת דברים: בשבת פרשת דברים נקרא 
נקרא  באב  ובתשעה  'איכה',  המילה  את  פעמיים 

במגילת איכה 4 פעמים את המליה איכה.

הזוכה: ח. ביטון, חולון.
פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

  ְלַהִּגיַע ֶלֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה
ְוִהיא  ְיָלִדים,  ה  ֲחִמּׁשָ ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ה  ִאּׁשָ ִאִּתי  ִּדְּבָרה 
ְּגרּוָׁשה, ִמְסֵּכָנה, ְמַסֶּפֶרת ֶאת ַהַּצַער ֶׁשָּלּה ְוכּו' ָאַמְרִּתי 
ֵׁשִני,  ִמַּצד  ֲאָבל   ,אֹוָת ֵמִבין  ֶׁשֲאִני  ַוַּדאי  "ִּתְרִאי,  ָלּה: 
ְּבִׂשְמָחה!   ִאָּת ַמֲחִליפֹות  ָהיּו  ָנִׁשים,  ַאְלֵפי  ַעְׂשרֹות 
ָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ַהּכֹל...  ְּבִריִאים,  טֹוִבים,  ְיָלִדים!  ה  ֲחִמּׁשָ
ֵהִביאּו  א  ִּבְכָלל  ָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ִהְתַחְּתנּו,  א  ִּבְכָלל 
רֹוָצה,  ַאְּת  ִאם   ,ָל ָלֵתת  מּוָכן  ֲאִני  ַהְרֵּבה,  ְיָלִדים... 
ַעְכָׁשו ְרִׁשיָמה, ַּתְחִליִטי ִעם ִמי ַאְּת רֹוָצה ְלִהְתַחֵּלף...".

ָאַמְרִּתי  ִׁשעּור,  ִלְמסֹר  ַהּסַֹהר  ְלֵבית  ָהַלְכִּתי 
ָלֲאִסיִרים: "ַמְבִטיַח ָלֶכם, ִאם ַאֶּתם רֹוִצים, ִמי ֶׁשרֹוֶצה 
ַהָּקׁשֹות  ַלַּמְחָלקֹות  ר"ל,  ֶׁשָּיבֹוא,  ְּבַבָּקָׁשה,  ְלִהְתַחֵּלף, 
'ַאֶּתם ַמֲעִדיִפים ִלְהיֹות  ְּבָבֵּתי חֹוִלים, ִּתְׁשַאל אֹוָתם: 
ְּבֵבית סַֹהר אֹו ְּבֵבית חֹוִלים?', ֻּכָּלם ַיְסִּכימּו ְלִהְתַחֵּלף 
ִאְּתֶכם..." ַהְּנֻקָּדה ָהֲעֻמָּקה ֶזה ְלַהִּגיַע ֶלֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה 
ְּבִלי ְלַהְׁשוֹות ֶאת ַעְצמֹו ַלֲאֵחִרים, ַרק ִלְפָעִמים ְצִריִכים 
ַמָּבט  ֱאמּוָנה,  ּוְבחֶֹסר   ַּבחֶֹׁש ֶׁשִּנְמָצא  ָלָאָדם  ָלֵתת 
נֹוָסף. ָאז ֲאִני אֹוֵמר לֹו: "ַּכָּמה ֶׁשַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשָּקֶׁשה 
ֲאִני  ֶזה  ֶאת   ,"!ִאְּת ְלִהְתַחֵּלף  ֶׁשִּיְרצּו  ַהְרֵּבה  ֵיׁש   ,ְל
אֹוֵמר ַרק ִּבְׁשִביל ְלעֹוֵרר אֹותֹו. ֲאָבל ֶּבֱאֶמת ִמי ֶׁשֵּיׁש 
ֶאָחד,  ְלַאף  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְׁשוֹות   ַׁשָּי א  ֱאמּוָנה,  לֹו 
ֶזה  ִאּתֹו  עֹוֶׂשה  ֶׁשה'  ֶׁשָּמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַחי  הּוא  ָּפׁשּוט 
ַהַחִּיים  ָהֱאמּוָנה.  ֶזה  ַהּטֹוִבים  ַהַחִּיים  ְּביֹוֵתר.  ַהּטֹוב 
ֶׁשַהּכֹל  ֶּבֱאמּוָנה  ַחי  ַאָּתה  ָהֱאמּוָנה.  ֶזה  ִרים  ַהְּמֻאּׁשָ

טֹוב? ֶזהּו! ַהּכֹל טֹוב!

הּוא  ַהֶּפה,  ֶאת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָהִעָּקר  ָהָאָדם?   ָצִרי ָמה 
ָיכֹול ְלַדֵּבר ִעם ה'? ֶזהּו! הּוא נֹוֵׁשם, ַהֵּלב ּדֹוֵפק, הּוא 
ָיכֹול ְלַדֵּבר ִעם ה'? ֶזה ָמה ֶׁשְּצִריִכים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – 
ְלִהְתַּפֵּלל.  ּתֹוָרה,  ִלְלמֹד  ּתֹוָדה,  לֹוַמר  ה',  ִעם  ְלַדֵּבר 
ֵאין  ַאְּדַרָּבה,  ָׂשֵמַח,  ר,  ְמֻאּׁשָ הּוא  ְּכלּום,  לֹו  ָחֵסר  א 
לֹו ִנְסיֹונֹות, ֵאין לֹו ַּתֲאוֹות, ֵאין לֹו עֹוָלם ַהֶּזה, הּוא ַרק 
עֹוֶׂשה טֹוב, ׁשּום ַרע הּוא א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכָבר. ָאָדם 
לֹוַמר  ְוֶרַגע  ֶרַגע  ָּכל  ּתֹוָדה!  לֹוַמר  ְלַהְפִסיק  א   ָצִרי

ּתֹוָדה! לֹוַמר ּתֹוָדה ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה.

ֶּבֱאמּוָנה  ַהְּזַמן  ָּכל  ְלַהֲחִזיק  ִיְתַחֵּזק  ֶׁשָאָדם  ַּכָּמה 
ֶׁשֵאין ַרע ָּבעֹוָלם ָּכ ִיְהֶיה יֹוֵתר ְּבִׂשְמָחה. ָּכל ָהַעְצבּות, 
הּוא  ִּכי  ֶזה  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ִׂשְמָחה  חֶֹסר  ֶׁשל  ִטָּפה  ָּכל 
ָעָליו  ַמְׁשִּגיַח  ֶׁשה'  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  א  ֲעַדִין 
ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְמֻדֶּיֶקת, ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַּמֲעִציִבים 
ִּכי  ָּבעֹוָלם,  ַרע  ֶׁשֵאין  ַהִּנְצִחית,  ְלטֹוָבתֹו  ֵהם  אֹותֹו 
טֹוב...  א  הּו  ֶׁשַּמּׁשֶ ַרע,  ֵאיֶזה  ֶׁשֵּיׁש  חֹוֵׁשב  ֲעַדִין  הּוא 
עֹוְזִבים  א  ַהּתֹוָדה  ֶאת  ְּדָבִרים,  עֹוד  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַּגם 
ְלִהְתַחֵּזק  ֶּבֱאמּוָנה,  ְלַהֲחִזיק  ַהְּזַמן  ָּכל  ְנָצִחים.  ְלֵנַצח 
ּתֹודֹות  ְוִתְׁשָּבחֹות,  ִׁשירֹות  ִעם  ָלֶלֶכת  ֶּבֱאמּוָנה. 

ְוהֹוָדיֹות, ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר.

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

כל נתיבותיה שלום
"גדול  יא):  פרשה  רבה  (במדבר  במדרש  מובא 
אומרים:  שאנו  הכל,  כנגד  שקול  שהוא  השלום 

 - כך  אחר  ורק  שלום...",  "עושה 
"...ובורא את הכל". 

רבי אלעזר בנו של רבי אליעזר 
ישראל  שאפילו  אומר,  הקפר 
ושלום  כוכבים  עבודת  עובדין 
הקדוש- אומר  כביכול  ביניהם, 

ברוך-הוא לשטן לא לנגוע בהם, 
שנאמר (הושע ד): "חבור עצבים 
אפרים הנח לו", אבל משנחלקו, 
"חלק  (שם):  בהם?  נאמר  מה 
לבם עתה יאשמו" – מכאן אתה 
ושנואה  שלום  גדול  כמה  לומד 

המחלוקת...

שהיסוד  זה,  ממדרש  יוצא 
גם  נכון  הוא  השלום",  ש"גדול 
עובר  הזוג  מבני  אחד  כאשר 
כאשר  הכוונה  (אין  התורה  על 
את  מכשיל  הזוג  מבני  אחד 
חייבים  כן  שאם  בעוונות,  השני 
להתייעץ עם חכם כיצד לפעול), 

ולכאורה מוכרחים להוכיח אותו, וישנה עילה כביכול 
לפגום בשלום מתוך קנאה "לכבוד ה'".

 אך למעשה, גם כאן צריכים לדעת שגדול שלום 
אותו  עם  השלום  על  לשמור  לדעת  וצריכים  הבית, 
שאדרבה,  ולדעת  תועה,  זוג  בן 
השלום,  על  ששומרים  זמן  כל 
אפו,  מאריך  הקדוש-ברוך-הוא 
שהשלום  הנ"ל,  במדרש  כמובא 
כשעובד  אפילו  האדם  על  מגן 
הוא  אם  שכן  וכל  זרה,  עבודה 
האמת  מדרך  תועה  הכל  בסך 
מתוך חוסר ידיעה, חינוך לא נכון 

או התגברות של היצר הרע.

חייבים  אלו  במקרים  גם  ולכן 
לפתור  ואז  השלום,  על  לשמור 
הנכונות,  בדרכים  הבעיות  את 
נועם  ובדרכי  תפלות  ריבוי  ידי  על 

ואהבה.

על  אהבה  וכשמרעיפים 
ורק  עבירות,  שעובר  אף  השני, 
את  עושה  זה   - עליו  מתפללים 
וזהו  למוטב.  חוזר  והוא  שלו, 
את  אוהב  מפורש:  חז"ל  מאמר 

הבריות ומקרבן לתורה.

יאריך  השלום  שבכוח  הזוג  לבני  מובטח  ובינתיים 
יספיק  ואף  הנעשות,  עבירות  אותן  על  אפו  הבורא 

בידם לעשות תשובה שלמה באהבה.

העומדים  בדברים  דעות  חילוקי  ישנם  כאשר  גם 
את  הנוגדים  דברים  הזוג,  בני  בין  עולם  של  ברומו 
השקפת העולם של אחד מבני הזוג, את שאיפותיו 
או שנראים לו כטעות גורלית וכיוצא בזה, גם אז חל 

הכלל שגדול השלום.

או  עיקרון  אותו  את  דוחה  הוא  עתה  שלעת  ואף 
את אותה שאיפה שיש לו, למען השלום, ונראה על 
פניו שיש לו הפסד, אולם בסופו של דבר הוא יראה 
שזה וזה יתקיים בידו - גם השלום יישמר וגם הוא 

יזכה לממש את רצונותיו.

כאשר האדם עומד על דעתו בשם המוסר, והוא 
פוגע בשלום, נמצא שהתנהג בצורה לא מוסרית - 
באכזריות, בכעס, וכיוצא בזה - למען המוסר... ואם 

כן, מה ערך יש למוסריות הזו?

אבל על ידי השלום, אף שלכאורה הוא מוותר על 
באמת  אולם  שעה,  לפי  מוסריים  עקרונות  אותם 
ואז  השלום,  שהוא  העיקרי  המוסר  על  שומר  הוא 
עקרונותיו  שאר  את  להשיג  גם  בוודאי  יכול  הוא 

המוסריים.

שאיפותיו  את  משיג  האדם  כאשר  שרק  ותדע, 
אותם  השיג  שהוא  נחשב  זה  אז  רק  שלום,  בדרכי 
באמת. ואף שלפעמים נראה שהאדם משיג דברים 
על  שבאו  אלו  הישגים  ומחלוקות,  מריבות  דרך 
חשבון צערו של הזולת אינם כלום, וסופם להתנקם 

בו, ויצא שכרו בהפסדו.

שלום הבית שלי
052-2240696הרב שלום ארוש שליט"א

הבית לשלום  הסדרה 

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

צריכים לדעת שגדול 
שלום הבית, וצריכים 

לדעת לשמור על 
השלום עם אותו 

בן זוג תועה, ולדעת 
שאדרבה, כל זמן 

ששומרים על השלום, 
הקדוש-ברוך-הוא 

מאריך אפו, כמובא 
במדרש, שהשלום 

מגן על האדם אפילו 
כשעובד עבודה זרה



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

דבר אחד צריך להיות ברור
האלף לך שלמה

אם אתה עורך אירוע ואחד המשתתפים נותן לך 
אוהב  שהוא  מראה  זה  האם  שקל,  אלף  כמתנה 

אותך או לא?

התשובה היא שזה מאוד תלוי.

יכול  אז  שקל,   אלף  נתת  שלו  באירוע  אתה  אם 
מאוד להיות שהוא לא עושה את זה מרוב אהבה, 

אלא רק מתוך רגש מחוייבות בסיסי.

יש  הסתם  מן  מיוחדת.  אהבה  על  עדות  לא  זו 
ביניכם קשר כזה או אחר שיוצר מחויבות ויש ביניכם 
לא  אמת  אהבת  אבל  אהבה,  של  מסוימת  מידה 

בטוח שיש כאן.

וגם אם אתה אדם עשיר בעל השפעה, לא בטוח 
שהמתנה שקיבלת נובעת מאהבה גדולה, אלא יכול 
ואינטרסים  שיקולים  כאן  שמעורבים  להיות  מאוד 

נוספים.

אמצעים  בעל  לא  פשוט,  יהודי  אתה  אם  אבל 
לא  וגם  דבר  שום  לך  חייב  אינו  והנותן  מיוחדים, 
מצפה ממך לכלום – בתנאים כאלה מתנה של אלף 
יש  מיוחד.  קשר  על  מעידה  בהחלט  לאירוע  שקל 
כאן אדם שמעריך אותך שרוצה בטובתך ומעניק לך 

מטובו מתוך אהבה, נתינה לשם נתינה.

ה' לא חייב, הוא אוהב!
כבר כתבתי שהיסוד של התודה הוא הידיעה שה' 
לא חייב לך כלום. ה' לא חייב כלום לאף אחד, לא 
מגיע לאף אחד שום דבר, ואנחנו רואים בעינינו שה' 
בגשמיות  איתנו  ומיטיב  סוף  בלי  ומשפיע  נותן  רק 
לאהבה  ביותר  הגדולה  העדות  זו   – וברוחניות 

האמתית שהוא אוהב אותנו.

אז  רק  כלום,  לו  חייב  לא  שה'  מבין  כשאדם  רק 

הוא רואה את כל החיים שלו וכל פרט בחיים כחסד 
עצום, וחסד זה גילוי של אהבה.

אם כן בכל דבר טוב שהוא רואה בחיים, הוא רק 
החיים,  של  העבודה  וזו  אותו.  אוהב  ה'  כמה  רואה 
מחדש  נשימה  ובכל  מקום  ובכל  רגע  בכל  לגלות 

כמה ה' אוהב אותנו.

וכאשר אדם רואה בכל רגע כמה ה' אוהב אותו 
כמה  ישכח  לא  הוא  כי  בניסיונות,  לעמוד  לו  קל   –
לטובתו  הזה  הניסיון  שגם  ויאמין  אותו,  אוהב  ה' 

מהאהבה שה' אוהב אותו.

זו   – כלום  לי  חייב  לא  שה'  הזו  שהידיעה  נמצא 
לענווה  הדרך  וגם  הפשוטה  והמציאות  האמת  גם 
אמתית, וזה לא סותר את ההרגשה של החשיבות 
אותי  ברא  הגדול  שהמלך  מכך,  שנובעת  הגדולה 
ואוהב אותי וברא בי נשמה גדולה עם כוחות גדולים 
ועם שאיפות ורצונות נפלאים, ואני חשוב ויקר אצלו 

והוא מתפאר בכל תנועה שלי.

את  להרגיש  האמת:  את  לחיות  נקרא  זה 
החשיבות שלי ואת אהבת ה' אלי, ועם זאת לחיות 
בחסד  ה',  מעשה  והכול  לה'  שייך  שהכול  בענווה 
זו  כלום.  לי  מגיע  ולא  אלי,  אהבתו  מתוך  וברחמים 

ממש האמונה השלימה.

חטיבה אחת של גילוי האהבה
כל פרשת השבוע חוזרת ומבארת ומזכירה לעם 
ישראל: אתם קיבלתם מתנות גדולות מאוד ואתם 
לקבל  הולכים  ואתם  לארץ  הכניסה  לפני  עומדים 
היטב  לזכור  ִתיָשְמרו   – יותר  עוד  גדולות  מתנות 
שהכול זה בחסד חינם, ה' לא חייב לכם כלום, זה 
לא כוחי ועוצם ידי, וזה גם "לא בצדקתך", אדרבא, 
את  תשכח  אל  "זכור  לפניו  חטאתם  כמה  תזכרו 

אשר הקצפת את ה'".

וחסרים  חוטאים  אנחנו  כמה  עד  לנו  מזכיר  ה' 
המתנות  את  לנו  מזכיר  הוא  שבה  נשימה  באותה 

הגדולות שקיבלנו ונקבל.

מדוע? מה המסר? בשביל מה צריכים לזכור בכל 
יום כמה הרגזנו את ה' וחטאנו כלפיו? האם בשביל 
להרגיש  בשביל  האם  ולהישבר?  מסכנים  להרגיש 
גרועים ופושעים? חלילה וחלילה! אלא כדי להעריך 
אהבתו  את  להרגיש  כדי  העצומות,  המתנות  את 

האינסופית אלינו, אהבה שאינה תלויה בשום דבר.

מסרים:  אותם  על  חוזרת  שלנו  הפרשה  כל  ולכן 
כמה קיבלתם, וכמה חטאתם, ואני הולך לתת לכם 
לאהבה  צריכים  רק  אתם  אבל   – עצומות  מתנות 
תזכרו  מכם.  רוצה  שאני  מה  זה  הכול.  זה  וליראה. 
והתוצאה  זה.  את  ותעריכו  זה  את  תרגישו  זה  את 

תהיה שתמיד תאהבו את ה'.

הגדלות של ה': האהבה שלו אלינו
לכן בפרשת היראה המפורסמת, כאשר מתוארת 
ֱאֵקי  הּוא  ֱאֵקיֶכם  "ה'  ה':  של  העצומה  גדלותו 
ְוַהּנֹוָרא  ַהִּגּבֹר  ַהָּגדֹל  ָהֵא-ל  ָהֲאדִֹנים  ַוֲאדֵֹני  ָהֱאִקים 
בפסוק  מיד  ׁשַֹחד".  ִיַּקח  ְוא  ָפִנים  א  ִיּׂשָ א  ֲאֶׁשר 
שייך: "עֶֹׂשה  דבר שלכאורה תמוה ולא  כתוב  הבא 
ִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְואֵֹהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה, 

 ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים".

ומה  ה',  אהבת  ועל  ה'  יראת  על  מדברים  אנחנו 
ה' שואל מעמך, מה הקשר עכשיו שה' אוהב גרים 
הקשר  ומה  ושמלה?  לחם  להם  ונותן  ומסכנים 

שאנחנו צריכים לאהוב את הגרים?

אלא שאנחנו בעצמנו הגרים כמו שאומר הפסוק 
מיד בהמשך שאנחנו אלה שירדנו למצרים בשבעים 
אנחנו  לרוב,  השמים  ככוכבי  אותנו  שם  וה'  נפש 
אלה שקיבלנו לחם ושמלה כמו שפותחת הפרשה 
ומתארת: "ויאכילת את המן... שמלתך לא בלתה..."

אנחנו הגרים והיתומים והאלמנות ביחס לה'. מה 
יש לנו? כלום, כי הכול שלו! מה הוא חייב לנו? כלום, 
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

יום מאה ברכות שהשכר עליהן הוא אלף זהובים, 

ויתקנו בכך את אלף האורות שהם חלקו של משה 

בחטא  ממנו  וניטלו  תורה  מתן  בשעת  שקיבל 

את  ויתקנו  ברכות  מאה  שיברכו  ידי  ועל  העגל, 

אלף האורות, ישלם להם משה רבינו שכרם בכל 

בבחינת:  האורות  אלף  את  לו  כשמחזירים  שבת, 

ישראל  לכל  יאיר  חלקו",  במתנת  משה  "ישמח 

מהאורות הללו ]ראה ב"מאור ושמש" )פרשת דברים 

ד"ה או יאמר יוסף ה'( שפירש כעין זה[.

כיון שבאנו לידי כך הנה מה טוב ומה נעים להבין 

תיקנו  שלא  ז"ל,  חכמינו  מחשבות  עמקו  מה  בזה 

ברכות  עשרה  שמונה  להתפלל  השבת  תפלות  בכל 

לחפש  חייבים  אנו  מכך  וכתוצאה  החול,  בימי  כמו 

שבכל  היות  כי  הברכות,  מאה  את  להשלים  עצות 

שבת מקבל משה רבינו בחזרה את כל אלף האורות 

שנסתלקו ממנו בחטא העגל, נמצא לפי זה כי בשבת 

ברכות  מאה  של  התיקון  צריך  היה  לא  לכאורה 

שערכן אלף זהובים כדי לתקן את אלף האורות.

זכינו  לא  שעדיין  מאחר  זאת  כל  שעם  אלא 

לא  עדיין  המיתה  וגזירת  השלימה  לגאולה 

נתבטלה, הרי ברור שהגילוי של אלף האורות בכל 

שבת אינו בתכלית השלימות כמו שהיה לפני חטא 

העגל, אלא הגילוי הוא רק מעין הגאולה העתידה, 

והרי זה מתאים לקדושת השבת שהיא גם כן מעין 

מאה  להשלים  תיקון  צריך  עדיין  לכן  הבא,  עולם 

ושמיעת  פירות  אכילת  ידי  על  בשבת  גם  ברכות 

הגאולה  את  לקרב  כדי  לתורה,  העולים  ברכות 

בשלימות  האורות  אלף  יחזרו  שאז  העתידה 

וגזירת המיתה תתבטל מן העולם.

יומתק להבין בזה מה שביארו בגמרא הטעם 

ולא  ברכות  שבע  רק  בשבת  להתפלל  שתיקנו 

אטרחוהו  "דלא  החול:  בימי  כמו  עשרה  שמונה 

כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  שבת".  כבוד  משום 

רצן  לא  האורות,  אלף  שחוזרים  השבת  לכבוד 

להטריח את הציבור לתקן את אלף האורות על ידי 

מאה הברכות כמו בימי החול, אלא שעם כל זאת 

צריך להשלים מאה ברכות כדי לקרב את הגאולה, 

שאז נזכה שיחזרו כל אלף האורות בשלימות.

 או יו  מרס תקלוחו  ה"אתונים
קיפלו א  ת" התכחה מרס

בדרך המלך נלך לבאר הטעם שתיקון זה לברך 

רבי  שבא  עד  פעמים,  כמה  נשתכח  ברכות  מאה 

ונראה לבאר הכוונה בזה, על פי המבואר בזוהר 

הקדוש )פרשת בראשית לו:( שלפני חטא עץ הדעת היו 

שאחרי  אלא  א',  עם  אור"  "כתנות  הראשון  לאדם 

החטא איבד מדרגה זו ובמקום זה קיבל רק "כתנות 

לפני החטא  כי  בזה,  ויש לבאר הענין  ע'.  עם  עור" 

"כתנות  לו  היו  לכן  האורות,  אלף  את  להשיג  זכה 

אור" באות ַאֶלף שהיא ֶאֶלף, אבל אחרי החטא איבד 

את אלף האורות וניתנו לו רק "כתנות עור".

הנה כי כן זהו הפירוש: "בתורתו של רבי מאיר 

מצאו כתוב כתנות אור", שדברי תורתו היו כל כך 

עד שהרי  האורות,  מפאת השגתו באלף  עמוקים 

באות  אור"  "כתנות  בתורתו  כתוב  היה  כאילו  זה 

אל"ף, שזכה להשיג את אלף האורות שהשיג אדם 

הראשון לפני החטא.

ששנינו  ממה  לכך  סימוכין  להביא  ונראה 

לכתוב  אסור  יוחנן,  רבי  "אמר  יח:(:  )מגילה  בגמרא 

אות אחת שלא מן הכתב. מיתיבי אמר רבי שמעון 

שנה  לעבר  שהלך  מאיר  ברבי  מעשה  אלעזר,  בן 

ולא היה שם מגילה, וכתבה מלבו וקראה.  בעסיא 

אמר רבי אבהו שאני רבי מאיר דמיקיים ביה )משלי 

ָך... אלו דברי תורה דכתיב  רּו ֶנְגדֶּ יָך ַיְישִׁ ד-כה( ְוַעְפַעפֶּ

הכי  ואפילו  ְוֵאיֶנּנּו,  ּבוֹ  ֵעיֶניָך  ֲהָתִעיף  כג-ה(  )שם  בהו 

מיושרין הן אצל רבי מאיר". הרי מבואר שלא שלט 

בזה,  הביאור  האמור  ולפי  מ"ס,  השכחה  שר  בו 

מאותיות  האורות  אלף  את  להשיג  שזכה  משום 

מ"ס שבלוחות הראשונים. 

)עירובין  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

"גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין  יג:(: 

קבעו  לא  מה  ומפני  כמותו,  מאיר  רבי  של  בדורו 

סוף  על  לעמוד  חביריו  יכלו  שלא  כמותו,  הלכה 

ידי שזכה להשיג את אלף האורות  דעתו". כי על 

לסוף  חביריו  ירדו  לא  העגל,  בחטא  שנסתלקו 

דעתו כי הגילוי האמיתי יהיה רק לעתיד לבוא.

מעתה יאירו עינינו להבין הטעם שזכה דוקא 

התנא רבי מאיר לגלות הלכה זו: "חייב אדם לברך 

בהיות  המבואר  כפי  אשר  יום",  בכל  ברכות  מאה 

לאלף  נפלא  תיקון  הן  הרי  זהובים,  אלף  ערכן 

כי מאחר שזכה  האורות שנסתלקו בחטא העגל, 

רבי מאיר להשיג את אלף האורות בבחינת "כתנות 

אור", לכן לו נאה ולו יאה לגלות הלכה זו.

אומר,  מאיר  רבי  "היה  זו:  חובה  לנו  וגילה  מאיר 

יום", על פי מה  חייב אדם לברך מאה ברכות בכל 

"מאי דכתיב חרות על  ששנינו בגמרא )עירובין נד.(: 

הלוחות, אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות, לא 

ידי  על  כי  מזה  מבואר  מישראל".  תורה  נשתכחה 

שבירת הלוחות ירדה שכחת התורה לישראל.

ששנינו  מה  פי  על  לכך  הטעם  לבאר  ונראה 

בגמרא )חגיגה ט:(: "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים 

האריז"ל  רבינו  וביאר  ואחד".  מאה  פרקו  לשונה 

כי  "דע  בזה:  הענין  שם(  )חגיגה  רז"ל"  מאמרי  ב"שער 

השר הממונה על השכחה נקרא מ"ס... ולפיכך השונה 

פרקו מאה פעמים כמנין מ"ס שוכח, והשונה ק"א הוא 

מתגבר עליו ונוצחו ואינו שולט בו להשכיחו".

מעתה מבואר להפליא הטעם שבשבירת הלוחות 

מ"ס  שאותיות  זמן  כל  כי  מישראל,  תורה  נשתכחה 

תורה  נשתכחה  לא  הראשונים  בלוחות  בנס  עמדו 

היתה  לא  מ"ס  ששמו  השכחה  לשר  כי  מישראל, 

הלוחות  נשברו  כאשר  אולם  בישראל,  שליטה  שום 

מ"ס, חזר שר השכחה ששמו  שפרחו מהם אותיות 

מ"ס לשלוט בישראל, לכן מאז יש צורך להתגבר עליו 

על ידי לימוד מאה פעמים ואחד.

לברך  זה  שתיקון  הטעם  היטב  יתבאר  זה  לפי 

מאה ברכות בכל יום נשתכח כמה פעמים מישראל, 

שהרי כבר נתבאר שחובה זו לברך מאה ברכות בכל 

יום שערכן אלף זהובים, היא כדי לתקן אלף האורות 

התורה,  לשכחת  שגרמו  העגל  בחטא  שנסתלקו 

והיות שעדיין לא הגיע התיקון השלם להחזיר את 

אלף האורות בפועל, לכן נלחם עמהם שר השכחה 

ששמו מ"ס בכל כוחו שישתכח תיקון זה מישראל 

כדי שלא יתבטל מן העולם.  

 "קי מאי" תהתיג א  אלף האו"ו 
גילה החוקה לק"ך מאה ק"כו 

רבי  התנא  זכה  איך  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

מאיר להחזיר תיקון זה לברך מאה ברכות בכל יום, 

על פי מה שכתוב )בראשית ג-כא(: "ויעש ה' אלקים 

לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם". אמרו על כך 

מצאו  מאיר  רבי  של  "בתורתו  כ-יב(:  )ב"ר  במדרש 

כתוב כתנות אור". ויש לתמוה איך יעלה על הדעת 

שרבי מאיר כתב בספר תורתו "כתנות אור" באל"ף 

במקום לכתוב "כתנות עור" עם ע', הלא אם כתוב 

"כתנות אור" באל"ף ספר התורה פסול.
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לפי זה כי הכח של מלאך המות להמית, הוא בכח 

לפי  המות.  ס"ם  שנעשות  שבשמו  ס"ם  אותיות 

זה ירווח לנו להבין הטעם שנעשו ישראל בלוחות 

ב'  בזכות  כי  המות,  ממלאך  חירות  הראשונים 

ב'  נתבטלו  בנס,  בלוחות  שעמדו  ס"ם  אותיות 

יכול  של מלאך המות ושוב לא היה  ס"ם  אותיות 

העגל  בחטא  הלוחות  שבשבירת  אלא  להמית, 

ושוב חזר הכח למלאך המות  ס"ם,  פרחו אותיות 

להמית בכח אותיות ס"ם שבו.

אלף או"ו  תנס לבו קתקי"  הלוחו 

אלף  ענין  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

נאמר  כך  שעל  הברכות,  מאה  על  שכר  הזהובים 

מה  פי  על  שלמה",  לך  "האלף  השירים:  בשיר 

ששנינו בגמרא )שבת פח.(: "דרש רבי סימאי, בשעה 

שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא 

של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו 

לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, 

ריבוא  ועשרים  מאה  ירדו  ישראל  שחטאו  וכיון 

לּו  ְתַנצְּ מלאכי חבלה ופירקום, שנאמר )שמות לג-ו( ַויִּ

ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חוֵֹרב... וכולן זכה משה  ְבֵני ִישְׂ

ונטלן, דסמיך ליה )שם ז( ומשה יקח את האהל".

)ענין  הכונות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  לנו  מגלה 

שזכו  כשם  כי  א(,  טור  סו  דף  השבת  ליום  שיר  מזמור 

ישראל כשהקדימו נעשה לנשמע לקבל שני כתרים 

בשעת  רבינו  משה  זכה  כך  גדולים,  אורות  שהם 

נשגבים,  אורות  אלף  מהקב"ה  לקבל  תורה  מתן 

וניטלו מהם שני  אבל אחרי שחטאו ישראל בעגל 

הכתרים, איבד גם משה את אלף האורות שניתנו 

לו, ומכל אלף האורות נשאר אצלו רק אחד.

לפי זה הוא מבאר מה שנמסר במסורה לכתוב 

בספר תורה בפסוק )ויקרא א-א(: "ויקרא אל משה", א' 

של "ויקרא" אלף זעירא - אל"ף קטנה, לרמז שמתוך 

ֶאֶלף האורות שהיו לו במתן תורה, נשאר לו אחרי 

חטא העגל רק ַאֶלף זעירא אחד מאלף. אולם מאחר 

ישראל,  בחטא  אלא  בחטאו  אותם  איבד  שלא 

נותן לו הקב"ה  לכן תמורת אלף האורות החסרים 

בפיקדון את כל הכתרים שניטלו מישראל.

חוזר  שבת  שבכל  לבאר  ממשיך  האריז"ל 

לפני  תורה  מתן  בשעת  שהיה  כמו  להיות  המצב 

רבינו  משה  זוכה  השבת  בכניסת  כי  העגל,  חטא 

אלף  כל  את  שבת  קדושת  תוספת  בסוד  לקחת 

שהוא  וכיון  העגל,  בחטא  ממנו  שנאבדו  האורות 

מחזיר  הוא  הרי  שלו,  האורות  אלף  את  מקבל 

ימי  בששת  לו  שניתנו  הכתרים  כל  את  לישראל 

הם  ואלו  ממנו,  שנאבדו  האורות  תמורת  החול 

אורות הכתרים שניתנים לישראל בכל ערב שבת 

בסוד תוספת קדושת שבת.

חומר  כמין  האריז"ל  מפרש  האמור  פי  על 

בתפלת שחרית לשבת: "ישמח משה במתנת חלקו", 

אלף  חלקו,  מתנת  את  לקבל  בשבת  שמח  משה 

האורות שנאבדו ממנו בחטא העגל, "כי עבד נאמן 

קראת לו", כמו שכתוב )במדבר יב-ז(: "בכל ביתי נאמן 

הוא", המחזיר לישראל בכל שבת הפיקדון שנתן לו 

הכתרים שניטלו מישראל.  על שני  הקב"ה לשמור 

ומבאר מהי מתנת חלקו שמחזירים לו בשבת, "כליל 

תפארת בראשו נתת בעמדו לפניך על הר סיני", אלף 

האורות שקיבל במתן תורה ונאבדו ממנו הוא חוזר 

ומקבלם בשבת במתנה. אלו דבריו הקדושים.

כמה  הבאנו  שכבר  פלא  ענין  עוד  נקדים 

פעמים, מה שהביא בספר "ילקוט ישר" )מערכת מ 

אות ד( ששמע מדודו הרה"ק רבי משה מראזוודוב 

שלום  רבי  הרה"ק  בשם  פלא  דבר  שאמר  זצ"ל 

מה  לבאר  בקדשו  דיבר  אשר  זצ"ל,  מקאמינקא 

בחטא  רבינו  ממשה  שנסתלקו  האורות  אלף  הם 

העגל, על פי דברי ה"שפתי כהן" הנ"ל כי בשבירת 

הלוחות בחטא העגל, פרחו כל הממי"ן הסתומות 

והסמכי"ן שבלוחות פרחו מן הלוחות. 

לפי זה הראה הרה"ק מקאמינקא דבר פלא, כי 

בעשרת הדברות יש בדיוק כ"ב ממי"ן סתומות וב' 

סמכי"ן שעולים בגימטריא אלף. הנה כי כן זהו סוד 

בקבלת  רבינו  למשה  בתחילה  שהיו  אורות  אלף 

סמכי"ן  וב'  סתומות  ממי"ן  כ"ב  שהם  התורה, 

שבחטא  אלא  בנס,  הראשונים  בלוחות  שעמדו 

כשפרחו  הללו  אורות  אלף  ממנו  נחסרו  העגל 

האותיות מהלוחות. אלו דבריו הנפלאים.

 מאה ק"כו  תש"כן אלף זהוקים
ל בן א  אלף האו"ו 

הנה כי כן יאירו עינינו להבין מה שתיקן משה רבינו 

עליהן  שהשכר  יום  בכל  ברכות  מאה  לברך  לישראל 

זהובים, שהרי כבר למדנו מדברי ה"שפתי  הוא אלף 

שפרחו  מה  לתקן  ברכות  מאה  לברך  שצריך  כהן", 

הראשונים,  מהלוחות  מאה  בגימטריא  ס"ם  אותיות 

ולפי המבואר יש להוסיף, כי מאחר שפרחו כ"ב ממי"ן 

וב' סמכי"ן שהן אלף האורות שנסתלקו בחטא העגל, 

לכן צריך לברך מאה ברכות שהשכר עליהן הוא אלף 

זהובים, כדי לתקן בכך אלף האורות שנסתלקו.

של  הביאור  הביאורים,  שני  כי  זה  לפי  נמצא 

ה"שפתי כהן" שצריך לברך מאה ברכות לתקן אותיות 

שפרחו מהלוחות בחטא העגל, והביאור שלנו  ס"ם 

זהובים, הוא תיקון  שהשכר על מאה הברכות אלף 

נפלא לאלף האורות שנסתלקו כשפרחו כ"ב הממי"ן 

וב' הסמכי"ן, עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

בזה  ליישב  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

בפסוק:  א'  האות  את  הקב"ה  שהחסיר  הטעם, 

ואנו  מעמך",  שואל  אלקיך  ה'  מה  ישראל  "ועתה 

צריכים להוסיף אותה בעל פה בדרש: "אל תיקרי 

מה אלא מאה", על פי מה שהביא ה"בני יששכר" 

פעמים רבות ]ראה מאמרי השבתות מאמר ג אות 

ח[ בשם ספרי קבלה כי אות ַאֶלף היא ֶאֶלף, בסוד 

הכתוב )דברים לב-ל(: "איכה ירדוף אחד אלף".

לכן החסיר הקב"ה אות א' בפסוק זה, ללמדנו 

שהטעם שאנו צריכים לברך מאה ברכות בכל יום 

שהערך שלהן הן אלף זהובים, הוא מפאת חסרון 

האות אל"ף שהיא רמז על אל"ף האורות שנחסרו 

ידי שאנו אומרים מאה ברכות  ועל  בחטא העגל, 

דורשים  בהיותנו  זהובים,  אלף  שערכן  יום  בכל 

"אל תקרי מ"ה אלא מא"ה", אנו מתקנים את אלף 

האורות שנחסרו ממשה רבינו בחטא העגל.

 רמ'תה א'ית ה'אלבים
 "אתי  יקו  מארהר

פרשת  הטורים"  "בעל  דברי  בזה  לבאר  נפלא 

וזאת הברכה, שמפרש הפסוק הראשון )דברים לג-א(: 

"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני 

ישראל לפני מותו. מ'שה א'יש ה'אלקים ראשי תיבות 

מא"ה וסופי תיבות הש"ם וסופי תיבות מש"ה. וזהו 

אלף  ככם  עליכם  יוסף  אבותיכם  אלקי  ה'  א-יא(  )שם 

פעמים, שאמר תנו לו מאה ברכות בכל יום, ובכל ברכה 

וברכה יו"ד זהובים הרי אלף, לכך אמר יוסף ה' עליכם 

ככם אלף פעמים משלי, ויברך אתכם משלו".

הטורים",  "בעל  כוונת  לפרש  יש  האמור  לפי 

אלקי  "ה'  לישראל:  רבינו  משה  שאמר  מה  כי 

ופירש  פעמים",  אלף  ככם  עליכם  יוסף  אבותיכם 
רש"י: "זו משלי הוא". רמז להם בכך שיברכו בכל 

 קיאו" חדת: צ"יך לק"ך מאה ק"כו  תש"כן אלף זהוקים
כדי ל בן אלף האו"ו  תנס לבו קחפא השגל

 גמ"א: לולי תקי"  הלוחו  לא נת כחה  ו"ה מית"אל
כי או יו  מרס תקהן קיפלו א  ת" התכחה מרס

 "קי מאי" זכה לגלו  ה יבון תל מאה ק"כו 
קזכו  תהתיג א  אלף האו"ו  המקפלים א  ת" התכחה

 מד"ת: רק ו" ו תל "קי מאי" מצאו כ וק כ נו  או"ר
כי זכה להתיג אלף האו"ו  כאדם ה"אתון לטני החפא
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שערכן  הברכות  עשרים  את  להשלים  פריו",  את 

על  לברך  שמשתדלים  ידי  על  זהובים  מאתים 

אכילת פירות, ועוד עצה, "חברים מקשיבים לקולך 

השמיעיני", על ידי שנהיה חברים המקשיבים לקול 

ונענה  המברכים על התורה שישמיעו את ברכתם 

עליהן אמן.

יש להעיר כי פירוש נפלא זה שמביא ה"חתם 

בשו"ת  מובא  ה"הפלאה",  בעל  רבו  בשם  סופר" 

"תשובה מאהבה" )ח"ב סימן רלז( בשם אחיו הרה"ק 

"שמעתי  זי"ע:  מניקלשבורג  שמעלקע  ר'  הרבי 

בילדותי דבר נאה ומתקבל, מאת הרב הגאון החסיד 

אבדק"ק  זצלוקה"ה  שמעלקא  מו"ה  המפורסם 

כל  את  מביא  הוא  הדברים  בהמשך  ניקלשבורג".  

משותף  פירוש  על  להמליץ  וניתן  הנזכר,  הפירוש 

ומה  "הנה מה טוב  בין שני האחים הקדושים:  זה 

נעים שבת אחים גם יחד".

אמנם צריך ביאור מאחר שיש חובה לברך מאה 

ברכות גם בשבת, מה ראו חכמינו ז"ל שלא תיקנו 

להתפלל גם בשבת בתפלת הלחש והחזרה שמונה 

עשרה ברכות כמו בתפלת החול, הן אמת שבגמרא 

גם  )ברכות כא.( מבואר הטעם שלא תיקנו להתפלל 

בשבת שמונה עשרה ברכות: "דלא אטרחוהו משום 

חכמים  אותנו  שהטריחו  מאחר  אבל  שבת",  כבוד 

להשלים את מאה הברכות בברכת הפירות ושמיעת 

עשרה  שמונה  להתפלל  עדיף  היה  כבר  הברכות, 

ברכות כדי להשלים בהן את מאה הברכות. 

 מאה ק"כו  קכל יום ל בן
או יו  מרס תט"חו מן הלוחו 

בהקדם  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ברכות,  מאה  יום  בכל  לברך  שצריך  הענין  לבאר 

אנו  כך  שעל  זהובים,  אלף  הוא  עליהן  שהשכר 

מה  נקדים  שלמה".  לך  "האלף  להקב"ה:  אומרים 

בפרשתנו  האריז"ל  מגורי  כהן"  ב"שפתי  שכתב 

)דברים ט-יז( ביאור נפלא, לבאר הטעם שצריך לברך 

הטעם  לבאר  ועוד,  זאת  יום.  בכל  ברכות  מאה 

ברכו  שלא  משום  אנשים  מאה  מתו  יום  שבכל 

מאה ברכות בכל יום.

וביאר הענין כי בחטא העגל בשבירת הלוחות, 

מ"ם וסמ"ך שבנס היו  פרחו מהלוחות ב' אותיות 

יום,  בכל  ברכות  מאה  לברך  צריך  לכן  עומדות, 

שהן בגימטריא מאה, הנה  ם' ס'  לתקן ב' אותיות 

הדברים בלשון קדשו:

]הלוחות  שנשברו  שמה  שפירש  מי  "ויש 

הוא תוך המ"ם סתומה ותוך הסמ"ך  הראשונים[, 

כמו  חורין  בני  שהיו  ואחר  בנס,  עומדים  שהיו 

המות  ממלאך  חורין  לב-א(  רבה  )שמות  ז"ל  שאמרו 

חרות על הלוחות, אל תיקרי  )שמות לב-טז(  שנאמר 

חרות אלא חירות, נעשו עבדים וחייבים ליתן מ"ס 

 רזכה נשתי  לו סם חיים
לא זכה נשתי  לו סם מי הר

הטעם  לבאר  כהן"  ה"שפתי  מוסיף  זו  בדרך 

שמתו מאה אנשים בכל יום, עד שבא דוד המלך 

מה  פי  על  יום,  בכל  ברכות  מאה  לישראל  ותיקן 

)דברים  דכתיב  "מאי  עב:(:  )יומא  בגמרא  ששנינו 

ד-מד( וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו 

סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתה". לכן לפני 

בזכות  ישראל  זכו  הראשונים,  הלוחות  שנשברו 

שהתורה  בנס  בלוחות  שעמדו  ס"ם  האותיות 

העגל  חטא  אחרי  אבל  חיים,  ס"ם  להם  נעשית 

כשפרחו כל הממי"ן והסמכי"ן מן הלוחות נעשית 

להם ס"ם מיתה, וגזירת המיתה חזרה למקומה.

הנה כי כן מטעם זה תיקן משה רבינו לישראל 

לומר מאה ברכות בכל יום באומרו: "ועתה ישראל 

אלא  מ"ה  תיקרי  אל  מעמך",  שואל  אלקיך  ה'  מה 

הפגם  על  כפרה  מס  להקב"ה  לשלם  כדי  מא"ה, 

שבימי  אלא  מאה.  בגימטריא  שהן  ס"ם  באותיות 

דוד המלך נשתכח התיקון לברך כל יום מאה ברכות, 

לכן מתו מאה אנשים בכל יום בגלל הפגם באותיות 

ס"ם, עד שבא דוד המלך והחזיר מה שתיקן משה 

לברך בכל יום מאה ברכות ופסקו למות. 

פי  על  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

"לעתיד לבוא מביאו  מה ששנינו בגמרא )סוכה נב.(: 

ובפני  הצדיקים  בפני  ושוחטו  הרע  ליצר  הקב"ה 

הרשעים". וביאר השל"ה הקדוש )פרשת חיי שרה תורה 

אור אות י( הענין בזה על פי המבואר בזוהר הקדוש 

ובמדרשים כי שמו של היצר הרע הוא סמא"ל.

הטומאה,  מצד  הן  ס"ם  ראשונות  אותיות  ב' 

שהיצר  הקדושה,  מצד  הן  א"ל  אותיות  ב'  ואילו 

הענין  זהו  כן  כי  הנה  מהן.  חיותו  את  מקבל  הרע 

שיוציא  הרע,  היצר  את  לשחוט  הקב"ה  שעתיד 

ממנו את השם א"ל שלא יוכל לקבל יניקה ממנו, 

ס"מ  אותיות  ב'  של  החיות  תתבטל  זה  ידי  ועל 

שמצד הקליפה עכדה"ק.

)בבא בתרא טז.(:  ידוע מה ששנינו בגמרא  והנה 

"הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המות". נמצא 

 "קינו קחיי: מתה "קינו  יבן מאה ק"כו  ונת כחו
דוד המלך החזי"ן ונת כחו, שד תקא "קי מאי" והחזי"ן תוק

 "ובח: רהאלף לך תלמהר. קכל יום צ"יך לק"ך
למלך תהתלום תלו מאה ק"כו  תהתכ" שליהן אלף זהוקים

 תט י כהן: מאה ק"כו  קכל יום  כלי ן
ל בן או יו  סרם תט"חו מן הלוחו  ה"אתונים קחפא השגל

 "קי תלום מבאמינבא: קחפא השגל ט"חו
כרק ממירן וק' סמכירן תשמדו קנס תהן קגימפ"יא אלף או"ו 

יום, כי אחר שהיו בהם סם  שהן מאה ברכות בכל 

חיים נעשה סם המות. זהו שאמרו ז"ל )במדב"ר יח-

יום מאה, עד שעמד  בכל  היו מתים  דוד  בימי  כא( 

נאום  כג-א(  ב  )שמואל  שנאמר  ברכות  מאה  ותיקן 

הגבר הוקם על, בגימטריא מאה".

הקדושים,  דבריו  בביאור  להשתעשע  נרחיב 

בגמרא  ששנינו  מה  על  קודש  בהררי  שיסודתם 

"לא קיבלו ישראל את התורה אלא  )עבודה זרה ה.(: 

שנאמר  בהן,  שולט  המות  מלאך  יהא  שלא  כדי 

עליון  ובני  אתם  אלהים  אמרתי  אני  פב-ו(  )תהלים 

חבלתם  מתים[,  שאינם  מעלה  ]כמלאכי  כולכם 

מעשיכם ]בחטא העגל[, אכן כאדם תמותון".

את  הכתוב  שמתאר  מה  פי  על  בזה  הביאור 

מכתב  "והמכתב  לב-טז(:  )שמות  הראשונים  הלוחות 

אלקים הוא חרות על הלוחות". ודרשו במדרש )שמו"ר 

מא-ז(: "רבי יהודה אומר, אל תקרי חרות אלא חירות מן 

גלויות. רבי נחמיה אומר חירות ממלאך המות". הרי 

לולי שבירת הלוחות הראשונים לא היה  כי  מבואר 

מלאך המות שולט בהם, אלא שעל ידי חטא העגל 

שגרם לשבירת הלוחות חזרה המיתה למקומה.

מה  פי  על  לכך,  הטעם  כהן"  ה"שפתי  לנו  מגלה 

כו(:  אות  תשא  כי  )פרשת  תנחומא  במדרש  שמבואר 

"בשעה שנתן לו הקב"ה את הלוחות היו סובלין את 

עצמן, כיון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל, פרח 

אות הכתב מעליהם ונמצאו כבדים על ידיו של משה, 

מיד ויחר אף משה וישלך מידיו". וצריך ביאור להבין 

ענין האותיות שפרחו מהלוחות הראשונים.

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  ומבאר 

)שבת קד.(: "מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדין". 

ופירש רש"י כי החקיקה של הכתב שבלוחות היתה 

מפולשת ונראית משני הצדדים, נמצא כי החלקים 

ם' עמדו באוויר ולא  ס' ובאות  הפנימיים שבאות 

עומדים  היו  שבנס  אלא  להיאחז,  במה  להם  היה 

בלוחות. הנה כי כן זאת היא כוונת המדרש שפרחו 

הנס  פסק  העגל  בחטא  כי  הלוחות,  מן  האותיות 

וכל החלקים הפנימיים של הממי"ן  הגדול ההוא, 

הסתומות והסמכי"ן פרחו מן הלוחות.
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ט"ת  שבק  תשרפ | א

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

דבר זה מובא גם ב"ספר הרוקח" לרבינו אלעזר 

ברכות  )הלכות  התוספות  מבעלי  אחד  זי"ע  מגרמיזא 

סימן שכ(, שמבאר בזה מה שנתן אליעזר עבד אברהם 

מתנות לרבקה שני צמידים )בראשית כד-כב(: "עשרה 

זהב משקלם". כי גרמה לו לברך ברכה לה' על מציאת 

זיווגו של יצחק, כמו שכתוב )שם כז(: "ויאמר ברוך ה' 

אלקי אדוני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם 

זהב  עשרה  שמשקלם  צמידים  לה  נתן  לכן  אדוני". 

תמורת שכר הברכה שגרמה לו.

וסיים ה"רוקח" כי זהו רמז הכתוב )שיר השירים 

ח-יב(: "האלף לך שלמה", על פי המבואר במדרש 

בשיר  "שלמה"  השם  כי  ג-יד(  רבה  השירים  )שיר 

שהשלום  "מלך  הקב"ה:  על  רמז  הוא  השירים 

שלו". הנה כי כן זהו הרמז: "האלף לך שלמה", אנו 

אומרים להקב"ה מלך שהשלום שלו, אנו מברכים 

לך בכל יום מאה ברכות שערכן אלף זהובים. 

ומה נפלאים הם דברי ה"חתם סופר" בליקוטים 

שאמר  זהב(,  עשרה  ד"ה  שרה  חיי  )פרשת  התורה  על 

בשם רבו בעל ה"הפלאה" זי"ע שהוסיף לפרש בזה 

כמין חומר המשך הכתוב )שם(: "האלף לך שלמה 

ומאתים לנוטרים את פריו חברים מקשיבים לקולך 

)או"ח  יוסף"  ה"בית  שכתב  מה  פי  על  השמיעיני". 

סימן מו ס"ג(, כי בשבת שאין אומרים בתפלת הלחש 

כי אם שבע ברכות חסרות עשרים ברכות.

אולם מצינו שתי עצות איך להשלים את מאה 

הברכות, עצה אחת על ידי שמרבים לאכול פירות 

ולברך עליהם, כמבואר בשלחן ערוך )או"ח סימן רצ 

ס"א(: "ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח כדי להשלים 

מנין מאה ברכות". עצה שניה כמבואר )שם סימן רפד 

ס"ג(: "צריך לכוין לברכות הקוראים בתורה ולברכות 

להשלים  לו  ויעלו  אמן,  אחריהם  ויענה  המפטיר 

מנין מאה ברכות שחיסר מנינם בשבת".

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "האלף לך שלמה", 

אנו נותנים להקב"ה מלך שהשלום שלו מאה ברכות 

בכל יום שערכן אלף זהובים, אולם בשבת שחסרות 

עשרים ברכות העצה על כך היא, "ומאתים לנוטרים 

וכתב רבינו בחיי בספרו "כד הקמח" )ערך ברכה( 

כי  משמע  מאיר  רבי  מדברי  כי  הסתירה,  ליישב 

משה רבינו כבר תיקן לישראל מאה ברכות, שהרי 

ה'  מה  ישראל  "ועתה  שכתוב:  מה  על  כן  דרש 

אלקיך שואל מעמך", אל תיקרי מ"ה אלא מא"ה, 

תיקן  המלך  דוד  כי  מבואר  המדרש  מדברי  ואילו 

"ונראה  לישראל מאה ברכות. ומתרץ רבינו בחיי: 

מכל זה כי משה רבינו ע"ה יסדם תחילה, ואחר כך 

שכחום וחזר דוד ויסדן, ואחר זמנו של דוד שכחום 

וחזרו חכמי התלמוד ויסדום".

נמצינו למדים מדבריו חידוש גדול, כי תיקון זה 

לברך בכל יום מאה ברכות, נתגלה בישראל תחילה 

על ידי משה רבינו ונשתכח, ושוב נתגלה בישראל 

ידי  על  בישראל  נתגלה  ושוב  המלך,  דוד  ידי  על 

התנא רבי מאיר שאמר מאמר זה: "חייב אדם לברך 

מאה ברכות בכל יום". וכן כתב בספר "המנהיג" לרבי 

הדברים  "ונראין  תפלה(:  )דיני  הירחי  נתן  בן  אברהם 

דוד  וחזר  שכחום  ע"ה  רבינו  משה  שיסדן  שאחר 

ויסדם, לפי שהיו מתים ק' בכל יום... ושוב שכחום, 

וחזרו חכמי התלמוד ויסדום".

המלך,  דוד  שבימי  הענין  להבין  ביאור  וצריך 

יום,  בכל  ברכות  מאה  לברך  התיקון  כשנשתכח 

נענשו ישראל בעונש כל כך קשה שמתו בכל יום 

מאה אנשים. זאת ועוד עוד צריך ליישב הפליאה 

הגדולה, איך נשתכח תיקון זה לברך מאה ברכות 

התנא  ידי  על  בסוף  שנתגלה  עד  פעמים,  כמה 

הקדוש רבי מאיר.

 רהאלף לך תלמהר
מאה ק"כו  תכ"ן אלף זהוקים

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

ר'  "וכתב  דין מאה ברכות(:  )סימן א  בו"  שהביא ה"כל 

אשר ז"ל, בא וראה כמה חיבב אותנו הקב"ה, שצונו 

אלף  שנשתכר  כדי  יום,  בכל  ברכות  מאה  לברך 

פז.(  )דף  חולין  במסכת  כדאמרינן  יום,  בכל  זהובים 

יצתה בת קול ואמרה כוס של ברכה שוה מ' זהובין, 

עשרה זהובין לכל ברכה וברכה".

טוב  מה  בעתו  דבר  עקב  פרשת  בפרשתנו 

בכל  ברכות  מאה  לברך  הקדושה  בחובה  להתבונן 

יום, כפי שדרש התנא רבי מאיר ממה שכתוב )דברים 

י-יב(: "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם 

ליראה את ה' אלקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו 

ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך". 

שנינו על כך בגמרא )מנחות מג:(: "תניא היה רבי 

מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, 

שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך". 

מאה".  ביה  קרי  אלקיך,  ה'  "מה  רש"י:  ופירש 

ובתוספות )ד"ה שואל( ביארו דברי רש"י שהוא על 

דרך אל תקרי: "ובקונטרס פירש אל תקרי מה אלא 

מאה, כלומר שחייב ק' ברכות".

בתוספות הוסיפו על כך עוד רמז נפלא בשם 

צ"ט  בדיוק  ישנן  הפסוק  בכל  כי  מפרשים,  יש 

מילת  בתוך  א'  אות  נוסיף  כאשר  אולם  אותיות, 

"אל תקרי מה אלא מאה", כי אז יש  מ"ה על דרך 

ברכות  מאה  על  לרמז  אותיות,  מאה  זה  בפסוק 

שחייבים לברך בכל יום.  הנה כי כן ראוי להתבונן, 

לברך  שצריך  ללמדנו  הקב"ה  שבחר  הענין  מהו 

יום, על ידי שהחסיר את האות  מאה ברכות בכל 

א', שאנו צריכים להוסיף בעל פה בדרך דרש: "אל 

תקרי מה אלא מאה".

 מאה ק"כו  קשבקו 
 מאה אנתים תמ ו כל יום

עוד ראוי להתבונן במה שהביא ה"טור" )או"ח 

סימן מו( ]ומקור הדבר במדרש תנחומא )פרשת קרח 

אות יב( ובמדרש רבה )שם יח-כא([:

"דוד המלך עליו השלום תיקן מאה ברכות, דכתיב 

הוקם  )שמואל ב כג-א( ]נאום דוד בן ישי ונאום הגבר[ 

יום היו מתים  על - ע"ל בגימטריא מאה הוו, כי בכל 

עד  מה,  על  יודעין  היו  ולא  מישראל  נפשות  מאה 

שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן להם לישראל מאה 

ברכות, ועל כן תיקנו חכמים ז"ל אלו הברכות על סדר 

העולם והנהגתו להשלים מאה ברכות בכל יום".

רחייק אדם לק"ך מאה ק"כו  קכל יוםר

 מאה ק"כו  קכל יום תתכ"ן אלף זהוקים
ל בן אלף או"ו  תט"חו מן הלוחו  קחפא השגל
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בבת  לשלם  אפשרות  שום  לאיש  היתה  לא  כאשר  ברם, 
אחת סכום ענק שכזה, שכאמור היה איש רגיל וממוצע, ולא 
בעל אמצעים כלל. – לקח על עצמו לשלם סך של עשרים 
בערך  בתום  שיימצא  כך  לשבוע,   )25$( דולרים  וחמשה 

חמש שנות לימודים מסולק כל החוב. 
הוא הגיע להסכם כתוב וחתום עם הנהלת הסמינר, שבכך 
סידר  שכן  ולהבא,  למפרע  נערה  אותה  חובות  כל  תמו 
מחזור  סוף  עד  כולו  התשלום  כל  את  טוב  היותר  הצד  על 

הלימודים.
של  ביתה  אל  מכתב  ושלח  'חוזר',  המנהל  הוציא  אתר  על 
אותה נערה, שבהיות שהשתנו התנאים יכולה היא לחזור אל 
ספסל הלימודים מיידית. ולא נודע לאיש, לא לאותה נערה 

ולא להוריה, מה גרם למהפכה הגדולה...
נאצל, באו האיש המשלם ואשתו  מיד לאחר אותו מעשה 
על שכרם, ונושעו בבן זכר אחד ויחיד! שכיום ]בעת שסיפר 
בטוב  ימיו  ה'  יאריך  עשרה,  שש  בגיל  הוא  המעשה[  לי 

ובנעימים.
"עשיתם מה שעליכם, אף אני אעשה מה שעלי".

]מתוך שיחת חיזוק פרטית לזוגות חשוכי ילדים[

• ~ • ~ •
גביר עשיר בעיירה וולאז'ין שבליטא, נכנס ביום בהיר אחד 
והחל  שבוולאז'ין,  הגדולה  בישיבה  המדרש  בית  היכל  אל 

לעסוק בלימוד הגמרא שעות הרבה במרץ רב.
כך  עזב  ומדוע  עמו,  קרה  מה  וידידיו  חבריו  לתמיהת 
חשב  שמתחילה  סיפר  העסקים.  עולם  את  בפתאומיות 
שאם יביא הרבה כסף אשתו תכבדנו, ולכן עבד קשה מאד 
יומם ולילה והביא אכן כסף רב מאד, אבל לצערו זה לא עזר 
כלום, ואשתו המשיכה לזלזל בו ולא כיבדה אותו כראוי לפי 

מעמדו הרם... 
מר  את  לפניו  והשיח  זצ"ל  הנצי"ב  אל  בצערו  נכנס  הוא 
מזלזלת  אשתו  כך  כל  רב  וממון  כסף  שמביא  שכמה  לבו, 

בו כסדר. 
אמר לו הנצי"ב: כתיב )משלי לא, יא( "בטח בה לב בעלה ושלל 
לא יחסר", מהי העצה היעוצה שיהיה 'בטח בה לב בעלה', 
מי שלומד  יחסר',  'לא   – בגימטריא ש"ס   – 'של"ל'  ידי  על 
ש"ס זו היא סגולה מצוינת לשלום בית שיבטח בה לב בעלה 

ותכבד אותו תמיד, ולכן התחיל ללמוד ש"ס!
"עשיתם מה שעליכם, אף אני אעשה מה שעלי".

]סיום מסכתא, קיץ תשע"ב[

• ~ • ~ •
משגיח  זצ"ל  לווינשטיין  יחזקאל  רבי  המפורסם  הגה"צ 
בטחונו  מידת  בגודל  ומפורסם  ידוע  היה  פונביז',  ישיבת 

בהשם יתברך.
כמה  כבר  חלפו  בישיבה,  משכורתו  התעכבה  אחת  פעם 
 – החודשית.  המלגה  הגיעה  לא  ועדיין  חודש  מראש  ימים 
היתה זו תופעה נדירה בישיבת פוניבז', שכידוע הקפיד מאד 

ראש הישיבה הגרי"ש כהנמן זצ"ל על תשלומי המשכורות 
במועדם ובזמנם המדויק, ושלא לאחר אף ביום אחד!

מתחילה חשב המשגיח ר' חצקל שמא מקרה הוא והמתין 
עוד כמה ימים, אך הכסף בושש ולא בא, גם לא לאחר שבוע 
גם בחודש שלאחריו  – לפליאתו הרבה  ושלוש...  שבועיים 

לא הגיעה המשכורת כלל! 
המשכורת,  התעכבה  השלישי  בחודש  שגם  לאחר  אולם 
התעורר חשד כבד בלב הרב, כאן כבר היה ברור שמשהו אינו 
כשורה! במשך כל שנותיו בהנהגת הישיבה לא היתה זכורה 
למחרת  לגשת  בדעתו  והחליט  שכזו,  משונה  תופעה  לו 
זה  עיכוב תשלומי המשכרות  לברר טעם  ולדרוש  למשרד, 

כמשלש חדשים.
ברם משהעמיק יותר בענין, והתבונן בדרכי המוסר והיושר, 
ענייני החיים, חשש שמא  ומתינות בכל  כדרכו בהתבוננות 
יש בעצם שאלה שכזו משום פגם במידת הביטחון, שעליה 
עמל והתייגע רבות. – שכן זאת היה פשוט ומוחלט בליבו, 
שאין פרנסתו תלויה במשכורת זו או אחרת, ורק הוא יתברך 
כמבואר  כינים!  ביצי  עד  ראמים  מקרני  ומפרנס  זן  בעצמו 
הקב"ה  יושב  מהיום  ששליש  יג(  פרק  )רבה  אליהו  דבי  בתנא 
"וזן ומפרנס ומכלכל את כל העולם כולו".  בכבודו ובעצמו 
– ואם כן שמא אין מידת ההשתדלות מחייבת לחקור ולברר 
את סיבת התעכבות הצ'קים, אחר שכבר עשה ההשתדלות 

מצידו בעצם קבלת משרת המשגיחות והנהגת הישיבה.
הביטחון  שבמצות  ההשתדלות  שמדרגת  ידוע,  זאת  שהרי 
תלויה בכל דוכתא במדרגת הבוטח, שככל שביטחונו חזק 
]ועיין  יותר.  מועטה  השתדלות  לו  מספיקה  יותר  ויציב 
בסה"ק דגל מחנה אפרים )פרשת בשלח( בשם הבעש"ט הקדוש 
'הבוטח-המבטיח-והמובטח'  במהות  תלוי  שהדבר  זי"ע, 

עי"ש[.
הצדיק  הגאון  אצל  'שאלה'  ועשה  חצקל  ר'  אפוא  הלך 

קרתא  ירושלם  צדיקי  מגדולי  זצ"ל,  הומינר  שמואל  רבי 
ובידיעתו הברורה  וגאונותו  בגדולתו  ידוע  דשופריא, שהיה 
והבהירה בכל ענייני מוסר ומידות, ובעיקר בדבקותו במידת 
ויסודי  מקיף  מיוחד  ספר  חיבר  שאף  והביטחון,  האמונה 
במידה זו הנקרא "מצות הביטחון", ובו בחר ר' חצקל בתור 

'הפוסק' בהלכות ביטחון. 
שיקול  ולאחר  רב,  בקשב  השאלה  את  שמע  שמואל  ר' 
הצדדים פסק שאף כי לאנשים רגילים אין נראה שתחשב 
יש  מתעכבת  המשכורת  ואם  בביטחון,  כפגם  כזו  שאלה 
במדרגה  אבל  האיחור.  סיבת  את  ולברר  למשרד  לגשת 
עם  בוועדים  לשוחח  המרבה  בישיבה  משגיח  בתור  שלך, 
יש  כאלו  בדרגות  הביטחון,  מצות  שלמות  על  התלמידים 
לחוש שגם זה ייחשב מעט פגם בביטחון, ועדיף אם כן בשב 
יתברך  בהשם  ותבטח  כלום!  תשאל  אל  ובכן  תעשה.  ואל 

בענין הפרנסה, ולא בשום מבטח אחר זולתו.
לא חלפו כמה ימים והנה מגיע 'שמש הישיבה' לביתו של 
ר' חצקל, ובידו שלושת המשכורות של החודשים האחרונים 
על  ומחילה  סליחה  וביקש  מאד  התנצל  הוא  בשלמותם! 
הישיבה  מצד  כי  הענין.  השתלשלות  לפניו  וסיפר  האיחור, 
היו הצ'קים מוכנים בזמנם ובמועדם בכל שלושת החדשים, 
קיבלתי את המעטפות  ואכן  חודש.  בכל  הרגיל  כפי הסדר 
שאר  את  כמו  לרב  אותם  למסור  כדי  הישיבה,  במשרד 
חתונת  לפני  כעת  בעמדי  אבל   – הצוות.  אנשי  משכורות 
בני, נצרכתי דחוף למעט ממון... ובהיותי מכיר את תכונתו 
כשיראה  שמסתמא  הצדיק,  הרב  כבוד  של  נפשו  ועדינות 
לברר  המשרד  אל  מיד  ייגש  לא  מתמהמהת  שהמשכורת 
העברת  את  מעט  לדחות  לעצמי  הרשיתי  לכן  אודותיה... 
מנת  על  לעצמי,  בינתיים  אותו  והשארתי  הרב,  אל  הצ'ק 
לשוב ולשלם כשאשיג את המימון... – כך נהגתי בשלושת 
החדשים האחרונים, ודחיתי את תשלום הפירעון מיום ליום, 
עד שכעת ברוך ה' השגתי הכסף, ובאתי מיד לפרוע החוב 

ולשלם את המשכורות!
ועודדו  שלם,  בלב  האיחור  על  לו  מחל  הצדיק  המשגיח 
וחיזקו לשום תמיד מבטחו בה', ולא להניח הדאגה לכרסם 
חייו  ונוטלת  החיים,  שלוות  כל  הורסת  היא  כי  הלב,  אל 
לימינו בתור השותף  יתברך  יעמוד השם  ובודאי  של אדם. 
השלישי שבשידוך )קידושין ל:(, ויסייעו להשיא את בנו בכבוד! 

וכמ"ש "עשיתם מה שעליכם, אף אני אעשה מה שעלי".
ועל זה הענין היה ר' חצקל מכיר טובה תדיר להר"ר שמואל 
הומינר, שמנע ממנו את הבירורים במשרד. שכן אילו היה 
נכנס למשרד בשאלתו אודות משכורתו בשלשת החדשים 
האחרונים, הרי שמיד היו מגלים את הגניבה הגדולה שביצע 
השמש, ועל אתר היו מפטרים אותו ממשרתו, והיה נשאר 
מחמתו ללא עבודה! והרי טפלא תליא ביה, והוא כעת לפני 

חתונת בנו, ונצרך ביותר למשרה זו!
]'טיב הזכרונות', הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל[
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הננו להודיע כי יצא לאור ברוב פאר והדר מחדש

ספר טיב המועדים 
על אלול - ימים נוראים

שיחות - פנינים – מעשיות
• - •

◄ עוד לא היה כבושם הזה ►
• - •

ניתן להשיג בחנויות הספרים
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'הבוטח בה' חסד יסובבנו'
שהובילו  לפני  רגע  חתונתי  ביום  היה  זה 
זצ"ל  מורי  אבי  לקחני  החופה  תחת  אותי 
לפני  לא  אך  סיפור  לי  לספר  וביקש  לצד 
אדם  לאף  זאת  אספר  שלא  לו  שהבטחתי 
אחרי  המעשה,  בעל  בעצמו  שהוא  ובפרט  
המעשה  את  סיפר  שהבטחתי  ההבטחה 
היה  כאשר  הצנע  בשנות  זה  היה  כדלהלן: 
מצור  היה  גם  עת  ובאותה  בירושלים  רעב 
של צוררי היהודים שהתנקלו אליהם וחסמו 
את דרכי הגישה לירושלים כך שגם לא היה 

אספקת סחורה ומזון.
אבי מורי היה אחד מהחלבנים של ירושלים 
מזון,  לקבלת  תלושים  בידו  שהיה  ולמרות 
מאחר ולא הגיע אספקה לא היה מה לאכול.

וכך  התורה  ללימוד  רגע  כל  ניצל  מורי  אבי 
פנתה  אמא  תלמודו,  על  רכון  היה  בבית  גם 
הוא  מאוד,  רעבים  הילדים  כי  ואמרה  אליו 
הרים עיניו מהגמרא הקדושה ואמר לה בחן 

שתגיד תהילים.
כעבור  אך  כבקשתו  עשתה  הצדיקה  אמא 
נרדמים  ולא  לו שהילדים רעבים  זמן אמרה 
מרוב רעב!!! מששמע שלא נרדמים מחמת 
הרעב, אמר אם כך אעלה לבית הכנסת לומר 
תהילים. הוא עלה לקומה מעל הבית שם היה 
בית כנסת קטן ופתח באמירת תהילים בחום 
וברגש, היה זה כחצות ליל.  כעבור זמן לא רב 
הגיעו 2 אנשים ודפקו אצל אמא בדלת. אמא 
נבהלה ושאלה מבעד לתריס מי שם ומה הם 
הלילה,  של  מאוחרת  כה  בשעה  מחפשים 
לבית  אותם  הפנתה  שלה  החשש  מחמת 
הכנסת בקומה מעל. הם הגיעו לבית הכנסת 
ירד  אבא  אליהם,  להתלוות  מאבא  וביקשו 
כי  .הם אמרו  ענקיים  2 ארגזים  וראה  איתם 
באו למסור משלוח שקרובי משפחה שלחו 
הארגזים  שני  את  איפה  דחף  הוא  מחו"ל, 
להם  להודות  והסתובב  הבית  לתוך  הכבדים 

אך הם נעלמו כלא היו.
היו  ארגזים   2 אותם  וסיפר:  המשיך  אבא 
וכל  שימורים  קופסאות  טוב  בכל  מלאים 
מילי דמיטב, אותם ארגזים הספיקו לזון את 

המשפחה חודשים רבים!!! 
אבא ניסה למצוא את הקרובים ששלחו את 
ארגזי המזון, אך אף לא קרוב משפחה אחד 
מהקרובים ומהרחוקים יותר לא ידעו על מה 

הוא מדבר...
אבא סיים את הסיפור ואמר: אני מספר לך 
את הסיפור כדי ללמד אותך דבר אחד: "אם 
אתה בוטח בה' לא יחסר לך דבר!!! ועכשיו 
שאתה נכנס לחופה חשוב לי לומר לך זאת 
יתברך  והוא  בה'  בביטחון  תתחזק  שרק 

יכלכלך!!!
בעל המעשה: י.פ.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים עשיתם מה שעליכם – אף אני אעשה מה שעלי!

שתהא  אדם,  של  ברכתו  שורש  מבואר 
פרנסתו מצויה לפניו בריווח ובנקל, תלויה 
בעבודה הרוחנית. ואם האדם מצידו עושה 
מה שמוטל עליו, ושומר ומקיים את מצוות 
עושה  מצידו  יתברך  השם  אף  התורה, 

כביכול מה שעליו ונותן לו כל צרכיו.
לפיכך אם רואה אדם שאין פרנסתו מצויה 
ולבדוק  במעשיו  לפשפש  צריך  לפניו, 
אם עושה הוא את מה שמוטל עליו, ואם 
ומצוותיה.  התורה  דיני  את  כראוי  מקיים 
כאשר למדנו כאן הבטחה ברורה: "עשיתם 
מה שעליכם, אף אני אעשה מה שעלי"! 
סוף,  בלי  בהשתדלויות  להשקיע  ובמקום 
צריך  ברכות,  ובקשת  שונות  בסגולות  או 

חסרון  סיבת  עיקר  שזו  כשורה,  שאינם  המעשים  את  לתקן 
את  "הרעותי  )פב:(:  קידושין  שלהי  בגמרא  כדאיתא  הפרנסה. 

מעשי וקיפחתי את פרנסתי" עי"ש.
הרוחני  התפקיד  בחיים,  תפקידים  שני  ישנם  אדם  לכל  הרי 
והתפקיד הגשמי. הרוחני מחייבו לעבוד השי"ת בתורה תפלה 
לדאוג  הגשמי מצריכו  ואילו התפקיד  טובים,  ומעשים  מצוות 

לפרנסת ביתו ומשפחתו.
הרוחני  בתפקיד  מובן,  הללו  תפקידים  שני  שבין  ההבדל 
טוב,  היותר  הצד  על  העבודה  לעבוד  להשתדל  האדם  צריך 
עליו  הגשמית  במחויבות  ואילו  משובח.  זה  הרי  שירבה  וככל 

להשתדל במיעוט, ולעשות רק כפי הנצרך לו.
שתי עבודות הללו נקראות שמים ואדמה, 'שמים' – רוחניות, 
'אדמה' – גשמיות. וחלילה לנו לוותר על עבודת שמים הרוחנית 
על חשבון עבודת האדמה הגשמית, שכל זה לא יועיל מאומה, 

כי אם אדרבה בכך יקלקל יותר את פרנסתו.
אל  שמדבר  השמים",  את  "ועצר  כאן  הכתוב  שרומז  היינו 
האדם, אם תעצור ח"ו את השמים ותמעט ברוחניות על חשבון 
הגשמיות, אל תחשוב שתרוויח מזה, אלא אדרבא – "ולא יהיה 
מטר", היינו שלא ירד לכם השפע מן השמים, וממילא "האדמה 

לא תתן את יבולה".
כשאדם עובד את השי"ת באמת ובתמים, נשפע לו שפע הרוחני 
והגשמי כמו אוכלי המן. אך כשאינו עובד השי"ת ממילא נפסד 
השפע, כמ"ש ז"ל )אבות ב, ה(: לא כל המרבה בסחורה מחכים. 

– עשה אתה מה שעליך, אף אני אעשה מה שעלי!
 ]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
ה"ה  המפורסם,  הנגיד  התגורר  לאלקים  הגדולה  קובנא  בעיר 
מוהר"ר צבי הירש פרנק זצ"ל, ]לא בעל 'הר צבי' מירושלים[. 
מלבד היותו איש תלמיד חכם ודחיל חטאין, היה מפורסם גם 
כבעל צדקה גדול, ובהיותו אחד מגדולי העשירים בכל המדינה 

היו רבים שוחרים לפתחו להתרימו למוסדות התורה. 
שהיה  והגלילות,  קובנא  בעיר  רבות  דירות  היו  בעלותו  תחת 
הכיר  ואם  שבוע.  או  חודש  או  שנה  לפי  לשוכרים  משכירם 
בשוכר דל ואביון שאין לו מעות לתשלום דמי השכירות, היה לו 
שליח מיוחד שנשלח ביום התשלום לזרוק את מעות השכירות 
השכירות.  דמי  את  לגבות  הגובה  יבוא  בטרם  הבית,  תוך  אל 
מן  ביתו  תוך  נזרקים אל  העני את המעות  וכך מצא השוכר   –
המוכן לתשלום לידי הגובה, שנקש בדלת כמה דקות אחר כך 

לגבות את התשלום...
באותה תקופה התגורר בקובנא יהודי עשיר נוסף, שהיה תורם 
מתנות הגונות לצדקה, והיה ידוע כאחד מבעלי הצדקה שבעיר. 

לימים נעשה אותו עשיר 'יורד' ל"ע, ולא די 
לו לאותו פלוני במה שיצא נקי מכל נכסיו, 
נעשה  עוד  כלום,  של  הנאה  בהם  לו  באין 
לבעל חוב גדול! והיו הנושים רודפים אותו 
כנגדו  סרה  ומדברים  חובותיו,  להם  לסלק 
על שהכניס עצמו לחובות גדולים וכדומה.

אותו  של  לכבודו  הערש  צבי  רבי  חשש 
שהחלו  וכשראה  לשעבר',  'עשיר  יהודי 
'חילול  ונעשה מזה  הבריות מרננים אחריו 
יתכן  כיצד  אומרים  היו  כי  רח"ל,  השם' 
מהונו  וחילק  לאביונים  נתן  שפיזר  שאדם 
מכל  ויתנשל  כך  כל  יפול  לצדקה  תמיד 
– נפגש עמו בחשאי והסדיר עבורו  נכסיו. 
את כל חובותיו משלם, ועוד הגדיל בטובו 
לעשות בהרמת סכום עצום במזומן לאותו אדם להעמידו על 
רגליו, כדי שיוכל לבסס בחזרה את עסקי מסחרו, ותמך בו בעוז 
עד שלבסוף חזר למעמדו ולמעלתו, ושוב היה לאחד מעשירי 

העם.
שכרו  את  שילמו  השמים  שמן  הערש,  צבי  ר'  על  עליו  אמרו 
בזכות צדקת רוב פזרונו, כמ"ש "עשיתם מה שעליכם אף אני 
זכה  והוא  בנות,  שתי  הערש  לר'  לו  היו   – שעלי".  מה  אעשה 
לחתנין רבנן גדולי תורה ויראה, האחד היה מרן הגאון רבי איסר 
'אבן האזל',  חיים, בעל  ישיבת עץ  זצוק"ל, ראש  זלמן מלצר 
ישיבת  ראש  זצוק"ל,  אפשטיין  משה  רבי  הגאון  היה  והשני 

חברון המעטירה.
]פרטיות, קובץ 130919-013[

• ~ • ~ •
]השם  הברית  שבארצות  החשובות  המשפחות  מן  אחד  זוג 
והפרטים שמורים במערכת[, היו שנים רבות לאחר נישואיהם 

חשוכי בנים ל"ע.
כל הרופאים והפרופסורים המומחים, כמו כל שאר הטיפולים 
הם  השום...  כקליפת  להם  הועילו  שניסו,  הרבות  והסגולות 
שבפתע  עד   – ירחם.  ה'  בנים,  חשוכי  בשנים  עשרות  נותרו 
פתאום לאחר עשרות שנות עקרות)!( הגיעה ישועתם הגדולה, 
ונולד להם ילד אחד בלבד. בהיותי קרוב אל לב האיש בידידות 

נאמנה, הכניסני בסוד הענין, וסיפר לי המעשה הנורא דלהלן.
וכה סיפר: 

די  היה  לא  בפרנסתו,  באמריקה שהתקשה מאד  אחד  ליהודי 
ממון עבור תשלום שכר לימוד בשביל בתו בת החמש עשרה 
ויקרים...  גדולים  שלמדה בסמינר, כידוע שזה מגיע לסכומים 
ואזהרות שלא  התראות  כמה  הסמינר  הנהלת  לאחר ששלחה 

נענו, נזרקה הבת בבושת פנים מן הסמינר. 
נערה  לאותה  שהיה  והבושה  הצער  גודל  את  לתאר  בנקל 
ולהוריה מכל הסיפור הזה, שהתפרסם בקהילתם בין החברות 

והמשפחות וכו', והיו להם ביזיונות גדולים. 
מיודענו האיש הנ"ל מספר הסיפור, נגע הדבר מאד לליבו, ועל 
אף שלא היה עשיר כלל, החליט בעצה אחת עם אשתו, לנסות 
לאמץ לעצמם את מצות תשלום שכר הלימוד של אותה ריבה. 
מתחילה  הסמינר,  מנהל  אל  ניגש  הוא  למעשה,  וממחשבה 
כמוס  בסוד  הדבר  ומשולש, שיישאר  כפול  בתנאי  עמו  התנה 

ביניהם, ושום נברא בעולם לא יידע מזה. 
ישבו אפוא השניים יחדיו אל השולחן במשרדי הסמינר, וערכו 
בכל  נערה  אותה  של  הלימוד  שכר  עלות  חשבון  את  בדקדוק 
שנות לימודיה בסמינר. והנה הגיע הסכום לכדי שבעת אלפים 

דולרים )7000$!(, טבין ותקילין. 

ג

ִעּתֹו  ּבְ ַאְרְצֶכם  ְמַטר  י  "ְוָנַתּתִ
ָך  ְוִתירׁשְ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפּתָ  כו', 
ה'  ַאף  ְוָחָרה  וגו'.  ְוִיְצָהֶרָך 
ַמִים ְולֹא  ָ ֶכם, ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ּבָ

ִיְהֶיה ָמָטר וגו'" )יא, יד-יז(.
מה  "עשיתם  רש"י:  ופירש 
מה  אעשה  אני  אף  שעליכם, 

שעלי" ע"כ.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

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

הקדמה
שהיו  חכמים  תקנו  המקדש  בית  משחרב  א.  
באותו הדור שכל דבר שמחה צריך לעשות בה 
זכר לחורבן הבית, וכמו שכתוב: "אם לא אעלה 
וכפי שיפורט  ירושלים על ראש שמחתי",  את 

בעז"ה להלן )מ"ב סי' תק"ס בתחילת הסימן(.
ב. וכאן מקום שראוי להרחיב בו הדבור, אלמלא 
לא היה אלא עון זה בידינו שאין מתאבלין על 
ירושלים כראוי, די להאריך גלותנו, והיא בעיני 
וחזקה  עצומה  גלויה  היותר  קרובה  הסיבה 
הנוראות  הגדולות  המופלגות  השמדות  לכל 
המבהילות הרעיונים אשר מצאונו בגלות בכל 
נרדפנו, לא הונח  מקומות פזורנו, על צווארנו 
לנו להרגיע בגוים עם שפלותינו ענינו ומרודנו, 
לפי שיצא האבל הלז מלבנו, בהיותנו שוקטים 
בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים ולא עלתה 
על לבבנו, ע"כ כמת מלב נשכחנו, מדור לדור 
וכל אוהב אמת  יגוננו ומכאובנו,  יגון על  נוסף 
יודה לדברינו... ואין צ"ל בשאר ימי השנה, אין 
אפילו  ממנה  דבר  דובר  ואין  פוקד  ואין  זוכר 
הוא  מקרה  כאילו  זכרונה,  בא  לא  במחשבה 

היה לנו וכו' )סידור בית יעקב דיני ת"ב(.
שלא לנגן כלי שיר

ג. וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר ומיני זמר, וכן כל 
משמיע קול של שיר לשמח בהן אסור, ואסור 

לשומעם מפני החורבן )ס"ג(.
ד. אבל שירה בפה אינו אסור אלא על היין )שם(. 
אלא  אסור  אין  שיר  בכלי  דאפילו  וי"א  ה. 
המלכים  כגון  בהן  שרגיל  למי  או  היין,  על 
שעומדים ושוכבים בכלי שיר שזה אסור אף 
שלא על היין, ולכן יש למחות באותן שיושבין 
על היין לאכול סעודתן ובחוץ עומדין ומנגנין 
מקום  שיש  אפשר  אך  כן,  עושין  יום  ובכל 
משתה  אלא  אסור  שאין  די"א  כיון  למנהגם 
של יין בלי אכילה משא"כ אם הוא גם משתה 

של אכילה )רמ"א ומ"ב ושעה"צ שם(. 
אלא  נאסר  שלא  הנ"ל  שניה  דיעה  ולפי  ו. 
וכדו',  המועד  וחול  בר"ח  להתיר  יש  בקביעות, 

אבל לשמוע בכל יום אסור )הליכות אבן ישראל(. 
היין  על  שלא  בפה  שיר  דאפילו  הב"ח  ודעת  ז. 
ג"כ אסור, שלא התירו בגמ' אלא זמר של מושכי 
גרדיים  של  אבל  הבקרים,  מושכי  או  הספינות 
נשים  ולכן  בעלמא,  לשחוק  שהוא  כיון  אסור 
להן,  למחות  יש  מלאכתן  בעת  בפה  המזמרות 
ואל  לנו מוטב שיהיו שוגגין  אינן שומעות  ואם 
שנמצאים  במקום  הוא  אם  אמנם  מזידין,  יהיו 
שם גם אנשים, ואלו מזמרות ואלו עונין אחריהן, 

ה"ז כאש בנעורת ומצוה רבה לבטלם )מ"ב סקי"ג(. 
מותר,  התינוק  ליישן  כדי  המזמרות  נשים  ח. 
יש  בבית  אחרים  אנשים  עוד  יש  אם  אך 
ליזהר משום קול באשה ערוה, וכן יש ליזהר 
שלא לזמר שירי עגבים ודברי נבלות לתינוק, 
דמלבד האיסור דמגרי יצר הרע אנפשיה הרי 
גם מוליד טבע רע לתינוק, ושומר נפשו ירחק 

מזה ויזהיר לבני ביתו ע"ז )שעה"צ סקכ"ה(. 
ט. השומע קול מנגנים, כשיצום נפשו ובפרט בג' 
מפני  שהם  בטבת  ובי'  וט"ב  בתמוז  י"ז  צומות 
יכוין לכפר עליו על מה ששמע  חורבן ביהמ"ק 
קול כלי שיר תופים ומחולות בסעודות הרשות, 
וע"י עינוי נפשו תכפר עליו נגד התענוג שלקח 

מהניגון, והיא תשובת המשקל )יפה ללב ח"ג סק"ה(. 

וכדו',  שמיעת דברי שיר מקלטות ע"י טיי'פ  י. 
דינו ככלי זמר שאסרו חז"ל לשמוע למי שרגיל 

בהם )אג"מ, שבה"ל, הליכות א"י(. 
ה"ז  בפה  משירה  נעשה  הטיי'פ  אם  אפילו  יא. 
ויש  קכ"ז(,  סי'  ח"ח  )שבה"ל  ואסור  שיר  לכלי  נהפך 
)אג"מ  בפה  זמר  קול  רק  נשמע  בזה אם  מתירין 

ח"א סי' קס"ו(. 

יב. לצורך מצוה כגון בבית חתן וכלה הכל מותר, 
יזהרו  רק  היין,  על  ואפילו  בכלי  ובין  בפה  בין 
שלא יהא בה ניבול פה, ומ"מ אין לשמוח ביותר 

)רמ"א ומ"ב שם(. 

יג. אמנם בעיה"ק ירושלים נוהגים איסור שלא 
לנגן בשמחת נשואין בכמה כלי שיר, אלא בתוף 
בעיה"ק  נישואין  העושים  חו"ל  בני  ואף  בלבד, 
ירושלים צריכים לנהוג כחומרי המקום, ואסור 
זה  מנהג  שם  שפורצים  בחתונה  להשתתף 

ומנגנים בכלי שיר )הליכות א"י(. 
יד. אין איסור זה נוהג רק בשמחת חתונה, 
וחול  וברית  ברכות  שבע  בסעודת  אבל 

המועד מותר )שם(. 
תשבחות  דברי  לומר  ישראל  כל  נהגו  כבר  טו. 
על  הקב"ה  חסדי  וזכרון  הודאות  של  שיר  או 
אודך  בבית המשתה  אבל מה שמשוררין  היין, 
כדין  שלא  מרעות,  לשמחת  וכה"ג  עניתני  כי 
הוא, כי אז התורה חוגרת שק ואומרת עשאוני 
בניך כמין זמר, אך בביהכ"נ לרגלים מצוה לזמר. 
שירים  אותן  אלא  בשבת  לזמר  היתר  אין  וכן 
אחרים  פיוטים  אבל  הסעודה,  על  שנתקנו 
לשורר  סעודות  באיזה  שנהגו  ומה  אסורים, 
שלא  גדול,  חטא  ודאי  זה  יתגדל  דהיינו  קדיש 
התירו אלא זכרון חסדי ה', וכ"ש במה שלוקחין 
על הסעודה ליצן אחד ועושה שחוק בפסוקים 
או בתיבות קדושות, וזהו עוון פלילי )ס"ג ומ"ב שם(. 
טז. אם אומר פסוק דרך שירה וכוונתו לתת שבח 
להשי"ת מותר )הליכות א"י(. וכ"כ בא"א תנינא וז"ל: 
נראה שהמשורר ניגונים סתם ובמחשבתו שבח 
השי"ת או יראתו או בושה מפניו, או איזה פסוק 
שבו בחינת התלמדות מצוות או הלכה או יראה 
ומותר  השיר  על  קפידא  חשש  אין  מוסר,  או 
ז"ל בשם קדמונים  וכ"כ החרדים  לכו"ע היטב, 
לשורר להשי"ת תמיד ע"י אהבתו היטב, ולהא 
ומחשבה  כדיבור  הרהור  דלכ"ע  נראה  מלתא 
שבשבתות  י"ל  וכן  למעשה,  מצטרפת  טובה 

ויו"ט קיל בהנ"ל משורת ההלכה היטב עכ"ל. 
בניגון  המשוררים  בענין  הפוסקים  נחלקו  יז. 
אלא  קדוש  הוא  שהשיר  דהיינו  נכרים,  של 
וז"ל הברכי יוסף:  ששרין אותו בניגוני הנכרים, 
בספר מעשה רוקח נשאל על המשוררים קדיש 
וקדושה לחן שירי נכרים, והאריך לאסור, והביא 
דברי מהר"ם די לונזאנו בספר שתי ידות שכתב 
בשם ספר חסידים ויזהר מי שקולו נעים שלא 
שירים  כתב  שלא  ודקדק  נכרים,  ניגונים  יזמר 
נכרים,  נגונים  נכרים דזה פשיטא דאסור, אלא 
נכרי  הניגון  קדוש  הוא  דהשיר  אף  כלומר 
ונעלם ממנו דברי מהר"ם  וכו' עיי"ש,  יפסידהו 
שכתב  ידות  שתי  בספר  שם  עצמו  לונזאנו  די 
וז"ל: וזאת היתה לי סיבה גורמת לחבר רוב שירי 
על ניגוני הישמעאלים וכו', וראיתי קצת חכמים 
כמתאוננים רע על המחברים שירות ותשבחות 
להשי"ת על ניגונים אשר לא מבני ישראל המה, 

ואין הדין עמם כי אין בכך כלום עכ"ל.

■ ובמושב לצים לא ישב ■
ולא יזכר ולא יפקד שם 'בין הזמנים'

הקיץ  ימי  של  בעיצומם  הזמנים',  'בין  שנקרא  תמוה  מנהג  מחננו  בקרב  השתרש  מה  משום 
הלוהטים ננעלות דלתי היכלי התורה על מסגר ובריח, בחורים מנגינתם שבתו והתינוקות בורחים 
מבית הספר, רבים מבני הנעורים מסתובבים באפס מעש ותרים אחר תעסוקה כלשהו, אין ספק 
שמצב כזה הוא מצב של סכנה וכפרצה הקוראת לגנב, לא ייפלא לראות בחורים שבמשך השנה 
הזמנים קשה  בין  אולם אחר תקופה קצרה של  ויראה,  בתורה  רמות  לדרגות  האחרונה התעלו 
הרי  הישיבה, מה הפלא,  כותלי  מבין  יצאו  אותם אנשים שאך תמול שלשום  להכיר שאלו הם 

הרחוב בוער ונאחזת כאש בנעורת.
יצוין לשבח התופעה שרווחת בקרב הרבה מוסדות התורה, שאינם מזניחים את תלמידיהם ולא 
מפקירים אותם לחסדי החוצות והשווקים, אלא מארגנים מסגרות מיוחדות בין כותלי החומות 
המוגנות של המוסדות, למרות העול הכבד המוטל עליהם בלאו הכי, והוא בנוסף לעלויות הרבות 
השיקולים  המעיינות,  בראש  עומדת  התלמידים  כשטובת  אולם  זה,  מסוג  בפעילות  הכרוכות 

האחרים אינם תופשים מקום, וגדול שכרם מן השמים.
נכנעו  והיראה אשר לא  חייבים אנו לדעת, שעדיין קיימים הרבה מוסדות התורה  זאת  יחד עם 
ובתוככי המוסדות האלו מתנהלים סדרי הלימודים  להלכי הרוחות המנשבים חדשים לבקרים, 
כמעט ללא שום שינוי משאר ימות השנה, התלמידים יחד עם רבותיהם צועדים מדי בוקר אל בית 
תלמודם ולומדים את חוק תלמודם הרגיל בחשק ובשמחה, וכמובן, שבהגיע חודש אלול, נמצאים 
הם באטמוספרה אחרת לגמרי, נעלה ומרוממת, אכן, למרות שאצל הרוב אולי אין הסדר כן 'אבל 

יהודה עודנו רד עם א-ל מושל עוד ביראת אלוקים' )לשון רש"י - הושע יב, א(.
אין ללכת אלא במקומות של אנשים מהוגנים

אך לאלה שכן נוהגים לצאת בימים האלה לפוש ולתור את הארץ, מחויבים אנו לעורר ולהתריע על 
חובת הזהירות הגדולה שמוטלת עליהם, קודם כל מן הסכנות הגשמיות, שמטבע הדברים מצויים 
לנפשותיכם"  מאד  "ונשמרתם  של  מדאורייתא  גמור  חיוב  והוא  המשונים,  השונים  באתרים  יותר 
)דברים ד, טו(, ואיסור חמור לאדם להכניס את עצמו אפילו למקום של חשש סכנה, אפילו אם חבריו 

מפתים אותו בשפת חלקות לבוא אחריהם לא יימשך אבתרייהו אלא יהיה כהחכם עיניו בראשו.
אשר  רוחניות,  לסכנות  נוגע  הדבר  כאשר  נאמר  ומה  נענה  מה  כן,  אמרו  גשמיות  בסכנות  ואם 
שלא  חמורה  באזהרה  מוזהרים  אנו  הגוף  ובריאות  שלמות  על  ואם  הרעה,  לפגיעתם  ערוך  אין 
בזיז  אפילו  תיפגם  לא  הטהורה שחלילה  הנשמה  על  אנו  מוזהרים  וכמה  כמה  על אחת  תינזק, 
כלשהו, ראייה אחת שלא במקומה עלולה להוריד לטמיון חודשים רבים של יגיעה ועמל התורה, 
התרועעות אפילו לזמן קצר עם חבר שאינו מהוגן עשויה להיות נזק בלתי הפיך ומעוות אינו יכול 

לתקון, חלילה לנו מללכת למקומות מפוקפקים ומסוכנים מבחינה רוחנית.
אפס כי יודגש, שהגם שישנם מקומות שכעת נראים לנו כמקומות הגונים ונקיים מכל מיני אנשים 
מפוקפקים, ומה הגריעותא לטייל וליהנות במקומות כאלו, אולם לא תמיד כך הם פני הדברים, 
כי במקום אשר רגילים להסתובב שם אנשי זימה ופורקי עול נשאר רושם טמא על אותו מקום, 
ואפילו אחר שכבר הסתלקו משם, הטומאה שנותרת לרחף באותו מקום עלולה לפגום ולהשפיע 

השפעות שאינם טובות על הנפש הרכה שנקלעה לשהות באותו מקום.
ידועים הדברים שכתב בספה"ק 'דגל מחנה אפרים' )בראשית פרשת וישב( בחומר עניין השפעת הטומאה 
על המקום, וזה לשונו: "וכמו שכתבו אנשי אמת יראי ה' על פסוק )תהלים א, א( 'ובמושב לצים לא 
ישב', כי המקום גורם חס ושלום". וכלומר, למרות שהלצים כבר הסתלקו מכאן, אבל עצם הדבר 
שהם ישבו כאן לפני זמן הותירה את השפעתם הרעה על המקום. ומי לא יירא על נפשו בראותו 
דברים כדרבונות, ומי יכול לומר שלום עלי נפשי ואין לי ממה לחשוש, כי אין מי שמובטח לו שלא 
ייכשל מרוח הטומאה, ומהווה הדבר סכנה גם לנפשו וגם לנפש זרעו ח"ו, וכסיום לשונו של ה'דגל 

מחנה אפרים', "והדבר הזה הוא נוהג תמיד בכל אדם ובכל זמן", ודי למבין.
רק למקומות שמסתובבים שם אנשים  ולילך  להיזהר  צריכים אותם התרים את הארץ  לכך  אי 
יראים ושלמים שלא שייך בהם כל החששות האלו, כי מידה טובה מרובה, ובמקום ששהו שם 
אנשים כשרים וצדיקים משאירים המה רושם טוב על המקום ומשפיעים לטובה על אלו שבאים 
יכלו  מסוים  למקום  הגיעו  כאשר  ונשמתם,  גופם  את  שזיככו  הקדושים  והצדיקים  אחריהם, 
להרגיש בבירור ולידע האם באותו מקום שהו מקודם אנשים מהוגנים או להיפך, ומה מאד הייתה 
להם קורת רוח כאשר הרגישו שכאן במקום הזה שהה בעבר איש צדיק וירא חטא אשר עבד כאן 

את בוראו בדחילו ורחימו.
ברחובות  מעט  לטייל  נהג  בריאותו  שלצורכי  זי"ע,  איש'  ה'חזון  בעל  מרן  על  מקובל  זה  בעניין 
שבאחת  ומסופר,  עבר,  מכל  הקטנה  השכונה  שהקיפו  הרחבים  ובפרדסים  לביתו  הסמוכים 
הפעמים התלווה אליו בן אחותו החביב אליו עד מאד, ה"ה מרן הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א, והנה, בחלפם סמוך לאחד העצים הפזורים במקום, נעמד ה'חזון איש' מלכת ואמר לרבי 
חיים, מריח אני כאן ריח של תורה, )א שמעק פון ֵּתורה(, כנראה שלפני זמן קצר עמדו כאן במקום הזה 
כמה בני תורה ועסקו בתורה. רבי חיים הבין מיד שיש דברים בגו, ובאמת, לאחר בירור קצר שערך, 
נודע לו שממש באותו מקום עליו הצביע ה'חזון איש', עמדו לפני זמן קצר שני בחורים מישיבת 

פוניבז הסמוכה ודיברו בלימוד...
הדבר הזה נוהג תמיד בכל אדם ובכל זמן

לכן צריך כל אחד לדעת שבהנהגותיו ובתהלוכותיו אין הוא קובע רק לעצמו, אלא מעשיו משפיעים 
וחרד צריך להתנהג,  ירא  יתנהג באותו מקום כפי שבן תורה  כן, שאם הוא  גם על הבאים לאחר 
הרי שהוא ישאיר במקום רוח של קדושה רוח של טהרה, וכל מי שיבוא הנה תרגיש נשמתו באור 
התורה והקדושה המרחפת במקום הזה ויתבשם ממנה, אולם אם חלילה לא יתנהג כפי הראוי, הרי 
שגם ההשפעה שתישאר במקום תהיה כן ותוצאותיו מי ישורנה, ויידע האדם היטב את אשר לפניו.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ
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טיב הפרשה
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יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ
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ש. גולדשטיין

טיב התחזקותטיב הלכה נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

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

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

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

ונתנם בכל שונאיך
בפרשתנו אנו רואים דבר מעניין מאוד, 'הקב"ה 
מבטיח 'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה 
ושמרתם ועשיתם אותם', אזי יבואו עלינו הרבה 
ברכות, שאחת מהם היא: 'והסיר ד' ממך כל חולי 
וכל מדוי מצרים.. ונתנם בכל שונאיך', והשאלה 
על  ללכת  הקללה  אמורה  מדוע  היא,  הנשאלת 
)למרות שאנחנו שמחים מאוד בכך(,  השונאים, 
שרוצה  שבשביל  שונאים  אותם  חטאו  מה  וכי 
הקללות  את  שולח  הוא  בניו,  את  לברך  הקב"ה 

על שונאיהם?
דברי  ע"פ  הזה  הפסוק  את  להסביר  ואפשר 
ויצאה  הזוהר הק' האומר שכאשר האדם חוטא 
גזירה מלפני השי"ת להעניש אותו, אזי אם טרם 
שהתקיימה הגזירה חזר האדם בתשובה, השי"ת 
יכולה  לא  שני  מצד  אך  האדם,  את  מעניש  לא 
הגזירה להתבטל מן העולם, מה עושה הקב"ה? 
לוקח את הגזירה ונותן אותה על גוי, כמו שכתוב 
'ואתן אדם תחתיך' אל תקרי 'אדם' אלא 'אדום', 

שהשי"ת שם את הגזירה על אדום.
וראוי להביא כאן את דבריו של ספר צרור המור, 
וז"ל: 'האדם החוטא ומתחרט אחר כך אינו אותו 
שכבר  חדשה,  בריה  הוא  אבל  החוטא  האדם 
ובמלקיות  בתעניות  מעליו  ובשרו  עורו  הפשיט 
עשה',  כי  נולד  'לעם  כאומרו:  חדש,  איש  והוא 
ראוי  איך  וא"כ  ילידתיך',  היום  אני  עליו  ונאמר 
שימות אחר שהוא איש אחר, ולכן הבעל תשובה 
הוא מכובד בעיני ד', כאומרו 'מאשר יקרת בעיני 
אהבתיך  'ואני  מעצמו,  נתכבד  שהוא  נכבדת', 
'אדם'  ז"ל אל תיקרי  ואתן אדם תחתיך', ואמרו 
אלא 'אדום', ולאומים תחת נפשך' כאומרו ולאום 
ונגזרה  כי אחר שזה האיש חטא  יאמץ',  מלאום 
עליו גזירה, הקב"ה מבטל את הגזירה מאיש זה 
אחר שהוא איש חדש, והופך את הגזירה על איש 
אחר חוטא מזרע אדום,  בענין שהשטן לא יקטרג 

על זה האיש'.
התשובה  חודש  של  מברכים  בשבת  בעמדנו 
הדברים,  אלו  את  ליבנו  אל  נשים  אלול  חודש 
בתשובה,  החוזר  את  אוהב  הקב"ה  כי  ונזכור 
אחר  מישראל,  אחד  על  גזירה  נגזרה  ח"ו  ואם 
ויה"ר  שונאינו,  כל  על  הגזירה  הולכת  תשובתו, 
ויתבטלו מעלינו  כולנו בתשובה שלימה  שנשוב 

כל גזירות רעות.
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ִרית  ַהּבְ לּוֹחת  ָהֲאָבִנים  לּוֹחת  ָלַקַחת  ָהָהָרה  ֲעלִֹתי  ּבַ
יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ָהר  ּבָ ב  ָוֵאׁשֵ ֶכם  ִעּמָ ה'  ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
ִתיִתי:  ׁשָ לֹא  ּוַמִים  י  ָאַכְלּתִ לֹא  ֶלֶחם  ַלְיָלה  ִעים  ְוַאְרּבָ
ע  ֶאְצּבַ ֻתִבים ּבְ ֵני לּוֹחת ָהֲאָבִנים ּכְ ן ה' ֵאַלי ֶאת־ׁשְ ּתֵ ַוּיִ
ֶכם  ִעּמָ ה'  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ָכל־ַהּדְ ּכְ ַוֲעֵליֶהם  ֱאלִֹהים 

ָהל: )ט, ט י( יֹום ַהּקָ ָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ּבְ ּבָ
דהנה  העבודה,  דבר  את  לישראל  להורות  משה  ביקש  הדברים  באלו 
אך  התורה,  ומשפטי  פרטי  בכל  בקי  להיות  מישראל  אדם  כל  מחובת 
בבואו להוציא את חובתו אל הפעל מפתהו היצר ואומר לו שהתורה רחבה 
ויש שמוסיף  להגשים את שאיפותיו,  ביכולתו  תהיה  ולא  ים,  מיני  היא 
להוכיחם שלא יהיה ביכולתם להשיג אפילו טיפה מימה של תורה בזה 
שמסלק מהם המוחין ומעלים מהם אפילו קצה ההבנה, בכך מקוה שירפו 
את ידיהם מן התורה ולא ישיגו ארחות חיים, וכתוצאה מכך לא ימלאו את 

חובתם בעולמם, כי העדר הידיעה מביא לידי העדר המעשה.
כי  אינם  ההוכחות  שאלו  ולגלות  רפות,  ידים  לחזק  משה  ביקש  ולזאת 
אם מתכסיסי היצר, כי זהו דרכו תמיד לעשות 'יש מאין' ולהוכיח על ידי 
דמיונות של כזב שלא תהיה ביכולתו של האדם להחזיק במעמדו בעבודת 
בוראו, ועל כן מיד בבוא היצר אל האדם יידע האדם את אשר לפניו, וגם 
יאמין  ולעבודה  לתורה  מוכשר  הוא  שאין  טעמים  בק"נ  לפניו  יוכיח  אם 
הוא  הברואים  כל  על  המשגיח  הבורא  שהרי  לזה  והראי'ה  בפיו,  ששקר 
עם  בטרוניא  יבוא  לא  הלוא  והוא  על משמרתו,  לעמוד  עליו  זה שציווה 
והיכולת להשיג את כל  לו הכח  כי  יתברך  ובהכרח שידע הא-ל  בריותיו, 
התורה על בוריה, ושום טענה אינה עומדת מול הוכחה זו, ואף אם מוכיח 
ואין  ידבר,  ששוא  להאמין  עלינו  בכותחא  כבעיתא  דבריו  שצדקו  היצר 
את  לכבוש  הוא  השעה  בזו  האדם  וחובת  עינים'  'אחיזת  אם  כי  בדבריו 
תצדקי  כל  בתום  לעשות  ארחו  את  וליישר  היצר  מתכסיסי  התפעלותו 
עליך  'לא  טז(  ב,  )אבות  שאמרו  ז"ל  חכמינו  ודברי  קונו,  לפני  להתרצות  כדי 
המלאכה לגמור' יהיו נר לרגליו, וברבות הימים יווכח שלא היה שום שמץ 

של אמת בדברי היצר, כי יצליח ה' את דרכו ויעשה חיל בתלמודו. 
כי  מלחמה,  תכסיסי  ללמוד  עליכם  ממני  לישראל:  משה  להם  אמר  וכך 
עלי  נטפל  ממעל,  הברית'  'לוחות  להוריד  כדי  ההרה  בהעלותי  אני  גם 
כי עליה היו  היצר, בידעו שמכח הלוחות יתפשט אורה של תורה בעולם, 
חרותים ה'עשרת הדברות' שכל המצוות שבתורה נכללו בהם, והיו האותיות 
שנחקקו על גביהם באצבע של מעלה מאירים כספירים והיו בכחם לעורר 
של  שקיומה  היצר  שידע  וכיון  כמשמעה,  התורה  כל  לקיום  הלבבות  את 
התורה תלויה באלו הלוחות הערים עלי במזימותיו והמשיך הסתרים שונים 
וידעתי  ההר  במעלות  לעלות  הגבורה  מפי  שנצטוותי  אף  ועל  ומשונים, 
וניסה  זהו רצונו של מקום, אעפ"כ לא התפעל היצר מידיעתי הבהירה  כי 
לטשטש דעתי כדי שלא אצליח במשימתי, והוטל עלי לעמוד איתן בדעתי 
ולילה  יום  בחינת  כי  הימים,  באלו  חלקי  מנת  עצומים שהיו  מול הסתרים 
לילה  בחינת  אין  כתיקונם  שבימים  אף  ועל  בערבוביא,  לפני  אז  שמשו 
משמש בשחקים, קלקל היצר את השורה ומידי יום ביומו המשיך בחינות 

יום, על  של חושך, אך אני בתומי המשכתי לישב בהר משך אלו ארבעים 
'לחם'  וניחוחה של תורה הקרויה  אף שנסתמו ממני כל מעיינות החכמה, 
ו'מים' לא העלתי בחכתי. אך אחר שהתגברתי על כל אלו המסכים הצליח 
ה' דרכי והאיר מזיוו עלי, ובאותה שעה מילא את ידיי בשני הלוחות שחקק 
בהם במו ידיו כל הדברים אשר דיבר עמכם מתוך האש, וזיכה אותי להמשיך 
אורו הקדוש בתחתונים להאיר דרכם מתוך מכתב אלקים, ומכאן גם עליכם 
להבין כי כל ההסתרים אינם כי אם מתחבולות ומתכסיסי היצר, ועל האדם 
המסכים  כל  שיעבור  ואחר  נגדו,  ובגבורה  בעוז  ולעמוד  רוחו  את  לאמץ 

וההסתרים ישכיל ויבין שלא היו בכל אלו כי אם מסכים מדומים בלבד.
ישראל  יתברך שבני  ברצונו  הלוא  ככה?  ה'  ישאל השואל מדוע עשה  ואם 
יקיימו את דברו, ומדוע אם כן מעמידם בפני נסיונות והסתרים? הלוא אלו 
מעבודת  אחור  יסוגו  כי  לעולם,  בואם  מתכלית  להניעם  עלולים  הנסיונות 
בוראם, ולמה אם כן יחשיך אורם? התשובה לזה הוא כי לולא אלו הנסיונות 
לא היה שום חידוש בקיום רצון העליון, כי מי פתי לא ישמע לעצת האדון ה' 
המורה להם שבילי החיים ומזהירם מלפנות באלו המובאות שבהם יכוו את 
כי הקב"ה מטיב  יבין האדם  ונמצא שלולא אלו הנסיונות  בשרם ברותחין? 
המשכיל  של  מטבעו  כי  בטובתו,  חסרון  בכך  ותהיה  תמורה,  כל  ללא  עמו 
מדומים  מבצרים  להעמיד  הבורא  ולזאת התחכם  חינם,  בלחם  חפץ  שאינו 
יהיה סבור שעליו למסור את נפשו כדי לקיים את הרצון  ואז  בפני האדם, 
העליון, ובעצם הסכמתו מוכיח שמפקיר את כל עולמו כדי לקיים רצון בוראו, 
התורה  בנעימות  ויכיר  עמו  השי"ת  כשייטיב  חסרונו  את  ימלא  הקושי  וזה 

והמצוות בעולם הזה, וכשיאציל השי"ת עליו מזיוו בעולם הנשמות. 
אלו הדברים נתבהרו על פי משל שמשלו חז"ל בספר תנא דבי אליהו )אליהו 
רבה פרק טז( וז"ל: למה בית ישראל דומין בעולם הזה לפני אביהן שבשמים? 

הרבה  בתים  ובנה  עמד  הרבה,  ועבדים  בנים  לו  שיש  ודם  בשר  למלך 
ופלטירין הרבה ומישרין הרבה שאין להן סוף. העלה דבר על דעתו, אמר: 
ובנה חצר  וירא ממני. עמד  אוהבני  מי שהוא  ואת עבדיי  בניי  אצרף את 
שהיא ארבע אמות על ארבע אמות, ועשה מבוי על פתחו שהוא ארבע על 
ארבע טפחים, ועשה לו פשפש קטן שהוא יוצא למישרים גדולים להקביל 
פניו של מלך, ובאו בניו ועבדיו ועמדו בחצר ובמבוי, והמלך יודע בדעתו מי 
שהוא אוהבו וירא ממנו, מי שירא ממנו ואינו אוהבו. האוהב וירא מן המלך 
- מצער גופו ויוצא בפשפש שהוא יוצא למשרים גדולים להקביל פניו של 

מלך, והירא ממנו ואינו אוהבו - עומד בחצר ובמבוי, עכ"ל.
עוד כעין הנ"ל מובא בתנא דבי אליהו )אליהו זוטא פרק יב( וז"ל: משלו 
והיו  עבדים,  לו  שהיו  ודם  בשר  למלך  דומה?  הדבר  למה  משל, 
מי  כל  ואומר:  מכריז  המלך  והיה  ברזל.  לחומה של  יושבין מעבר 
ויבא אצלי, ומי שהוא עולה  שאוהב אותי יעלה בחומה של ברזל 
בחומה של ברזל הוא ירא את המלך. אם עלו הרי הן אוהבין אותו, 

או אותן שלא עלו? הוה אומר, איזה מהן חביב - אותן שעלו!
את  ישראל  שיוכיחו  העליון  הרצון  שתכלית  הדברים  מאלו  היוצא 
מוכן  להיות  עצמן  את  יכשירו  וכבך  לבוראם,  נאמנותם  ואת  אהבתם 
לשכרם הצפון להם. ועל כן אין לו להאדם להתבהל בראותו כי דרכי 
התורה והעבודה ננעלו לפניו, ועליו לנסות שוב ושוב לעשות ככל אשר 
לאל ידיו, עד אשר ימלא את סאת הקשיים שקצבו עבורו מן השמים, 

ואז יאיר השי"ת אורו לפניו, ויגיל לבו בתורה ובעבודת השי"ת. 

ל ך ראו אור גדו כים בחוש ל העם ההו
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