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

My parents came to my city to spend Shabbos. Together with my 
wife, we decided to have the Shabbos night seudah with my 
parents and then we would walk the 45-minute walk from Beit 
Shemesh Aleph back home.  
We had the seudah with an elevated spirit and we returned with 
our small children at 2:00 in the morning. As we approached the 
house, our eyes darkened, the whole house was dark!!! I 
remembered that I did not set the Shabbos clocks and tall the 
lights stayed on which overloaded the Shabbos generator and the 
electricity failed. 
Aside from the oppressive heat, we had the problem that the 
small children were afraid to go up to the dark house. We were at 
a loss since at that late hour we would not find a Shabbos goy in 
our neighborhood and now there was no way of going back to 
where my parents were staying what with the little children, the 
heat and the dark.  
Then my eight-year-old daughter began to tell the younger ones, 
“We will say a chapter of Tehillim together, and Hashem will do a 
miracle, and in the middle of Tehillim, the electricity will go back 
on.” 
Really, this was ridiculous, but because of her innocence, I could 
not stop her. With amazing bitachon in Hashem she began saying 
Tehillim, and with much hope that she would not lose her faith 
when the electricity would not go back on. I prayed for a miracle 
despite there being no chance of a miracle at a time like this.  
In the middle of saying Tehillim, I noticed two people who did not 
look Jewish across the street from my house. I went to them and 
asked if they were not Jewish and they said that they weren’t. [Of 
course, this was done according to halacha.] They went up to the 
house and turned on the electricity and the generator worked to 
our joy. 
The next day I asked the Rav if I truly acted appropriately with the 
goy on Shabbos? The Rav replied: “You acted appropriately, even 
from the outset. But explain to me, how did you find a goy at 2:00 
in the morning? This is amazing!!!” 
I told him that I had no idea, except for the innocence and 
bitachon of my little daughter the Shabbos goyim came. More so, 
had we been a minute earlier or later we would not have run into 
them, and we saw the exactness of Yisbarach!!! 

 י.ר.
 

ךכי ירחיב ה' את גבול  
When Hashem will broaden your boundary 

You are walking on the street when suddenly, on the spur of the 
moment, you decide to go into a large store, you take a shopping 
cart, and you start taking items, whatever comes into your hand. At 
the end of a decent stay you approach the cashier. After a long 
calculation you receive the amount owed, but what will happen if 
you do not have enough money for the bill? Then, you will have to 
leave the merchandise there and leave the store empty-handed. Of 
course, the wise one has eyes in his head, and before he goes into a 
store, he checks to see how much money he has in his wallet. If he 
does not have enough money, then having no choice, he will have to 
keep on walking and not get what he wants. True we call him ‘wise’, 
but the question is, is there one wiser than he? Also what is the 
Torah way? 

'כי ירחיב ה' את גבולך... ואמרת אוכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול בשר 
 When Hashem will broaden your‘ – בכל אוות נפשך תאכל בשר'
boundary… and you say, “I would eat meat”, for it is the desire of 
your soul to eat meat, as all the desire of your soul you may eat 
meat’ (12:20). Rashi explains, ‘The Torah has taught proper conduct, 
that a person should not desire to eat meat except out of open-
handedness and wealth.’ If we look carefully at the words of Rashi 
HaKadosh we will see that it does not say ‘he should not eat’ but 
rather, ‘that he should not desire’, that is, that a person should not 
desire something that is not attainable for him. We must 
understand, why did the Torah say that he should not desire, and 
what of it if he does desire and cannot get it, should he overpower 
his desire? 
The answer is that if a person wants more than he can get, 
ultimately, he will not overcome his desirer and he will buy ‘just’ one 
thing and then another. There is no end to this. The same is written 
in Sichos HaRan: ‘Every person lacks many things, even householders 
and very wealthy people… for this one must be a minimalist and run 
his house according to the time and his needs. If he thinks he needs 
clothes or his wife and children need them, even though he does 
need them, he should not feel pressured to borrow money and go 
into debt. Rather, he should wait for the right time. It is better to 
delay even for food and certainly for clothes and a house, and he 
should not be in debt. It is better that he owes himself or his family 
than to owe a storekeeper or others, for in all matters of parnasah, 
livelihood, one must wait until the right time as it says (Tehillim 
תו'אכלם בע'עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את  (145:15  – ‘The eyes 
of all look to You with hope and You give them their food in its 
proper time.’’ 

- Tiv HaTorah – Re’eh 
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We find that it is possible that these words did not serve as a sign for 
our fathers who were promised and were standing to inherit the 
land. But their situation served as a reminder for their children when 
faced with a situation, and from the strength of this incident they 
knew that the first miracles were a sign for the later ones. 
Along the same lines, I once heard a nice explanation in the name of 
HaGaon Rebbe Meir Shapiro of Lublin zt”l on the posuk (Shemos 
 Please, show me Your glory’. Moshe‘ – 'הראני נא את כבודך' :(33:18
requested this of HaKadosh Baruch Hu after Israel stumbled with the 
sin of the Golden Calf. He told HaKadosh Baruch Hu that Israel only 
sinned because of the hiddenness that occurred at that time, as 
Chazal relate that the yetzer showed them Moshe lying on a bier, 
floating in the air. It showed them that they needed to appoint a new 
leader for themselves, and through various machinations this Calf 
emerged. Therefore, he requested of Hashem that from now on His 
glory should be revealed and He should no longer test Israel through 
hiddenness. But HaKadosh Baruch Hu replied (33:20),  לא תוכל לראות'
 You shall not be able to see My face, for‘ – פני כי לא יראני האדם וחי'
no human can see My face and live’. That is, the whole purpose of 
this world is only through the power of the hiddenness that dwells in 
it. Therefore, as long as the person lives, he cannot sense the true 
glory of Yisbarach. Regarding your claim that they fell because of the 
hiddenness, to this I advise (33:23) 'והסרותי את כפי וראית את אחורי' – 
‘Then I shall remove My palm and you will see My back’, that is, 
when one tries to  contemplate the hidden things which is behind 
him, I have already removed My palm, and then it will be clear that 
this is what is hidden. From here we can compare to the current day 
questions. Even though it seems to him that his troubles are truly 
painful, and the test is hard, he should know that in the past as well, 
his troubles seemed painful. And just as he eventually they seemed 
to him to be an illusion, so too now, there is no substance to the 
difficulties that cross his path and with the strength of this 
knowledge he will be able to withstand any challenge. But it is not 
possible to remove the present challenges or the future challenges, 
this is what is meant by ‘you shall not be able to see My face’, that is, 
the challenges that he is yet to face though he will not see their true 
nature until the end of the time allotted to him by Heaven – for when 
a person is confronted by challenges, he is encouraged by the advice 
of his Creator – he arouses satisfaction Above. 
From everything that was said above, a person should take 
encouragement in times of duress, and he should throw his will on 
his Creator. Here, I want to make another point. Sometimes, the 
yetzer will pick up on the nervousness of the one who is suffering and 
it will entice him by saying that at a time like this there is truly no 
salvation, and that which happened in the past, HaKadosh Baruch Hu 
provided a one-time disposition, he had certain merits then, but once 
he used up the merits there is no hope Rachmana litzlan… If the 
yetzer approaches with this tactic, the response should be that true, 
there merits in the past, but now the power of bitachon and Tefillah 
can extend a ‘free gift’ which is limitless. If a person relies on merits, 
they are finite, but if he relies on a free gift, this is infinite, and 
perhaps there will be eternal salvation. Chazal explained this 
(Tanchuma Ki Sisa 27): When Moshe Rabeinu a”h went up, HaKadosh 
Baruch Hu showed him His storehouse of reward. Moshe Rabeinu 
asked about them. Hashem told him, these are for those who did this 
mitzvah and those are for those who did another mitzvah. He then 
showed him a large storehouse. He asked who this one is for. He said, 
to those with merits receive from the first storage units, those 
without merit receive from this storage unit as a free gift. 
This is the course of action that a person must take in stressful times, 
stand in prayer and ask for a free gift. HaKadosh Baruch Hu desires 
these requests and surely Hashem will fulfill his requests for good.   
  

כל עתנסיך שב  
Your miracles that are with us at all times 

 
כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר ה' אלקיכם נתן לכם 

)יא:לא(אתה וישבתם בה: ירשתם ו  
For you are crossing the Yarden to come to take possession of the land 
that Hashem, your G-d, gives you, you shall possess it and you shall 
settle in it. (11:31) 
Rashi explains: The miracles of the Yarden shall be a sign for you 
that you shall come and take possession of the land. 
We must examine the language of Rashi for on the surface you 
learn that Israel needed a sign and Moshe told them that the 
miracles at the Yarden would serve as a ‘sign’ for them. This is odd 
since Israel was already promised the inheritance of the land, so 
why did they need a ‘sign’? A sign is usually needed for someone 
who is not sure of what his heart desires, and he puts in the effort 
and then the ‘sign’ helps him and gives him direction as to how to 
proceed. This is because he is unsure if his effort will bear fruit or 
not, but one who has a guarantee from Above that he will simply 
earn it, what does he need a ‘sign’ for? This shows that Rashi 
cannot be taken at face value and this is only a promise for 
additional miracles at the Yarden that are destined to be fulfilled 
before they come to conquer the land, since the crossing of the 
Yarden is dependent on the miracle as we see in sefer Yehoshua 
(3:10-14) when they merited a miracle and the waters of the 
Yarden stood firm and Israel crossed over on dry land. This is what 
Moshe promised them here, and he told them that these miracles 
will be for them a beginning that the hand of Hashem will lead 
them in battle and the conquering of the land. 
Perhaps Rashi had another intent with his choice of words, that is, 
that our holy Torah is eternal. Thus, we find that Moshe’s words 
were not just spoken for that time, rather, they taught the way for 
all future generations. The Torah spoke to them as well and tells 
them something. Rashi wanted to open a window for these 
generation to understand that the passage was speaking to them. 
To inform them that it was not for nothing that the supervision of 
Above preceded ‘miracles’ to ‘miracles’. Rather, HaKadosh Baruch 
Hu wanted to teach them the chapters of ‘emunah and bitachon’ 
[faith and trust] to the person who is standing between chapters, 
that is, between one miracle and another. It is to this person that 
the Torah intended to teach that the miracles that already 
happened would serve as a sign for the miracles and salvations 
that will come in the future. 

I will explain what I mean: Sometimes a person will find himself in a 
situation that requires salvation from Heaven but now, he does not 
see where his help will come from. His obligation at this time is to 
throw his will to Hashem and anticipate his salvation. However, 
sometimes it is very difficult to strengthen himself under these 
circumstances. The yetzer that wants to suppress his hope instills 
fear and trembling in the person. It is to this that the Torah wanted 
to strengthen the weakened hands and show them that ‘the deeds 
of the fathers are a sign for the sons’. Just as our fathers when they 
crossed the Yarden before they conquered the land, were standing 
between one salvation and another. The same applies to every Jew 
whenever they need salvation, he must realize that he is standing 
between one salvation and another. In general, at this time the 
person can recall other situations that happened to him, and when 
they first occurred, he did not know where he would get help and 
at the end HaKadosh Baruch Hu removed him from that situation in 
a way he never would have thought of. When a person realizes that 
every time he is in distress he is categorized as being between one 
salvation and another, his hope for salvation will surely be 
strengthened. For then he will compare the future salvation to the 
past salvation, and he will trust in Hashem, that even now Hashem 
Yisbarach will sprout salvation. 
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“Be sure to open your hand to him”

Opening One’s Hand to Give Tzedakah  
Hastens the Geulah by Shattering the Klipah of the Hand 

 that Was Sent to Attack Our Mikdash

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Re'eh 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

perform these mitzvos.  For, the essence of these mitzvos is 
not the hand’s involvement; the hand is only the means used to 
perform the mitzvah.  So, why does the Torah specify the action 
performed by the hand regarding the mitzvah of tzedakah?  

Furthermore, it is worth examining why our blessed sages 
attach such enormous significance to the mitzvah of tzedakah, 
as indicated by the following statement (B.B. 9a): שקולה צדקה" 

המצוות" כל   the mitzvah of tzedakah is equivalent to—כנגד 
all of the other mitzvos combined.  Additionally, our sages 
teach us that our redemption from galus hinges on this mitzvah 
(ibid. 10a): "הגאולה את  שמקרבת  צדקה   tzedakah is so—"גדולה 
great, because it hastens the geulah.  Conversely, our sages 
disparage a person who fails to perform this mitzvah by saying 
(ibid.): "כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים"—anyone 
who averts his eyes from giving tzedakah, it is as if he 
worships idols.  We must endeavor to explain why neglecting 
this mitzvah is considered such a grievous transgression; what 
is so special about this mitzvah?  

The Arizal’s Minhag to Say "ואתה מושל בכל"  
when Giving Tzedakah

We will embark on our journey by introducing what the 
Magen Avraham (O.C. 51, 7) brings down from the Sha’ar 
HaKavanot.  It states that the Arizal had the custom of giving 
tzedakah while standing in the middle of tefilas Shacharis while 
reciting the words (in "דוד בכל« ("ויברך  מושל   and You—»ואתה 
reign over everything.  It behooves us to try and understand, 
as best we can, the significance of giving tzedakah at this 
particular point in the tefilah.  

In this week’s parsha, parshas Re’eh, it is fitting that we examine 
one of the most vital of the “taryag mitzvos”—the mitzvah of giving 
tzedakah.  HKB”H promises us that if we fulfill this mitzvah, he will 
bless everything that we do (Devarim 15, 7):

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך, 

לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח תפתח את ידך 

לו... נתון תתן לו, ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל 

מעשיך ובכל משלח ידך".

“If there shall be a destitute person among you, any of 
your brethren in any of your cities, in the land that Hashem, 
your G-d, gives you, you shall not harden your heart or close 
your hand against your destitute brother. Rather, you shall 
open your hand to him . . . You shall surely give to him, and 
let your heart not feel bad when you give him, for in return 
for this matter, Hashem, your G-d, will bless you in all your 
deeds and in your every undertaking.” 

We must endeavor to explain the importance Scriptures 
attaches to the actual hand that performs the mitzvah of 
tzedakah.  At first, the Torah warns us not to do something 
negative:  "ולא תקפוץ את ידך"—do not clench (close) your hand.  
Then the Torah commands us to perform a positive act:  כי פתוח" 

ידך" את   you shall repeatedly open your hand.  With—תפתח 
regards to the reward for this mitzvah, the hands are mentioned 
once again: “For in return for this matter, Hashem, your G-d, 
will bless you in all your deeds and in everything your hands 
do.”  Clearly, there are numerous mitzvos that we perform with 
our hands—such as putting on tefillin, returning a lost object, 
taking and waving the four species, writing a sefer Torah and 
the like.  Yet, we do not find that the pesukim associated with 
these mitzvos specifically instruct us to utilize our hands to 
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We will begin with the simple, straightforward explanation.  
David HaMelech blessed Hashem in front of the entire 
congregation proclaiming: ובידך וגבורה,  כח  ובידך  בכל,  מושל   "ואתה 

לכל" ולחזק   and Your reign over everything; in Your—לגדל 
hand is power and strength; and it is in Your hand to make 
anyone great or strong.  The true test to discern whether or 
not a person sincerely believes this is whether or not he gives 
tzedakah freely from his own money—acknowledging that 
everything he possesses is solely because HKB”H gave it to 
him.  Such a person understands that HKB”H can increase or 
decrease His blessings as He pleases.  Therefore, it is fitting to 
give tzedakah at this point in the tefilah.  

Now, let us consider a more profound explanation.  We 
find a fascinating comment brought down in the name of the 
great Rabbi Pinchas of Koritz, zy”a, by his pupil in Midrash 
Pinchas (32) and in Nofet Tzufim (94).  Concerning the Arizal’s 
minhag described above, he says: “If all of Yisrael knew how 
important it is to give tzedakah when uttering 'ואתה מושל בכל', 
and they would all give tzedakah at that time, the mashiach 
would come.”  

In my humble opinion, the source for his sacred comment 
comes from Sha’ar HaKavanos (ibid.).  There, two reasons are 
given for the minhag of giving tzedakah while standing uttering 
בכל" מושל   ,Firstly, tzedakah is a mitzvas aseh; as such  ."ואתה 
it deserves to be performed standing.  Secondly, we want to 
perform a symbolic gesture.  We give tzedakah to a pauper to 
help get him back on his feet; so that in similar fashion HKB”H 
will give tzedakah to the holy Shechinah, the root of all Jewish 
neshamos.  For, in galus, she is poor and destitute and falling 
on the ground.  Thus, He will raise her from that downtrodden 
state, in keeping with the concept of raising the Shechinah from 
the dust.  This is what we pray for on Succos when we say: 
 the Merciful One!  May—"הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"
He erect for us David’s fallen succah.

In this light, we can appreciate the insight provided by Rabbi 
Pinchas of Koretz.  “If all of Yisrael knew how important it 
is to give tzedakah when uttering 'בכל מושל   and they ,'ואתה 
would all give tzedakah at that time”—intending to elevate 
the Shechinah from the dust, from her downtrodden state—“the 
mashiach would come.”  This ties in beautifully with Chazal’s 
statement cited above: “Tzedakah is so great, because it 
hastens the geulah.”  Nevertheless, it is still incumbent upon 
us to explain why it is essential to give tzedakah precisely at the 
moment that we utter "ואתה מושל בכל".  

The Shela HaKadosh Teaches Us that the Klipos 
Reside on the Wealth of the Stingy Person

I was struck by a wonderful idea based on a disturbing concept 
revealed by the Shela HaKadosh (Chayei Sarah).  He explains 
why a person who has been graciously endowed with wealth 
by HKB”H behaves miserly and refuses to part with his money 
by giving tzedakah to the poor.  Such a person should know, 
beyond a shadow of a doubt, that the forces of the Satan and the 
evil powers have taken control of his possessions.  They prevent 
him from controlling his own funds and using them to fulfill the 
mitzvah of tzedakah.  It is as if all of his assets are frozen.  

Applying this concept, he interprets the following passuk 
concerning Avraham Avinu (Bereishis 24, 2): אל אברהם   "ויאמר 

 ,and Avraham said to his slave—עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו"
the elder of his household, who controlled all that was 
his.  According to the Shela, the depiction “who controlled all 
that was his” does not refer to Eliezer but rather refers back 
to Avraham himself.  In other words, Eliezer served Avraham, 
who had complete control over his wealth and possessions. 
This allowed him to be exceedingly generous and charitable; he 
indulged in welcoming guests into his home throughout his life.  
He fulfilled the mitzvah of tzedakah to the utmost.  

Now, say that the miser protests that he is not blameworthy, 
seeing as the negative forces of evil took control of his wealth 
and prevented him from performing the mitzvah of tzedakah.  
Respond to him in no uncertain terms that that is not the case.  
For, HKB”H, the Giver of the Torah, admonishes us: “Do not 
close your hand against your destitute brother,” and “you 
shall open your hand to him.”  Clearly, we can choose to take 
back control of our possessions and overwhelm the forces of 
evil by opening our hands repeatedly and giving tzedakah over 
and over again.  For, the kedushah of the mitzvah of tzedakah 
wards off all the external, negative forces and imbues our 
possessions with kedushah.  

Let us reflect further on the words of the Shela HaKadosh.  
Someone who neglects to give to the poor is actually committing 
a criminal act.  For, not only is he not fulfilling the mitzvah of 
tzedakah, but he is not shattering the hold of the forces of evil 
on his assets.  As a consequence, all food that he purchases 
with his money is imbued with negative influences, and anyone 
consuming that food is liable to be corrupted.  

With this understanding, we can appreciate the following 
warning from Shlomo HaMelech (Mishlei 23, 6): ֶאת ִּתְלַחם   "ַאל 

ְלַמְטַעּמָֹתיְו" ִּתְתָאיו  ְוַאל  ָעִין  ַרע   do not eat the bread of the—ֶלֶחם 
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miserly, and do not lust for his delicacies.  With regards to 
this passuk, we learn the following in the Gemara (Sotah 38b): 
 "אמר רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו, שנאמר אל תלחם את

  לחם רע עין וגו'... רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לאוין אל תלחם, ואל תתאיו".
Rabbi Yehoshua ben Levi said: Anyone who benefits from 
the miserly transgresses a negative commandment, as it 
states: “Do not eat the bread of the miserly, etc.” . . . Rav 
Nachman bar Yitzchak said: He transgresses two negative 
commandments—“do not eat the bread” and “do not lust.”  
Based on what we learned from the Shela, the reason for this 
prohibition is due to the influence of the forces of evil on the 
miser’s property.  Hence, it is forbidden to eat his food, since 
one is liable to be harmed and infected by it.  

The Yetzer of Miserliness Closes  
a Person’s Hands from Birth

It is with great pleasure and delight that we can apply 
what we have learned to explain why the Torah attaches such 
significance to the hand that performs the mitzvah of tzedakah.  
We have learned in the Midrash (Koheles Rabbah 5, 20): תני" 

 בשם רבי מאיר, כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כולו שלי הוא

 אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, כלומר לא נחלתי מן העולם

 It was taught in the name of Rabbi Meir: When a  הזה כלום".
person is born into this world, his hands are clenched, as if 
he is declaring that the entire world belongs to him—to do 
with as he pleases; when he passes from the world, on the 
other hand, his hands are wide open, as if to say:  I did not 
acquire anything in this world.  

Upon closer scrutiny, it is apparent that Rabbi Meir is 
teaching us something incredible but also disturbing.  After 
all, the Gemara explains that a fetus is taught the entire Torah 
in utero (Niddah 30b): וכיון שבא לאויר העולם, בא מלאך וסטרו על פיו" 

רובץ" כולה, שנאמר לפתח חטאת   yet, as soon as it—ומשכחו כל התורה 
enters this world, a malach comes and slaps it on its mouth, 
causing it to forget the entire Torah, as it states (Bereishis 
4, 7): “Loss crouches at the entrance.”  According to the 
Maharsha, the malach in question is none other than the yetzer 
hara, who joins a person at birth.  

He brings explicit proof for this claim from the Gemara 
(Sanhedrin 91a): משעת או  יצירה  משעת  באדם,  שולט  הרע  יצר   "מאימתי 

 from when does the yetzer hara have influence over—יציאה"
a person, from the moment of (the embryo’s) formation or 
from the moment of birth?  The Gemara concludes that it is 
from the moment of its birth.  It supports this conclusion by 
citing the passuk above: “Sin (loss) crouches at the entrance.  

In other words, the passuk is speaking of the yetzer hara, whose 
influence begins at birth.  

Now, let us return to Rabbi Meir’s statement: “When a 
person is born into this world, his hands are clenched, as if 
he is declaring that the entire world belongs to him.”  This 
is fascinating, yet alarming.  Immediately at birth, not only does 
the yetzer hara cause the newborn to forget the entire Torah, 
but it prevails upon the newborn to clench its fists—indicating 
that it will keep to itself all that it acquires in its lifetime.  
Thus, the very same yetzer that controls a miser’s possessions 
controls the hands of the newborn infant—announcing to the 
world with its clenched fists that it intends to keep everything 
to itself.  

This sheds some light for us on the implication of the Torah’s 
admonition: “Do not close your hand against your destitute 
brother,” as you did when you emerged into this world at birth.  
For, by doing so, you strengthen the hold of the yetzer hara and its 
forces on your hands and whatever they produce.  Consequently, 
everything you do and produce will be tainted and corrupted by 
the forces of evil and will have a negative influence on anyone 
who benefits from them.  Therefore, Hashem commands you: 
“Be sure to open your hand to him”—give tzedakah routinely 
to the poor.  Thus, you will break the yetzer’s hold on your 
hands and your money.  

To emphasize this point, the Torah goes on: “Be sure to give 
to him.”  Rashi comments: Even one hundred times; so that you 
abolish the control of the yetzer and its forces on the products 
of your labor.  “And let your heart not feel bad when you give 
him, for in return for this matter”—that you overcome the 
yetzer of stinginess—“Hashem, your G-d, will bless you in 
all your deeds and in your every undertaking”—everything 
you undertake specifically with your hands will be imbued with 
berachah and kedushah.

At this point, it is worthwhile introducing the insight of 
the Yad Yosef.  He explains that HKB”H beseeches mankind: 
“Nor shall you close your hand against your destitute 
brother”—as you did at birth, clenching your fists to indicate 
that the entire world belongs to you.  “Rather, you shall open 
your hand to him”—for, you will inevitably be forced to open 
your hands when you die, before HKB”H.  At that time, you will 
declare: “I did not acquire anything in this world.  Therefore, 
it is definitely in your best interest to open your hand willingly, 
while you are still alive, to fulfill the mitzvah of tzedakah.  In the 
merit of this mitzvah, you will deserve a place in Olam HaBa.  
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The Yetzer of Avodah Zarah 
 and Its Forces Control a Miser’s Wealth

Continuing onward on this sacred journey, we will now 
proceed to explain the rationale for the Arizal’s minhag—to 
give tzedakah while uttering "ואתה מושל בכל"—based on what we 
have learned.  Now, the Shela HaKadosh taught us that if the 
Almighty favored a person with great wealth, but he is stingy 
and does not give generously to various forms of tzedakah, it 
definitely indicates that there are klipos and negative forces 
prevailing over his wealth; they prevent him from controlling it 
and putting it to good use.  So, let us consider, what is the nature 
of this evil force that controls a miser’s money?  

It appears that we can answer this inquiry based on an 
illuminating concept presented in the writings of the great 
Rabbi Elazar, the son of Rabbi Elimelech of Lizhensk, zy”a, in 
Igeres HaKodesh.  Citing an eminent scholar, he states that 
even though the Gemara (Yoma 69a) teaches that the members 
of the Great Assembly—the Anshei Kenesset HaGedolah—
abolished the yetzer hara of avodah zarah, they did not abolish 
it completely.  In reality, they merely succeeded in altering its 
influence and nature. Instead of influencing human beings to 
worship an actual avodah zarah, it was transformed.  It now 
persuades human beings to pursue money and wealth—the 
new avodah zarah prevalent in our times.    

This fact can be substantiated by the Gemara cited above: 
“Anyone who averts his eyes from giving tzedakah, it is as 
if he worships idols.”  The brilliant Rabbi Yaakov of Lisa, ztz”l, 
explains this statement in his sefer Emes L’Yaakov (B.B. 10a), 
based on the passuk (Devarim 8, 11): 

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת, 

ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את 

ה'  וזכרת את  ידי עשה לי את החיל הזה,  ועוצם  ה' אלקיך... ואמרת בלבבך כוחי 

אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

“Take care lest you forget Hashem, your G-d, by not 
observing His commandments . . . lest you eat and be 
satisfied, and you build good houses and settle, and your 
cattle and sheep increase, and you increase silver and gold 
for yourselves, and everything that you have will increase 
— and your heart will become haughty and you will forget 
Hashem, you G-d . . . And you may say in your heart, ‘My 
strength and the might of my hand made me all this wealth!’ 
Then you shall remember Hashem, your G-d, that it was He 
Who gave you strength to make wealth.” 

Here we have an explicit statement regarding the inherent 
danger associated with the accumulation of wealth and 
property.  It can cause a person to forget Hashem, his G-d, Who 
gives him the strength to earn wealth, chas v’shalom; instead, 
he credits himself with his own success, believing erroneously: 
“My strength and the might of my hand made me all this 
wealth!”  It should be apparent to any intelligent person that 
this is tantamount to avodah zarah.

Now, the true test to ascertain if a person sincerely believes 
that HKB”H provides for one’s success as opposed to believing  
ידי" ועוצם   my own skill and wherewithal—is whether or—"כוחי 
not he gives tzedakah to the poor and to Torah scholars.  For, 
giving tzedakah proves that he recognizes that his wealth and 
success come from HKB”H; and seeing as HKB”H commanded 
him to give tzedakah, he also recognizes that the money he gives 
to the poor belongs to them; he has simply been designated to 
distribute it to them.  

Conversely, if he fails to give tzedakah to the poor and to 
Torah scholars—but rather chooses to keep everything for 
himself—it is a clear-cut sign that he feels that all of his money 
and possessions belong to him, because he earned them through 
his own ingenuity and personal effort.  Seen in this light, we 
can appreciate Chazal’s declaration: “Anyone who averts his 
eyes from giving tzedakah, it is as if he worships idols.”  For, 
his failure to give tzedakah indicates that deep down inside, 
he believes: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"—my strength and 
my skill are responsible for my success and my wealth.  As 
the Emes L’Yaakov taught us, this belief represents a form of 
avodah-zarah.  

Avraham Avinu Who Shattered  
His Father’s Idols Succeeded in Becoming 

 the Master of All His Possessions

Now, the Shela HaKadosh wrote that the forces of evil control 
a miser’s wealth, and it is they who prevent him from giving 
tzedakah.  From all that has been said, it is clear that he was 
referring to the yetzer hara of avodah-zarah and its forces.  For, 
they introduce the false doctrine of "כוחי ועוצם ידי" in a person.  He 
does not give tzedakah, because he is convinced that he earned 
everything himself and everything truly belongs to him.  

This explains very nicely what the Shela HaKadosh writes 
with regards to Avraham Avinu.  He is described as: המושל בכל" 

לו"  one who controlled all that was his—because he—אשר 
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used all his possessions to fulfill the mitzvah of tzedakah and to 
welcome and entertain guests.  Now, the Zohar hakadosh (Behar 
111b) teaches us that the holy Avos rectified the three cardinal 
sins.  Avraham rectified the sin of avodah-zarah.  Therefore, he 
shattered the idols of Terach, his father, and publicized the name 
of HKB”H throughout the world, as it is written (Bereishis 21, 
 he planted an—"ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם" :(33
“eshel” in Be’er Sheva, and there he proclaimed the name 
of Hashem, G-d of the Universe.  Yitzchak Avinu rectified the 
sin of murder at the incident of the “akeidah”—when he was 
willing to sacrifice his own life to sanctify the name of Hashem.  
Yaakov Avinu rectified the sin of promiscuity and immorality by 
producing twelve righteous offspring.  

Thus, it is evident why Avraham Avinu, the epitome of 
chesed, achieved the status of “one who controlled all that 
was his.”  By using his kedushah to battle the klipah of avodah-
zarah that was prevalent in his times, he also succeeded in 
abolishing the control of the yetzer of avodah-zarah over his 
money and wealth.  Thus, he controlled all his possessions and 
used them to give tzedakah and welcome guests.  

We can now better understand the sacred minhag of the 
Arizal.  He would give tzedakah while uttering the words: 
 This practice  ."ואתה מושל בכל, ובידך כח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל"
demonstrates our true emunah that HKB”H controls everything 
and it is within His power to make anyone He deems worthy 
great or strong.  For, by giving tzedakah, we break the hold of 
the yetzer of avodah-zarah on our possessions.  This enables us 
to follow in the footsteps of Avraham Avinu, who is praised as 
“one who controlled all that was his.”  

Opening One’s Hand to Give Tzedakah  
Shatters the Klipah of the Hand  

that Was Sent to Destroy Our Mikdash

Following this line of reasoning, we will now endeavor to 
explain the Gemara’s statement: "גדולה צדקה המקרבת את הגאולה"—
tzedakah is so great, because it hastens the geulah.  We will 
begin by introducing an illuminating teaching from our teacher, 
the Arizal. In Pri Eitz Chaim, he explains why they instituted 
the following formula in the Mussaf service of the “Shalosh 
Regalim”:  מפני היד . . . "ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך  

במקדשך"  and we are unable to ascend, and to be—שנשתלחה 
seen, and to bow down before You . . . because of the hand 
that was sent forth against Your Mikdash.

He refers to a passage in the Zohar hakadosh (Terumah 
172a).  It asserts that there is a star in the heavens that is 
shaped like the hand of the klipah.  While the Beis HaMikdash 
stood, it was subject to the dictates of the holy Shechinah, which 
dwelled in the Beis HaMikdash.  Hence, shevet Yehudah was 
able to control this hand of the klipah to successfully rule over 
and subdue the enemies of Yisrael.

This is the inference of the berachah Yaakov Avinu bestowed 
upon shevet Yehudah (Bereishis 49, 8):  "ידך בעורף אויביך"—your 
hand will be on the neck of your enemies.  In other words, 
that hand of the klipah will itself be used to strike at the neck 
of Yisrael’s enemies and subjugate them under the realm of 
kedushah.  However, when shevet Yehudah strayed from the 
ways of Hashem and worshipped avodah zarah, they mistakenly 
attributed to that celestial hand of the klipah super powers; they 
worshipped it in various idolatrous ways.  This is the implication 
of the passuk (Melachim I 14, 22): "'ה בעיני  הרע  יהודה  —"ויעש 
Yehudah did what was evil in the eyes of Hashem.  

Accordingly, the Arizal explains the deeper meaning inherent 
in the words: "מפני היד שנשתלחה במקדשך"—because of the hand 
that was sent forth against Your Mikdash.  At the time of the 
churban, due to Yisrael’s transgressions and rebellion against 
Hashem and His Torah, the klipah of the hand also rebelled 
against the holy Shechinah.  Consequently, shevet Yehudah 
lost control of that hand.  Therefore, instead of striking the 
neck of Hashem’s enemies--"ידך בעורף אויביך"—who were laying 
siege to Yerushalayim, the hand was sent out against the Beis 
HaMikdash, destroying it down to its foundation.

Based on this explanation, we can propose a novel idea, with 
Hashem’s assistance.  Previously, we learned from Rabbi Meir 
that a child is born with clenched fists, as if he is announcing to 
the world, “The entire world belongs to me”—and I am not 
prepared to relinquish anything.  The Shela HaKadosh taught 
us that this phenomenon is attributable to the yetzer hara, who 
enters a human being at birth and immediately prevails upon 
him to close his hands.  Thus, it influences a person not to open 
his hand for the sake of tzedakah.  This yetzer hara is actually 
the klipah of the hand.  This agrees magnificently with our 
explanation that the yetzer of avodah-zarah controls a person’s 
possessions, in keeping with the dictum of "כוחי ועוצם ידי".  Hence, 
the term "ידי" is mentioned specifically, implicating the hand.  
As we just learned, shevet Yehudah was guilty of worshipping 
avodah-zarah to that hand.  
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This provides us with a delightful explanation as to why the 
Torah specifically emphasizes the role of the hand in the mitzvah 
of tzedakah: "לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון"—do not close your hand 
to your destitute brother.  It is due to the negative influence of 
the klipah of the hand on a person’s hands that a human being 
clenches his fists immediately at birth and continues to do so 
throughout his life.  Therefore, the remedy is to “be sure to open 
your hand to him,” by giving tzedakah to the poor routinely; this 
practice will shatter the klipah of the hand.  

We will attempt to support this idea with a teaching from 
the Gemara (B.B. 11a): ואוצרות אוצרותיו  שבזבז  המלך  במונבז   "מעשה 

 אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו

 על של אבותם ואתה מבזבזם. אמר להם אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני

 There was an incident involving  גנזתי במקום שאין היד שולטת בו".
King Munbaz, in which he depleted his treasures and the 
treasures of his predecessors (to feed the poor) during years 
of famine.  His brothers and his father’s family banded 
together against him.  They said to him, “Your fathers 
hoarded their wealth and added to the fortune of their 
forefathers; yet, you are squandering it away.”  . . . He replied 
to them, “My fathers hoarded (their wealth) in an insecure 
place (literally: “a place that the hand of others controls), but I 
have hoarded (my wealth) in a secure place (literally: that the 
hand of others does not control).”  

In his commentary Ben Yehoyada (ibid.), the Ben Ish Chai 
explains that by performing the mitzvah of tzedakah, a person 
secures his funds "בו שולטת  היד  שאין   in a place beyond—"במקום 
the reach and control of the klipah of the hand that destroyed 
our Mikdash.  For, as per our current discussion, by heeding 
HKB”H’s request to “be sure to open your hand to him,” a 
person breaks the hold of the klipah of the hand that influences 
his hands from birth.  

We now have cause to rejoice and can shed some light on our 
sages’ statement: "גדולה צדקה המקרבת את הגאולה"—tzedakah is so 
great, because it hastens the geulah.  By opening our hands 
for the sake of tzedakah, we shatter and subdue the klipah of 
the hand that was turned against our Mikdash.  In this merit, 
we will be privileged to build the third Beis HaMikdash at the 
time of the future geulah.  Now, let us add a fascinating tidbit.  
According to the Zohar hakadosh (Lech Lecha 82b), David 
HaMelech himself will be Mashiach.  The name דו"ד possesses 
the same gematria as י"ד (hand); both equal 14.  For, as the 
Melech HaMashiach, he will subjugate the klipah of the hand 
and use it to vanquish Yisrael’s enemies.  Thus, the berachah 
Yaakov Avinu bestowed upon shevet Yehudah will be fulfilled: 
“Your hand will be on the neck of your enemies”—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



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

he Torah spends much time directing to do Mitzvos that 
create sensitivity and care towards other human beings. 
There is an entire category of Mitzos Bein Odom L’’chaveiro 

to which half of the Aseres H’dibros is dedicated. There are Pesukim 
throughout Torah and Neviim that emphasize this especially to the 
unfortunate and helpless. The Parsha discusses the procedure of 
a Jewish slave that has served the standard six-year term. Instead 
of opting to return to society, he chooses to remain a slave in his 
masters’ home.  In the event he will say to you “I will not leave you” 
for he loves you and your household, since it is good for him with 
you. (Re’eh 15:15) The Gemara (Kiddushin 20A) derives from the 
words “with you”, that the servant must be served the same menu 
of food and drink. You cannot eat bread made of fine flour while he 
eats bread made of inferior flour; you cannot drink aged wine while 
he drinks new wine; you cannot sleep on top of soft mattresses 
while he sleeps atop of straw. The Gemara concludes, anyone who 
buys a Jewish servant has virtually bought a master for himself. 

Tosafos (ibid) quotes a Yerushalmi that rules, if the master owns 
only one pillow he is obligated to give it to the servant and sleep 
without a pillow. Meforshim question this ruling as it seems to 
contradict a well-known Gemara (Bava Metzia 62A) that teaches, 
if two people were traveling and one of them had in his possession 
a small flask of water that cannot sustain both of them, the owner 
should drink the water himself to ensure his own survival. חייך קודמים 
 your own life takes precedence over your fellow’s life. Why-לחיי חבירך
do we not apply the same logic when it comes to the master with 
only one blanket and allow him to use it? (In light of this, Minchas 
Chinuch (Mitzva 42,11) suggests that the Rambam, who omitted 
the above ruling of Yerushalmi, is of the opinion that the Bavli 
argues and the master may in fact use the lone pillow.)

Rav Yosef Shlomo Kahaneman ZT’L, known also as Ponevezher 
Rav, was the primary builder of Torah in Eretz Yisroel. He was a 
man with an extraordinary warm heart whose Gadlus-greatness 
was only rivaled by his Gaonus-genius. The Rav had lost his wife 
and nine children to the murders of the Holocaust but never let his 
anguish vanquish his Emunah. He had a special place in heart for 
Yesomim-orphans who escaped from Nazi Europe. The Rav would 
constantly quote that there are a million and a half Neshomos of 
children under the age of ten that are “floating” trying to find a 
body to land into. He literally and figuratively adopted them 
and personally raised funds to build Batei Avos-orphanages and 
Yeshivas on their behalf.  

The Rav had made all the arrangements that were needed for a group 
of orphans that were scheduled to arrive in Eretz Yisroel on Sunday. 
A building was secured, clothing, food and beds were all purchased. 

However, it was already Friday and he hadn’t been able to raise the 
necessary funds for pillows and blankets for these broken young 
children. The Rav announced that he will be speaking in the central 
Shul of B’nai Brak on Shabbos afternoon. He ascended to the Bimah 
and posed the question above. If we indeed rule that one’s own life 
takes precedence over your fellow’s life, why do we not apply it 
with regard to the master that owns only one blanket and thereby 
allow him to use it? His answer was enlightening. We are concerned 
with your well-being. Your comfort does take precedence over the 
servants. And it is for this very reason that we instruct you to give 
the single pillow to the servant. We want you to be able to sleep. But 
how will you be able to sleep in comfort, knowing full and well that 
your “Eved” is sleeping in the barn on straw. A Yid can’t sleep like 
that, so we say give it to the Eved and both of you will sleep well. 
The Ponevezeher Rav then thundered-מעמקי לבבו-these children, the 
 and who knows if they will ever be able to sleep at night ,שרידי חרב
without screaming from the nightmares that will always haunt 
them-without pillows and blankets. How will we, how can we sleep 
knowing their plight. Needless to say, the “Gutteh Yiden” from Bnai 
Brak did the right thing and pillows and blankets were secured. 

I am always taken by this story because no one, absolutely no one 
could have thought of this answer cerebrally, using intellect. The 
answer came from a heart that did not let its owner sleep at night 
due to the suffering and pain of others. The concept of Noseh B’ol 
Im Chaveiro-sharing someone else’s “Peckel”, the load that weighs 
them down, requires us to carry, to in fact share the burden. I know 
someone here in America, when the first intifada started, stopped 
sleeping with his pillow. His heart, his Noseh B’ol, didn’t let him. 

When Hashem commands Noach to build a Teivah-ark, it is written; 
make yourself an ark of gopher wood. The Alshich comments, the 
ark was a message for Noach. You have led a secluded life and 
failed to inspire the lives of others-in contrast to Avraham-you are 
now destined for more isolation. You chose not to be a leader and 
lose sleep over the worlds wayward behavior. Your punishment is 
Midah K’neged Mida, לך  for your Kaparah. You will now be-עשה 
responsible for animals and lose sleep with their feedings. Losing 
sleep over other people’s predicaments is the ultimate in Noseh b’ol. 

The Baalei Mussar point out the wording of the Pasuk-ומך אחיך עמו-
and your brother becomes impoverished-when your brother is 
down, share with him- עמו-make it like your own problem.

These Middos turn Klal Yisroel into the קדוש וגוי  כהנים   a- ממלכת 
kingdom of ministers and a holy nation that brings a נחת רוח ליוצרינו. 

May we all be Zocheh.
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By Rabbi Shmuel Gluck

t is an accepted rule that Klal Yisroel does not receive reward in this 
world for doing Mitzvahs. Our reward will be waiting for us in Olom 
Habo. There are several places that convey a different message.  In 
this Parsha, Hashem tells Klal Yisroel Aser T’aseir, give a tenth (of your 

produce) so that you will become rich.
 
We also find other areas where people are rewarded in this world.  Rav 
Chisdo says that he used an abundance of water when washing his hands 
and Hashem repaid him with an abundance of good.
 
I believe that there is a difference between rewarding, and empowering 
people who have proven that they will wisely use the resources that were 
given to them.  If someone spreads his money out, giving it to others in need, 
that person is the one Hashem wants to have money. The person may see 
it as a reward, but Hashem sees that person as someone who will further 
Hashem’s interests.  Hashem therefore gives that person the resources 
needed to continue to do His will.
 
Before modern plumbing, access to water required people to spend money, 
or, if he drew the water himself, spend a lot of time and effort. If people 

spend their time and resources to do Mitzvohs, Hashem returns those same 
resources to them so that they can continue to do more Mitzvohs. Hashem 
isn’t rewarding them. He is investing in them.
 
The same concept applies to others areas of people’s lives. Parents should 
become accustomed to not punishing children. Instead, for example, a child 
may ask the parent for a ride after the same child cost the parent an hour 
cleaning up a mess s/he made. The parent isn’t punishing them when he 
says, “I don’t have the time to give you a ride because I just spent that time 
cleaning up.”
 
The child used up the resources given to them (an hour of the parent’s time) 
and those resources weren’t put to a good enough use that the parents 
should then offer more time. (It’s important that the message is conveyed 
without resentment or with a punishing tone.)
 
We should look at how Hashem treats us without oversimplifying all good 
as reward and bad as punishment.  It is more difficult to listen to the Torah if 
we see it as reward and punishment.  Instead, we should focus on becoming 
a worthwhile investment in Hashem’s eyes.  

I

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

L
A

Y
O

U
T

 B
Y

 R
A

M
A

P
O

S
T

.C
O

M
 

 
P

A
R

S
H

A
S

 R
E

'E
H

 5
7

7
9

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

By Rabbi Shmuel Gluck

ome people are inconsiderate of others. We all know a few such 
people. They are comfortable coming late even though they are 
aware that others are waiting for them.  (A few parents came an 

hour late to an appointment with me and when I asked them if they had 
traffic they told me that they stopped in the mall on the way over.)  Of 
course, many people are sensitive and would not do anything that may 
hurt others.  There is a third group, one that falls between the sensitive 
and insensitive among us. In this article, I want to present a point regarding 
insensitive people. Nevertheless, my primary intent 
is to discuss those that fall somewhere between 
sensitive and insensitive.
 
People should limit their interactions with insensitive 
people. There is the obvious reason, that interacting 
with insensitive people, in any form, inconveniences 
people.  They will, at the most inopportune times, 
act without concern for others, and hurt them in 
some form.  It may be a loss of time, money, or with their relationship 
with others.
 
There is another, less understood reason people should stay away, as 
much as possible, from insensitive people. Once people have shown no 
respect for universally accepted boundaries, they can’t be expected to 
honor the “next” boundary.  People that cross accepted boundaries 
do so because their need, their lack of discipline and/or concern 
for others, “demands” of them to do what they feel they need 
to do.  It is a mistake to observe their behaviors and believe that 

they are capable of respecting the more “extreme” boundaries.  
It’s naïve to believe that “there’s no way they will do...”.  If it seems they are 
respecting some boundary, it is only because their present circumstances 
have not required them to transgress those boundaries.
 
Here are a few examples.  People who are repeatedly inconsiderate 
with the property of others are capable of stealing from others even if 
they have never been accused of stealing and seem “not to be the type”.  

(Readers may recall that from the Gemorro.  They 
discovered the thief because he wiped his hands on 
the clothing of others.)  The assumption is based 
on the person's lack of respect for the property of 
others.  Using and stealing are not different, nothing 
more than varying levels of the same fault.
 
If someone abuses others (any form of abuse), that 
same person is suspect of doing the same to his/her 

own children. The illusion that, “s/he would not do anything to their own 
children”, simply is not true.
 
Countless individuals, families, and communities have suffered 
because of a naive belief that those who have shown beginning 
signs of mistreating others would not go beyond what they 
have already demonstrated.  Anyone in any form of leadership 
position must be vigilant not to succumb to this mistake.
 
The majority of people who inconvenience others are not insensitive, 

S
When We Are Not Fully Present

"Being present is 
each person’s personal 

responsibility."
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they are just not consistently “present”. Recently, I have been involved 
with several such people. I experienced a common incident this week. 
A contractor was supposed to be in my home at 9:00am.  At 9:15, he 
told me that he will be there soon. I moved furniture around, packed 
up boxes, and covered parts of my home to control the dust.  It is now 
a week later and he is still coming soon.  His inability to come may be 
for legitimate reasons, but his unwillingness to let me know early in the 
morning does not consider the impact on a typical family (I now can’t 
find a bunch of things that I need) is a lack of being fully present in my 
world.  I would have preferred that he gave me advance notice that he 
would not make it.  It is not like I think better of him for wasting my 
morning expecting him to come.
 
People that come an hour late are often insensitive.  Those that 
come ten minutes late are just not mindful.  They are unaware 
that those ten minutes created a ripple effect with the next appointment, 
supper, or the person's unwillingness to make an important call because 
he was unaware that he had the necessary time for that call.
 
People that are not fully present are unaware what takes place around 
them.  They are innocent people who do not realize that they treat 
others unfairly.  A friend of mind is very often non-present.  His wife, 
as a result, must undertake many chores to compensate for his multiple 
oversights.  Because he is unaware that he is not present, he does not 
realize what she does to help him.
 
The wife is constantly compensating for his mistakes (e.g. a lost credit 
card can take hours to cancel or replace) which takes up a significant 
amount of her time.  Unaware, he thinks he is doing more in the house 

than she is and that she is slacking off, often reminding her of several 
tasks she has not been able to get to.
 
You can imagine how this can cause stress in people’s homes.  The most 
difficult disagreements to mediate are those where each side believes 
they are doing more than the other person is doing.  How can someone 
be expected to be more patient with someone else when each person 
believes that they are the true victims?  
 
There are a few reasons why people are not more present than they are.
 
1) Some people are not naturally wired to consider what is beyond their 
immediate vision. If they are in their car, they don’t consider a group of 
people waiting in a room.  Some may be able to improve, others less 
so.  At a minimum, those that lack the ability to be present should be 
less critical of others, as they can never be certain what gaps they have 
created, possibly at that same moment, within their family, friends, and 
business.
 
2) Not being present increases with stress and with too many moving 
pieces in their lives. Even people that are usually present should remind 
themselves to “look out” for the needs of others as their burdens 
increase. In addition to noticing less of others, increased burdens make 
people more callous.  Then, keeping to their personal standard of 
sensitivity becomes a challenge.
 
Being present is each person’s personal responsibility.  It is also a gift to 
those people that they care about.  Hopefully, an increased awareness of 
this trait will help people fulfill those responsibilities.
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lthough he was only 21 years old at the time, R’ Moshe Feinstein 
zt”l was already renowned for his genius and talmudic prowess. 
He was appointed chief rabbi of the Russian city of Luban, and 
soon afterward, he married Sima, the daughter of R’ Yaakov Moshe 

Kastanowitz zt”l, Luban’s shochet, mohel, and community leader. 
     R’ Yaakov Moshe appreciated the great merit of having R’ Moshe as his 
son-in-law. Recognizing R’ Moshe’s legendary diligence in Torah study, he 
did his utmost to insure that nothing would disturb it. R’ Yaakov Moshe 
was once present when his daughter was faced with the common dilemma 
of trying to wash the floor while the children required supervision. Seeing 
the possibility that R’ Moshe would be forced to close his gemara and tend 
to the children, R’ Yaakov Moshe quickly said to his daughter, “His job is to 
learn; I will wash your floor and you tend to the children.”
     R’ Yaakov Moshe was not only a great communal leader; he was 
also a righteous man who was well-known for his generosity and kind-
heartedness. Any poor or sick person who needed assistance knew that he 
could find reassurance and support with R’ Yaakov Moshe. In Luban, there 
were few organizations that assisted downtrodden children. Individual 
people would look after their needs. One time a boy from town, who had 
strayed away from the Jewish way of life and became an outcast in the 
community, was stricken with tuberculosis. The only treatment for the 
disease was to send the patient away to a location where he was given 
a lengthy therapy of special medicinal drinks. Since the treatment was 
quite expensive, whenever an instance of this disease arose in a particular 
locale, the entire town would chip in to raise the necessary funds. When it 
came to this particular renegade boy, however, the people of Luban - who 
were already severely impoverished - did not show the slightest interest 
in helping the wayward boy out of his plight. R’ Yaakov Moshe, however, 
disagreed with them and with great effort and dedication he raised money 
for the boy, despite the opposition of his acquaintances and townsmen. The 
boy was able to undertake the prescribed course of treatment. R’ Yaakov 
Moshe was firm in his commitment to the principle that one must go to 
all ends to save “even one soul in Israel,” irrespective of his attitudes and 

actions. 
     Many years later, as the effects of the Communist revolution were 
spreading further and deeper into the outlying areas of the Soviet Union, 
the Communists decided that they were going to seize all the gold, precious 
metals and American dollars that were held by private citizens, for use 
in funding their various projects. This was a measure of the “Communist 
Utopia.” 
     One day all the shop-owners and businessmen of Luban, where R’ Moshe 
was the rabbi, were arrested and herded into a small prison, in an effort to 
pressure them into handing over all the currency in their possession, and 
to reveal where their “tremendous wealth” was hidden. Of course, they 
didn’t have anything to offer and the questions went unanswered. After 
this, the rabbi himself - R’ Moshe - was summoned for questioning by the 
commissar, to determine where his money was hidden. When he arrived 
for interrogation and was asked to state his name, he responded, “Moses 
Feinstein.” 
     Upon hearing his name, the senior commissar suddenly stood up. 
He looked at R’ Moshe and asked, “Are you the rabbi who married the 
daughter of Kastanowitz?” R’ Moshe nodded in assent. The commissar 
turned to the guards and called out angrily, “Why was this man brought in 
for questioning? He does not belong here!” 
     The assistants responded that as the rabbi of the city, this man was 
certainly one of the greatest criminals of the bourgeoisie! But to their 
astonishment the commissar told them, “This man is no bourgeois! He is 
the son-in-law of one of the greatest true Communists in all of Russia! This 
man’s father-in-law single-handedly and selflessly took care of my brother 
when he fell ill and enabled him to seek therapy for his disease - all this 
despite the fact that he did not share the same faith and world outlook 
that he did. Therefore, I order you to free this man and obey his wishes to 
the fullest!” 
     R’ Moshe’s request was that all the men be freed from incarceration, and 
this wish was granted. From that time until the day he left Luban in 1926, 
not a single Jew was ever arrested by authorities in the town.       

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

Parshas Re'eh 

Learning to See With Jewish Eyes 

Being on vacation with the family a few years ago in the White Mountain section of New 
Hampshire certainly gave me a chance to use my eyes differently. We saw mountains, rivers, 
fields, wild flowers, caves, gorges, trees, big skies, huge cloud formations, covered bridges, old 
mills, farm stands, visibly changing weather patterns, animals, birds, and owls, and we heard a 
fascinating lecture about owls at a very beautiful and comprehensive outdoor science center.  

It is interesting that the Hebrew word "re’eh” is the most likely source of the words mirror in 
English, mirage in French, and mirar in Spanish, which means “to look.”  

The best view of all these views, however, was provided, as usual, by this week’s parsha, 
which begins, appropriately enough, with the word re’eh, which means “to see.” 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt’’l explains the mandate to “see” the bracha and klala that 
Hashem placed before us. Barach is related to berach - to break through, berek - to unload, to 
load up somebody else, leading to the word meparkas - joint, and berak - lightning, as being 
an unloading of electricity from the clouds. Berach, knee joint, is the essential lever to move 
forward, bericha. The water supply, beraicha, is the condition of unhindered progressive 
development and prosperity. Klala is not merely the opposite lack of progress, remaining 
isolated without prospering further, but the contrasting condition of being empty and devoid of 
self substance, shallow, worthless - hence klal, kal, light, without weight.  

Let’s “see” some other aspects of “re’eh.” 

First, Reish is the twentieth letter of the Alef-Bais. Alef is the first letter and the letter Hey is 
the fifth letter. Twenty and one and five equals twenty-six. Therefore, the positional gematria 
of the word “re’eh” is twenty-six, the numerical value of Hashem’s Name. “Re’eh ” suggests 
that we are really seeing Hashem in every place and interaction. 

Second, there is another example where Hashem makes up every conceivable three-
dimensional space, supported by the following observation: A cube has and bottom), and eight 
end-points, adding up to twenty-six. Here is another example where Hashem makes up, and 
hides in, every conceivable three-dimensional space, if we care to look for Him there. 

Third, “re’eh,” with the kollel, has a numerical value of 207, the same as ohr, light. We know 
that the number 207 is also the value of the expression “ain sof,” meaning without limit. 

Fourth, the letters in the Alef-Bais that follow each letter in the word re’eh also give us a clear 
indication of the season we are about to enter. After Reish comes Shin. After Alef comes Bais. 
After Hey comes Vov. These three letters - Shin, Vov and Bais - spell the word shuv, the root 
of teshuvah. We enter the month of Elul next week. 

Fifth, these three letters are also the first three letters in the expression, “Bakeish shalom 
veradfeihu - Seek peace and pursue it vigorously.” 
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Sixth, Chazal tell us that re’eh is the roshei teivos of Rosh Hashanah, Elul, and Hoshanah 
Rabbah. 

Seventh, Pirkei Avos also uses the expression “Hu haya omeir” to describe what a Tanna used 
to say about a set of guidelines that really described that person’s overall outlook on life. The 
last three letters spell the word “re’eh,” since we need to learn to see our life mission 
differently.  

Eighth, the value of the roshei teivos of “Netzor (50) leshoncha (30) meira (40) usefasecha (6) 
midaber (40) mirmah (40) - Guard your tongue from evil, and your lips from speaking deceit” 
also equals 206 - re’eh, ohr. 

The “seeing light” is right there after the posuk in Tehillim says, “Mi ha’ish hachofeitz chaim, 
oheiv yomim liros tov - Who is the man who desires life, one who loves days of seeing good?” 

In Parshas Re’eh, the Torah says, “Safeguard and heed all these words that I command, you, 
in order that it be well with you and your children after you forever, when you do what is good 
and right in the eyes of Hashem your G-d.” What are the “eyes of Hashem” and what do they 
see? 

How can we now develop Jewish eyes that will please Hashem? 

Let’s take New Hampshire’s feast for the eyes and cast it in a new ohr, a new light, a new view 
of ain sof. 

The mountains represent Har Sinai, and Shavuos, the giving of the Torah. 

The trees represent the Eitz Hachaim and the Eitz Hadaas Tov Vera, the Tree of Life and the 
Tree of Knowledge of Good and Evil, which we read about in Parshas Bereishis. 

The numerical values of Avrohom, Yitzchok and Yaakov together add up to Eitz Hadaas. Chazal 
tell us that they were trying to fix the cheit that Adam and Chava committed.  

The clouds represent the Clouds of Glory, which we recall protected us during Sukkos, while 
wiping out dangerous creatures and cleaning our clothing during the forty years in the desert. 

The fields represent the Kingship we seek during Elul. 
The birds represent the yonah, read on Yom Kippur. 

The rivers and the covered bridges represent a nachal, which is the value of Chanukah, the 
bridge between the Oral Law and the writing of the Oral Law. Rashi points out that the use of 
the word hanachalah near the end of the first aliyah refers to Yerushalayim, which it is called in 
Yirmiyahu 12:8-9. 

The farm stands signal the end of Parshas Re’eh, which mentions the three pilgrimages to 
Yerushalayim. 

The sense of change in the air, the sense of shinuy, or change towards fall, represents Rosh 
Hashanah, which can also be read as Rosh Hashineh, meaning Head of Change. 

May we learn to see with changed Jewish eyes. 
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...ועמשתאלםאהללקהו...הללקוהכרבםויהםכינפלןתוניכנאהאר
ךרדהןמםתרסו

See, I present before you today a blessing and a curse… and the 
curse: if you do not hearken… and you stray from the path. 

(11:26,28)

No grey area seems to exist in matters of religious 
observance. One either listens to the Torah and is blessed, or he 
does not listen, and is cursed, because he will stray and worship 
idols. There is a large gap between not listening and worshipping 
idols, but apparently, the Torah does not see it this way. This idea is 
supported in the Midrash Tanchuma, “Whoever is mevateil, wastes 
time, from Torah study for no reason (his wasting time is 
unwarranted) is considered as if he were kofer, has denied Hashem. 
For Hashem gave the Torah to Klal Yisrael for the express purpose 
that we study it night and day.” (Thus, one who reneges Torah study 
indicates by his actions that he does not, chas v’shalom, believe in 
Hashem.)

This comes across not only as being a bit extreme, but it 
also appears unrealistic. Just not studying Torah should not be an 
indication that the individual is breaking with Hashem and Judaism. 
Chazal, however, disagree. How are we to understand this? Not 
everyone is cut out for learning. Bitul Torah is a grave sin. How 
realistic is it to demand that every Jew be expected to study Torah 
whenever he has the opportunity? 

Horav Yosef Yehudah Leib Bloch, zl, explains that the Torah 
underscores that it is impossible to drink from the fountain of 
blessing without becoming a shomea/one who listens. Likewise, any 
instance of not listening has concealed within it a taint of v’sartem 
min ha’derech laleches acharei elohim acheirim; “You will stray from 
the path and follow after strange gods.” It is either/or. One is either 
observant and a Torah student, or he is an idol worshipper! No 
middle ground/grey road exists. One either follows the path of 
blessing/life or he follows the path of curse/death. Torah study is not 
a religious experience. It is life. One who does not study will stray, 
because Torah study is equated with listening. One who does not 
listen is not blessed. One who is not blessed is severed from the 
source of life. 

This looks and reads well on paper. We all know people, 
however, who do not learn and yet seem to be very much alive. 
Likewise, we all know people who, although they do not learn Torah, 
they do not worship idols. Apparently, “life” has a deeper meaning. 
There is existence (hayah, he was), and there is life, (chayah, he 
lived). Horav S. R. Hirsch, zl (commentary to Devarim 4:1), writes, 
“Only if we freely obey G-d’s commandments will we merit to attain 
life. Only if we submit all of our actions, our entire existence and will 
to the guidance of G-d’s Torah; only if we absorb in our minds the 
commandments of the Torah, so that they shape all of our thoughts 
and emotions, all of our words and deeds – only then does our 
existence (hayah) deserve to be called “life” (chayah). Only then will 
we be able to look back on ourselves and say, chayeinu, “We lived”; 
we have realised the Divine idea that we were meant to realise! The 
only way one can possibly achieve such “life” is by studying Torah. 

לביערהלעהללקהתאוםיזירגרהלעהכרבהתאתתנו
Then you shall deliver the blessing on Har Gerizim and the curse on 

Har Eival. (11:29)

Those who issued the blessings would turn their faces and 
look upon Har Gerizim; then, they would turn toward Har Eival and 
commence issuing the curses. Was it necessary to look upon the 
individual mountain when they spoke? It is almost as if they were 
inspired to focus on blessing when they saw Har Gerizim and when 
they gazed upon Har Eival, they were moved to curse. What did the 
mountain have to do with it? Horav Avraham Gurvicz, Shlita, quotes 
the Midrash Talpios that teaches that each of these mountains was 
geographically situated in an area which was suitable for vegetative 
growth. Surrounded by sun, its fertile land was fed by spring water. 
Each of these mountains should have been the picture of vegetative 
health. Yet, this was not the case. Har Eival remained utterly 
desolate, while Har Gerizim bloomed with sheer beauty. The grass 
was a healthy green; the trees were tall and strong, verdant and 
plentiful, on Har Gerizim. Conversely, Har Eival, despite having 
similar characteristics, was dry and desolate. 

The Rosh Yeshivah suggests that a powerful lesson can be 
derived from this stark contrast. It is not natural abilities, attributes, 
compliments, that determine growth and achievement. It is all 
dependent upon Hashem’s blessing. Two physical entities (as well as 
two people) can be similarly endowed. Yet, one succeeds and one 
fails. Hashem’s blessing makes the difference. How often do we err 
in believing, in assuming that if only we were to be endowed with 
our neighbour’s/classmates’ acumen, we, too, would have achieved 
his level? This is absolutely untrue. The physical/material backdrop 
has nothing to do with one’s success. It is Hashem’s blessing – for 
which we pray - that determines our success. 

It is equally important that we look for the blessing to be 
found within (or as a result of) the curse, the silver lining that seems 
to elude so many. What appears to be a curse is often a blessing in 
disguise. I saw it noted that the Hebrew word for crisis, mashbeir, 
also means a child-birth chair. It appears as a crisis, filled with 
excruciating pain. If we wait, however, we will see that the mashbeir, 
crisis, is actually a birthing chair for a new creation. Evil does not 
emanate from the veritable goodness of G-d. We must be patient 
and insightful; then, we will see that which originally had appeared 
to us to be a negative occurrence actually became the positive 
source of our salvation. 

Horav Yechezkel Abramsky, zl, related that as a youth, he 
had been exiled by the Bolshevik leadership to Siberia, because he 
had committed the “offense” of teaching Torah. Disseminating Torah 
to the masses was a sin against the government, who believed that 
religion deprived the people of the discipline necessary to adhere to 
their rules and regulations. Their deity was the czar, or whatever 
form of leadership was in vogue at the time. Life was extremely 
difficult for the Rav. He was able neither to learn nor to teach. The 
wretched physical conditions to which he was subjected took their 
terrible toll on his frail body. When he arose one morning, he began 
by reciting Modeh ani Lefanecha, “I thank You, Hashem, for 
returning my soul…” He stopped for an instant to ask himself for 
what (aspect of his existence) was he thanking Hashem: What did he 
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have? He could not learn; in fact, he was unable to perform any 
mitzvah of the Torah properly. The physical conditions were awful. 
All of this, added to the pain and suffering that he was experiencing, 
was too much. What did he have in such a life? (A life in which one 
cannot actively serve Hashem is not much of a life. Nonetheless, 
living because this is G-d’s will, is in and of itself, something very 
special.) When he recited the conclusion of the phrase, rabbah 
emunasecha, “abundant in Your faithfulness,” however, he became 
excited: “I actually do have something! I have the ability to practice 
my faith in Hashem, to continue believing in Him. This is something 
that no one can take away from me. I can believe in Hashem with 
every living organ of my body!” 

Our pasuk expresses this idea. Blessing and curse are 
actually in our hands. We have the ability to transform a curse into a 
blessing, to elevate a challenging experience into a fount of blessing. 
We have only to turn to Hashem for guidance, and we will find the 
avenue for success. I must add that, sadly, the converse, 
transforming blessing into curse, is also within our ability. How many 
of us have been afforded unparalleled opportunity for success, for 
achievement, for spiritual elevation, only to squander these 
opportunities and waste them on frivolity and nonsensical 
endeavours and experience. I think the key lies in Rav Abramsky’s 
experience. He used his head/mind. He applied cognitive perception 
to a challenging situation, to realise that it was not all over; he was 
not all alone. He had Hashem; he had faith. With Hashem, we can do 
and achieve anything. Without Hashem; we are nothing. 

The Holocaust was an unprecedented, cataclysmic tragedy 
of epic proportion. Probably it was the greatest kelalah, curse, since 
the destruction of the Batei Mikdash. Yet, as we all know, there were 
instances in which the horrors catalysed great blessing, at times 
being realised only many decades later. The following story is both 
heart warming and inspiring. A young boy arose to face another day 
of hunger and privation in the ghetto. There was no food. Perhaps 
his mother had something for him to drink. His mother replied that 
they had nothing. He might try knocking on their next door 
neighbour’s door. Maybe he would be luckier there. The ghetto in 
which they lived still maintained a viable cheder. He said that on his 
way to cheder he would stop by their neighbour and ask for a drink. 

The boy soon left for cheder. He knocked on his 
neighbour’s door, and he was greeted by a kindly woman. He related 
to her that he was famished, his throat was parched. Could she 
please give him a drink of anything? The woman looked at him as he 
stood there, tears streaming down his cheeks. “I will not be able to 
learn today in cheder if I do not have a drink,” he pleaded. The 
woman went to her kitchen and brought out a cup of coffee. She 
said to him, “If you are thirsty, it means that you probably have had 
nothing to eat either. Here, take this with you. It is all I have, but you 
are welcome to it.” She proceeded to give him four cookies. The boy 
munched those cookies, savouring every crumb. Coffee and cookies 
constituted a dream come true. Today he would really be able to 
learn. 

Fast forward fifty years. The kind woman survived the war 
and moved to America, where she raised a frum, observant family. 
She was not aging gracefully, having to deal with a number of 
physical ailments. It was suggested that she see a surgeon to 
determine what course of treatment to take. After meeting with one 
of the premier surgeons in the tri-state area, it was decided she was 
to undergo five different procedures in one surgical session. It would 
take time, but this surgeon was able to work with various teams 
under his direction. The problem was the price, which was in the 
vicinity of one million dollars. For whatever reason, insurance was 
not an option. The family decided that their mother required the 
procedures in order to live. They would all pool their assets and pay 
for the surgery. 

The day of the surgery arrived. It took hours, but, at the 
end of the day, the surgeon came out and gave them the good news: 
the surgeries had been successful. After some recuperation, their 
mother would be fine. The surgeon went through the billing process 
with the family, adding up each surgery, and, as earlier proposed, 
the total came to about one million dollars. The family read through 
the list of procedures and expenses.  They were shocked when they 
came to the total, not because the price had changed, but because 
what was stamped next to the total: Paid!

The surgeon explained that the surgeries had been paid for 
by their mother some fifty years earlier. Four cookies! He then 
shared his life story, heralding back to the day when, as a starving 
cheder student, he had knocked on their mother’s door and asked 
for a drink. The cup of coffee and four cookies that she so 
“generously” gave him saved him that day and encouraged him to 
continue. Her kindness remained an inspiration to him throughout 
his youth and adult life. Ever since the war had ended, he had 
searched for her – to meet her once again, to repay her favour. For 
fifty years, he had never despaired of one day finding her. When she 
entered his office and told her story, he recognised her. The four 
cookies had come full circle. The curse of hunger catalysed their
mother’s kindness, transferring a curse into a blessing. 

םכיקלא'דלםתאםינב
You are children to Hashem, Your G-d. (14:1)

It is a wonderful compliment to be considered to be the 
children of Hashem. Now, why do we not feel like children? As 
children, we would all be related to one another through Hashem, 
our Father. Sadly, I do not think that all Jews sense a familial 
relationship with one another. This is certainly not evident across 
the variant streams of Jewish observance. Horav Simchah Kessler, zl, 
Rav of Kiryat Sefer, related an explanation that he had heard from 
Horav Eliyahu Lopian, zl. The Mashgiach rendered an explanation 
based on a well-known incident that occurred during the Spanish 
Inquisition. 

A Jewish child was kidnapped from his parents’ home. He 
was a brilliant young boy whose future as a great scholar was quite 
apparent. The members of the church were well aware of this boy’s 
brilliance, and they exposed him to Christian canon law, an area in 
which his mind thrived. It did not take long before this Jewish child 
forgot his Jewish roots and became entrenched in Catholicism. He 
rose through the ranks and soon became the high judge of the 
Inquisition’s Tribunal. He (the Jewish boy) held the fate of the Jews 
in his hand. He signed off on every execution. Before a Spanish 
Jew/Marrano was put to death, the judge’s signature had to be 
affixed to the death sentence. 

One day, they brought before him a guilty verdict that 
required his signature for sentencing. As much as he tried, he was 
unable to sign his name. It did not make sense, but he absolutely 
could not put his pen to paper to sign his name. 

When he saw that he was going nowhere, he realised that 
something strange was occurring. There must be “something” about 
this defendant which did not permit him to sign his name. He 
demanded that the defendant be brought before him. He must look 
into his eyes and investigate his background. Something was just not 
right. The defendant was an elderly Jew whose only offense was his 
observance of the Jewish religion in a country where anti-Semitism 
was the fabric of its culture. The judge asked that everyone but the 
defendant leave the room. He asked the prisoner question after 
question concerning his family, his history, his kidnapped son; the 
Jew provided all of the answers. It did not take long for the judge to 
arrive at the conclusion that, indeed, the Jew’s lost son was none 
other than himself – the judge. He now understood why he had 
been unable to affix his signature to the death sentence. A son 



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

This publication is available worldwide via email and e-readers.
For info call: ISRAEL 02 532 6058 / USA (216) 371-7609 / UK 0208 420 4821

or e-mail: peninim@dvar.info

cannot send his father to the auto-dafé [the burning of a heretic by 
the Spanish Inquisition - Ed] I do not know the ending to the story.

The lesson from this incident is clear. Rav Elya said, “When 
I heard this story, I came to understand the answer to our question 
as to why we do not perceive ourselves to be Hashem’s children, 
why we do not have feelings of brotherhood/family towards one 
another. Our neshamos, souls, are a chelek Elokai miMaal, 
“component of Hashem Above.” When the Torah describes the 
creation of man, it states, Va’yipach b’apo nishmas ruach chaim, “He 
blew into his nostrils the soul of life” (Bereishis 2:7). Hashem blew a 
part of Himself into man. (Our neshamah, soul, is a part of Hashem.) 
Thus, man has a deep inextricable bond with Hashem. This is what is 
meant by Banim atem l’Hashem, You are children to Hashem.” (A 
part of Him, our Father, is within us. Actually, our neshamah is the 
eternal Divine component of our existence. When it is removed, we 
revert to dust. This is the process we refer to as death.)

Sadly, the exile, with its travels and travail, has distanced us 
from our Divine Source, our Heavenly Father. When we take a 
moment to think, to cogitate who we are, what we are, and why we 
are different, we will cleanse ourselves of the spiritual, moral and 
ethical dross to which we have become victim during our long galus, 
exile. The holy purity which defined us will return, and then our 
natural spiritual inclination will gravitate and return to our Father in 
Heaven Above. 

With this explanation concerning our symbiotic 
relationship with Hashem, we may begin to understand how Jews 
throughout the ages were able to sacrifice themselves for Hashem. 
At some point, they felt such a kinship with the Almighty that death 
did not “part them”; they were a part of Him. The first Inquisition 
arrived on American (South) shores in Lima, Peru, on Shevat 18, 
1639. On the 18th of Shevat, twelve Jews were burnt at an auto dafé. 
Amongst those burnt was Manuel Bautista, reported to have been 
the richest man in Peru at the time, as well as Francisco Maldonado 
de Silva, a surgeon, poet and philosopher who was seized in Chile in 
1627 and remained for twelve years in the dungeons of the 
Inquisition. Never once during this time did his commitment to his 
Father in Heaven waver. Indeed, while in prison, he had even 
converted Catholics to Judaism. Hashem yinkom damam. 

חתפיכ...ןויבאהךיחאמךדיתאץפקתאלוךבבלתאץמאתאל
ורסחמיד...ולךדיתאחתפת

You shall not harden your heart or close your hand against your 
destitute brother… rather you shall open your hand to him… 

whatever is lacking to him. (15:7,8)
Rashi explains that there are two types of people (or two 

manners of refusal) who refuse to give charity to help their fellow 
Jew. One type of person is troubled; giving actually pains him. Giving 
tzedakah, charity, is to him a traumatic experience. To him, the Torah 
says: Lo siameitz es levavcha, “Do not harden your heart”. Another 
type of person is he who stretches out his hand to give, but quickly 
changes his mind and pulls back. To him, the Torah admonishes:  Lo
sikputz es yadcha, “Do not close your hand.”

Horav Menachem Mendel, zl, m’Kossov, author of the 
Ahavas Shalom, had his share of misnagdiim, opponents, who had 
difficulty with the Chassidic approach to serving Hashem. (In the 
early days of Chassidus, hisnagdus, opposition, was not uncommon. 
Indeed, the greatest early Chassidic Rebbes, the Baal Shem Tov, the 
Baal HaTanya, Mezritcher Maggid and others were not immune to 
misnagdim, individuals of the highest calibre of Torah erudition and 
observance, who felt strongly against Chassidus. Their differences 
were profound and certainly beyond the scope of this paper.) One 
day, a misnaged, outspoken opponent of the Kossover Rebbe, came 
to him for tzedakah. Apparently, he had fallen on hard times and 
was unable to support the members of his family, who were starving 
from hunger. Rav Menachem Mendel gave him every penny that he 

had. (This was not unusual. He was known for his generosity. What 
was unusual was the subject of his generosity, an outspoken critic of 
his Chassidic practices). 

The Rebbetzin was incredulous. “Why did you just give all 
your money away – to a misnaged, who has been criticising you for 
years? He has done everything to make your life miserable. Yet, you 
go and give him tzedakah?” The Rebbe smiled and replied, “Just a 
few moments ago, another one came with a similar complaint and 
excoriated me for giving away my money.”

“Who was that?” the Rebbetzin asked. 
“It was the yetzer hora, evil inclination.” (Who had 

attempted to put a negative bend on a positive endeavour).
The Torah instructs us to give the poor man “whatever he is 

lacking” (dei machasoro). Some people are used to great wealth and 
the honour that accompanies it. Rashi adds that we must provide 
the poor man with the necessary comforts to which he had become 
accustomed. We really do not understand the emotional trauma 
that this poor man is experiencing, now being relegated to live like 
everyone else. He was used to a certain lifestyle which became not 
only habit for him, but a part of his psyche. He was used to a life of 
privilege. Without it, life just was not the same. 

Once, a Jew who considered himself a Chassidic Rebbe,
visited the Kotzker Rebbe, zl. The man came outfitted in the garb 
worn by the Admorim. He pranced around with his silver cane as if 
he were a bonafide Rebbe. The Chassidim were stunned at how the 
Kotzker Rebbe honoured this man. They questioned their Rebbe
concerning his honourable treatment of this man (who was a 
charlatan). The Kotzker’s response is a lesson, not only with regard 
to the laws of tzedakah, charity, but also, concerning the parameters 
of interpersonal relationships and caring for the feelings of others. 
He said, A naar nach gaibin zein shtus is oich a gemillas chesed, “To 
provide a fool with his foolish request is also an act of loving 
kindness.” Apparently, this man’s self-esteem was so low that he 
required the adulation of a reverential title. What is sadder is the 
number of people who fall under the rubric of this self-imposed 
malady. 

Va’ani Tefillah

וניויקךתעושיליכ
Ki l’yeshuascha kivinu. 

For it is for Your salvation that we hope. 

Moshiach Tziddkeinu will be the harbinger of our Final 
Redemption. Part of his mission will be to make the entire 
(deserving) world worthy of redemption. This is through the 
powerful agency of teshuvah, repentance. Through inspiration and 
guidance, he will make everyone in the entire world into baalei 
teshuvah. The Jewish People and all of the decent gentiles will 
repent. Moshiach himself will be bli cheit, without sin. A totally 
righteous person, without spiritual blemish, Moshiach will either 
have a connection to -- or a profound understanding of --the special 
needs of baalei teshuvah, so that he can successfully institute a 
world-wide teshuvah movement. 

Horav Shimon Schwab, zl, explains that Moshiach
Tziddkeinu, who descends from David Hamelech, is especially 
sensitive to teshuvah, since it is actually in his blood. It began with 
Lot, who fathered Moav, from whom Rus, grandmother of David, 
descended. David descends from Peretz, son of Yehudah, who 
claimed Tzadkah mimeni, “She is more righteous than I,” concerning 
Tamar. David also repented concerning the “sin” with Batsheva 
(which actually was not a sin). In summation, Moshiach’s ancestry is 
murky, with the road to his advent paved with teshuvah. How fitting 
it is that he is the one to bring us all to teshuvah. 
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Make Every Day Your Best 
ראה אנכי נתן לפניכם “ 11:26
 ”היום, ברכה וקללה.
“See, I present before you 

today, a blessing and a curse.”  Why does the 
Torah say, “היום” – “today?”  Doesn’t everyone 
always have this choice– to choose between 
serving Hakodosh Boruch Hu and receiving 
Brocha, and between Chas V’sholom not 
following the Torah and receiving Klalah?   
 The Torah is dispensing good advice 
here.  Every person should think in his mind 
that there is nothing in this world, except for 
today – the present moment.  One should think 
this way even if he has much Brocha or wealth.  
The Yetzer Hara tries to place arrogance in his 
heart due to the Brocha and / or his wealth.  If 
one thinks that all he has is today, and there 
is no tomorrow for him, this will ensure that 
he not become arrogant due to his Brocha or 
wealth, for when he is in the ground tomorrow, 
it is obvious that his Brocha and wealth are 
worthless. The same is true regarding curses 
that Chas V’sholom one has.  If one Chas 
V’sholom is lacking Parnassah or has serious 
health issues, if he thinks that he only has it 
for today, then it is easier to tolerate all sorts 
of anguish and pain.  As the wise say (Yevomos 
63b), “Don’t be stressed about the pain you 
have today that you will have it tomorrow, for 
perhaps you will not have this Tzarah 
tomorrow, and then you ended up agonizing on 
something that was not yours.” (In other 
words, don’t think today about how you will 
deal with your Tzarah tomorrow, for perhaps 
tomorrow the Tzarah will no longer be here, 
and then you agonized for naught). ( ברכת
  (הרי"ח
 What is the Posuk telling us here 
new, that we don’t know already?  Klal Yisroel 
already had a Bris with Hakodosh Boruch Hu 
that they must keep the Torah, and if they doת 
they will receive Brocha, and if not Chas 
V’sholom, they would receive curses (Vayikra 
26:15).  The Torah says, “היום” – as if “today”, 
now, there is something new.  Additionally, 
why over here does the Torah first speak about 
the Brocha Klal Yisroel will receive, and only 
then say, that they will receive it if they listen 
to the Mitzvos of the Torah, while in all other 
places the Torah first says, if you will heed the 
Mitzvos, then you will receive reward?  Moshe 
Rabbeinu was telling Klal Yisroel something 
new here.  He was saying that while 
customarily one does not pay his worker until 
the work is done, here Klal Yisroel was being 
told that they would receive reward even 
before they perform any actions.  Moshe 
Rabbeinu was saying that he was certain that 
Klal Yisroel would in fact follow the commands 
of the Torah, and therefore they would receive 
reward, “היום” – immediately, even before they 
fulfilled the Torah.  “תשמעו” – refers to 
learning the Torah, and Limud Hatorah 

brings one to fulfill the Mitzvos of the Torah.  
So if one learns the Torah, then he will 
certainly fulfill it, and will be Zoche to Brocha.  
However, the Klalah, “אם לא תשמעו” – that will 
only come after – if one does not learn the 
Torah and does not fulfill the dictums of the 
Torah. The Midah Tovah of Hakodosh Boruch 
Hu is greater than the Midah Ra’ah, and 
therefore the Brocha comes even before the 
actions, while Klolos only come after one has 
turned away from Hashem.(שמן הטוב) 
 The Torah says, “היום” – meaning in 
Olam Hazeh.  One should know that he will 
receive Brocha and / or Chas V’sholom Klalah, 
based upon his actions in this world, and he 
should recognize that this is all a precursor to 
the World to Come. (זקן אהרן) 
 It is known that Shabbos Kodesh is 
called, “היום.”  Shabbos 117b – Shemos 16:25 
 The – ”אכלוהו היום כי שבת היום לד' היום לא תמצאוהו“
Posuk says the word, “היום” three times as a 
Remez to the three Seudos that one must eat 
on Shabbos Kodesh, which brings much 
Brocha to all the days of the week.  It says in 
the Yalkut Shimoni; Mishlei 10 – 947 – “ ברכת
 this refers to Shabbos.  There is – ”ד' תעשיר
much Brocha which comes from Shabbos for 
those who heed Shabbos. However to those 
who desecrate Shabbos, it brings much Klalah 
to themselves and to the world, as the Arizal 
says in Sha’ar Hakavonos on the Posuk, 
 It says in Bereishis Rabbah    ”.מחלליה מות יומת“
11:8 – Shabbos said to Hakodosh Boruch Hu: 
Ribbono Shel Olah – to all the days of the week 
You gave a partner, but to me You did not give 
a partnerץ (There are six other days of the 
week, and each day partners with another day 
– Shabbos is the last day of the week, and 
there are no days left for it to partner with).   

Hakodosh Boruch Hu answered 
Shabbos that Klal Yisroel would be its partner.  
Before the letter of, “ישראל” are the letters, 
ראה אנכי נותן “  .for they are partners – ”שבתכם“
 before the – ”לפניכם“ ,See what is – ”לפניכם היום
letters of, “שבתכם“ – ”ישראל” – which is “היום.”  
The Posuk is telling us that we must recognize 
that Shabbos is our partner, we are considered 
like one.  Shabbos being connected to Klal 
Yisroel is a Brocha for those who heed it, and 
a Klalah to those who desecrate it.  Therefore, 
the Torah is telling us to be exceedingly careful 
with the laws of Shabbos. (עוד יוסף חי)  
 Hagadah Shel Pesach “הים ראה וינוס” 
– Chazal say, “What did the Yam see? It saw 
the Aron of Yosef.”  Sotah 13a – We can see 
how dear Mitzvos were to Moshe Rabbeinu for 
while all of Klal Yisroel were busy with the 
spoils of Mitzrayim, Moshe was busy with 
Mitzvos (he took the Aron of Yosef), as it says 
in Mishlei 10:8 “א – ”חכם לב יקח מצוותhe wise 
hearted takes Mitzvos. If the Posuk is 
referring to Moshe Rabbeinu performing the 
Mitzvah of taking the Aron of Yosef, then why 

does it use a Loshon Rabbim of, “מצוות” – as if 
to say Moshe performed more than one 
Mitzvah here?  Brochos 5a – One must always 
incite his Yetzer Tov against his Yetzer Hara, 
as it says in Tehillim 4:5 “רגזו ואל תחטאו” – 
“Tremble (incite) and do not sin.”  If that works 
and one does not sin, good.  If it does not work 
to keep him from sinning, then he should 
remember the day of death, for this is certain 
to conquer the Yetzer Hara.  

This also assists one to be Mekayeim 
the entire Torah.  This was what Moshe had in 
mind when he took the bones of Yosef with 
him.  Moshe feared that perhaps Klal Yisroel 
would have great difficulty with the Nisoyon of 
wealth, being that they were just Zoche to 
obtain much gold and silver, both from 
Mitzrayim and the Yam.  Moshe took the Aron 
of Yosef with him, in the midst of Klal Yisroel 
for all of Klal Yisroel to see, to remind them of 
the end of days of a person – the day of death.   

Who was greater than Yosef, who 
ruled over the land of Mitzrayim, and had 
much wealth and prestige, yet his day had 
come and he was no longer alive.  What he had 
in this world was all worthless, all of his 
physical possessions. The only thing he had 
was the Torah and Mitzvos that he performed 
in this world.  By Moshe Rabbeinu doing this, 
he was Mezakeh all of Klal Yisroel, he was 
Nisorer them to do Teshuva and to stay on the 
path of the Avodas Hashem, by their having 
the constant reminder of the day of death.  
Moshe is accredited with many Mitzvos, for he 
was the one who ensured that Klal Yisroel 
would stay on the proper path of Avodas 
Hashem, and perform many Mitzvos.  It was 
in the Zechus of Yosef, as he was a reminder to 
Klal Yisroel that they must have Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu and always follow in His 
ways, that the Yam split. (לפלגות ראובן) 
 .  We must look at today, and only 
today.  One never knows when is his last day 
on this world.  Chazal tell us that in order to 
defeat the Yetzer Hara, one should look at the 
day of death. No matter how much time one 
lives on this world, it is limited.  One must 
seize the day, and the way to do so is by seeing 
only today.  Don’t push off good actions which 
one can do today for another day.  Today is the 
day that makes a difference.   

We are quickly approaching the 
Yomim Nora’im, and we need to know how we 
can obtain a favorable judgment.  The Torah 
tells us how – “היום” – look at today as your last 
– know that when you are in the ground you 
can no longer grow in Ruchniyos.  It is your 
choice – take the Brocha that Hakodosh 
Boruch Hu so desires to give to you, or Chas 
V’sholom don’t follow in His ways, and receive 
Klalah.  May we be Zoche to take this lesson to 
heart, and make the best out of every, “today.” 
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PARSHAS	REAIH	
WHEN	DAVENING	DON'T	BE	A	SELLOUT	BUT	A	LEANER	

	
The	passuk	(Devarim	16,	5-7)	commands	us	to	sleep	over	in	Yerushalayim	the	night	following	the	first	day	of	
Yom	Tov	and	only	then	leave	to	go	home	in	the	morning	of	Chol	Hamoed.	This	mitzvah	is	called	לינה	sleeping	
over 	לאהליך	והלכת	בבקר	ופנית 	Rashi.	What	is	the	purpose	of	such	a	mitzvah?	Rav	Zalman	Sorotzkin	ztl	is	his	sefer	
Aznayim	LaTorah	explains	that	by	sleeping	over	until	 the	next	morning	 it	demonstrates	that	your	coming	to	
Yerushalayim	was	not	a	big	schlepp	and	burdensome	to	you.	Rather,	you	are	happy	and	ready	to	stay	even	a	
little	longer	with	this	beloved	mitzvah	and	are	not	ready	to	surrender	it	and	let	go	of	it	so	easily	a"k.	
The	Mishna	in	the	fifth	perek	of	Berachos	tells	us	that	the	earlier	Chassidim	would	wait	and	prepare	an	hour	
prior	 to	 their	 davening	 and	 wait	 another	 hour	 after	 their	 davening.	 One	 can	 understand	 why	 one	 should	
prepare	an	hour	before	davening	since	the	act	of	tefillah	involves	having	only	pure	thoughts	of	Hashem,	so	it	
requires	some	time	to	prepare	one's	heart's	devotion	and	rid	from	it	physical	lusts	and	cravings.	But	what	is	
the	purpose	of	staying	after	davening	for	an	hour	what	is	there	to	be	gained?	The	answer	is	the	same	as	the	
mitzvah	of	Linah,	that	one	must	demonstrate	that	davening	is	not	a	burden	to	him	but	rather	a	great	pleasure.	
Therefore	 departing	 from	 such	 an	 encounter	 is	 difficult	 and	 challenging	 and	 sometimes	 even	 painful.	 The	
deeper	the	tefillah	and	bonding	with	Hashem,	the	harder	it	is	to	leave.		
	
We	find	a	similar	halacha	that	when	one	finishes	the	Shemoneh	Esrai	he	steps	back	first	with	his	left	foot.	The	
meforshim	explain	 that	 the	right	 foot	 is	 the	stronger	and	more	confident	step	of	 the	 two.	By	stepping	back	
with	our	 left	 foot,	one	demonstrates	that	he	 is	not	 leaving	the	presence	of	Hashem	with	a	gusto	stride	and	
happily	going	on	his	merry	way	to	another	more	desirable	destination.	No,	he	is	leaving	from	his	rendezvous	
with	Hashem	unwillingly	and	reluctantly,	for	after	all	what	can	be	more	pleasurable	than	this	experience	and	
union	with	Hashem.	
	
Sometimes	the	entire	upshot	of	one's	tefillah	can	be	seen	only	after	the	moment	he	departs	from	the	tefillah,	
for	 then	 alone	 its	 true	 nature,	 whether	 it	 was	 a	 task	 from	 Hashem	 or	 a	 bonding	with	 Hashem,	 can	 be	
determined.	Dovid	Hamelech	says	 in	Tehillim	 סלה	יהללוך	עוד	ביתך	יושבי	אשרי 	Praiseworthy	are	those	who	sit	 in	
Your	house	to	daven.	However,	those	daveners	who	are	עוד	people,	meaning	that	they	remain	and	stay	even	
after	 davening	 so	 it	 should	 not	 appear	 a	 burden,	 those	 individuals 	סלה	יהללוך 	 they	 are	 praising	 Hashem	
eternally.	
Think	about	it	this	way.	One	runs	out	from	davening	before	he	actually	finishes	with	the	tzibbur,	 in	the	best	
scenario,	in	order	to	insure	that	he	arrives	at	his	parnassah	on	time	and	not	lose	his	job.	Well,	if	he	would	stop	
and	think	for	a	second,	who	is	actually	the	one	giving	him	the	parnassah	in	the	first	place	he	might	reconsider	
his	hasty	reckless	actions.	His	daily	provider	is	no	one	other	than	the	same	one	from	whom	he	is	running	away	
even	before	his	appointment	with	Him	had	reached	its	closure.	This	for	sure	is	not	a	favorable	way	to	gain		
	



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

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
grace	 in	 the	eyes	of	your	 real	boss	and	employer.	 I	 think	you	should	consider	 an	earlier	minyan	where	you	
won't	insult	and	bite	the	hand	of	the	one	that	feeds	you.	
	
This	reminds	me	of	the	short	clip	presented	by	my	dear	friend	Rabbi	Yoel	Gold	about	a	student	named	Baruch	
who	was	about	to	graduate	from	Law	school.	One	day	Baruch	was	called	into	the	dean's	office	and	was	told	
that	a	very	prestigious	law	firm	on	Wall	Street	was	interested	in	him	to	join	their	firm	and	they	want	him	to	
come	for	an	interview	with	one	of	their	representatives.	"As	your	dean	I	just	wanted	to	advise	you	and	suggest	
not	to	wear	your	yarmulke	during	the	interview	for	the	obvious	reason.	You	will	never	get	such	an	opportunity	
like	this	again".	After	he	left	the	Dean's	office	Baruch	was	struggling	with	this	idea	of	whether	to	remove	the	
yarmulka	 or	 not.	 He	 finally	 decided	 to	 remove	 it	 when	 he	went	 for	 the	 interview.	 As	 he	walked	 in	 to	 the	
representative	his	heart	dropped	with	the	shock	of	his	life.	Sitting	behind	the	desk	he	saw	a	Yid	wearing	a	big	
black	felt	yarmulke	with	his	long	peyos	neatly	tucked	in	under	it.	The	first	question	the	representative	asked	
him	 was	 where	 is	 your	 yarmulke?	 Baruch	 was	 so	 humiliated	 he	 could	 not	 speak	 a	 word.	 The	 lawyer	
representative	shook	his	head	with	disapproval.	"Do	you	know	that	the	reason	why	we	were	interested	in	you	
for	 joining	our	 law	 firm	 is	because	you	alone	had	 the	 courage	 to	wear	 that	 yarmulke	all	 through	your	 four	
years	of	college.	You	are	not	cut	out	 for	 this	 firm	which	 is	 for	 leaders	not	 followers.	You	are	a	sell	out.	Our	
interview	is	over".	
	
Every	davening	if	put	in	the	right	perspective	is	like	an	interview	with	the	Boss	of	all	bosses	of	how	much	life	
and	parnassah	you	will	merit	today	for	you	and	your	family.	Don't	shortchange	Hashem	and	walk	out	 in	the	
middle	of	your	interview	for	He	is	also	the	CEO	sitting	behind	the	desk	overlooking	you	at	your	workplace	as	
well.	Don't	be	a	sellout.	Be	a	Sellah	praiser	of	Hashem	by	acting	as	a	"Leaner".	

	
	

G U T 	 S H A B B O S 	 	 	 	 	 	 	
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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 Rigyov, 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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😊😊

  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

של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת ימימה  שלמה לרפואה ולהבדיל
 ובעולם בארץ ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה בתשובה ואה שלמה וחזרהשתחיה וכן לרפ

 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

לכל המעוניין 
את  להזמין

 הספר הקדוש 
ליקוטי מוהר"ן 

 להפצה
0527161619 

elitzur424@gmail.com 
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במילים  פרשתנו  את  מתחילה  הקדושה  התורה 
"ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם – ַהּיֹום" היינו שבכל יום ויום 
אדם צריך לשים לנגד עיניו שכל מה שיש לו בעולמו 
הזמן  זה  היום  זה  נמצא.  הוא  בו  היום  את  רק  זה 

זה הרגע!

וכך אומר רבי נחמן מברסלב (ל"מ רע"ב) זה כלל 
גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי - אם 
צריך  והצטרכותו,  פרנסה  בעסק  הן  היום,  אותו 
לא  יתברך  בעבודתו  וכן  לחברו,  מיום  יחשב  שלא 
ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי 
כשרוצין לכנס בעבודת ה', נדמה להאדם כאלו הוא 
משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל 
כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא 
לאמר  ליום,  מיום  עצמו  את  ידחה  שלא  וגם  כלל, 
כראוי,  ובכח  בכונה  אתפלל  מחר  אתחיל,  מחר 
בעולמו  לאדם  אין  כי  העבודות,  בשאר  בזה  וכיוצא 
יום  כי  בו,  שעומד  השעה  ואותו  היום  אותו  אם  כי 

המחרת הוא עולם אחר לגמרי.

מתחיל  כשאדם  קל  יותר  נעשה  הכל  ובאמת, 
לחשוב במושגים של "רק להיום", רק להיום יש לי 
לאהוב, רק להיום לוותר, רק להיום למסור נפש, רק 
המעמסה  נדיב,  להיות  להיום  רק  לשתוק,  להיום 
מהעתיד  והפחדים  מהעבר  הטינות  פוחתת, 
מתמוססים, והאדם נעשה יעיל יותר לעצמו ולזולתו.

בכל  מחדש  להתחיל  צריכים  יום  באותו  גם  לכן 
טוב  תל"ז)  מוהר"ן  (חיי  רבנו  שאמר  כפי  פעם, 
כשמתבודד  ההתבודדות  בשעת  האדם  שיאמר 

ויעשה  בך.  לדבק  מתחיל  אני  היום  קונו  לבין  בינו 
אחר  הולכין  ההמשכות  כל  כי  התחלה,  פעם  בכל 
ההתחלות. כי ההתחלה היא כמו חצי דבר של כל 
המעשה. לכן יעשה בכל פעם התחלה ויאמר "מה 
זו  ובדרך  מהתחלה",  להתחיל  העיקר  היה,  שהיה 
מקדם  היה  אם  כי  מקרה,  בכל  מורווחים  יוצאים 
טוב, עכשיו יהיה טוב יותר, ואם מקודם לא היה טוב, 

בודאי צריך ומוכרח לעשות התחלה חדשה.

פעמיים  שמע  בקריאת  התורה  לנו  שאומרת  וזה 
"ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום" "ֲאֶׁשר 
ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום", כי כל הבניין עומד על היסוד 
הזה של "רק להיום", כי באמת אין לך בעולמך כי 
אם אותו היום ואותה השעה, ועליך לדעת את זה 
לעצמך, ולדבר מזה לזולתך, לעורר את כולם לידיעה 
הזאת שכל התורה היא ל24 שעות, מקריאת שמע 

של ערבית ועד למחרת, זה מה שיש לך בעולמך!

והיסוד הרוחני הנפשי המעשי העצום והגדול הזה 
אברהם  אומר  שם  העקדה  מסיפור  כבר  נלמד 
בסופה ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ה' ִיְרֶאה, 
שזה  רש"י  ופירש  ֵיראה  ה'  ְּבַהר  ַהּיֹום  ֵיָאֵמר  ֲאֶׁשר 
שכפי  הבאים,  הדורות  של  ויום  יום  כל  על  הולך 
דבר  עבודתו  לעבוד  מישראל  איש  כל  שזוכה  מה 
ואת  גאולתו  את  לעצמו  מקרב  הוא  כך  ביומו,  יום 

הגאולה הכללית.

ואברהם אבינו עצמו למד זאת משורשי המציאות, 
סיפור  הוא  בה  יום  שכל  הבריאה,  ממעשה  היינו 
בראשית  ממעשה  יום  בכל  כן  שעל  עצמו,  בפני 

הוא  יום  שכל  ללמדנו  בוקר.."  ויהי  ערב  נאמר "ויהי 
סיפור בפני עצמו. 

מה  כל  לשכוח  צריכים  יום  בכל  דבר,  של  כללו 
שהיה ולחיות בתודעה שזה היום, הוא היום הראשון 

של שארית חיינו.

הסליחות  באמירת  והאשכנזים  הספרדים  מנהגי 
ותקיעת שופר

לבטל  אלול,  לחודש  נפלאה  סגולה 
מעליו גזירות קשות

לומר בכל יום מזמור לדוד ה' אורי וישעי (פרק כ"ז 
תורה,  שמחת  יום  עד  אלול  חודש  מראש  בתהילים) 

על  שנתונה  רעה  גזירה  כל  לבטל  מסוגלת  והיא 
אחר  עד  אלול  מר"ח  זה  פרק  האומר  וכל  האדם, 
האדם  על  נתונה  רעה  גזרה  אפילו  תורה  שמחת 
כל  מעליו  ומעביר  מבטלו,  השמים  מן  ושלום,  חס 
ורעות,  קשות  גזרות  כל  מעליו  ומבטל  המקטרגים, 
מזונותיו  יחסרו  שלא  לו  ומובטח  בדינו,  זכאי  ויוצא 

כל השנה".

סגולה זו מיוחסת לרב אברהם חמוי זצ"ל מגדולי 
החכמים בזמן הרב בן איש חי. ומסופר שה'בן איש 
חי' הוזמן לדרוש בבית הכנסת הגדול ארבע פעמים 
בשנה, אך ויתר על ה'כבוד' לטובת הדרשה של רבי 

אברהם חמוי זצ"ל. 

אלול  בחודש  לקום  הספרדים  מנהג 
סליחות  לומר  הבוקר,  באשמורת 
ומנהג  הכיפורים,  יום  עד  ותחנונים, 
האשכנזים מראש חודש ואילך לתקוע 

מכן  ולאחר  שחרית,  תפילת  אחר 
וישעי"  אורי  ה'  "לדוד  מזמור  אומרים 
ראשון  ביום  סליחות  לומר  ומתחילים 
שחל  זו  ובשנה  השנה,  ראש  שלפני 
מיום  מתחילים  שני,  ביום  השנה  ראש 
ראשון שבוע שלפניו, מה המקור לשינויי 

המנהגים?
שמבואר  מה  פי  על  מבוסס  הספרדים  מנהג 
אלול  (פרק מ"ו) שבראש חודש  בפרקי דרבי אליעזר 
יום  ובאותו  סיני,  להר  לעלות  למשה  הקב"ה  אמר 
תקעו בשופר כדי שלא יטעו שוב אחרי עבודה זרה, 
ומכיוון שביום כיפור ירד משה מן ההר עם הבשורה 
למחילה  זה  יום  הוקבע  לכן  כדבריך"  "סלחתי 
לפני  "ואתנפל  הפסוק  (על  עקב  בפרשת  רש"י  וסליחה. 
ה' כראשונה"). ומכיוון שהתפלל משה במרום ארבעים 

יום, לכן ימים אלו ימי סגולה הם לקבלת התפילות.

הביא  י"ד)  קטן  סעיף  תקפ"א  (סימן  החיים  כף  ובספר 
עוד כמה טעמים לארבעים יום: לתקן ארבעים יום 
העגל,  את  שעשו  ארבעים  ויום  המרגלים,  שהלכו 
על  טעמים  שני  ועוד  הולד,  יצירת  של  יום  וארבעים 
פי הסוד. ועיין שער הכוונות (דף פ"ט ע"ד) שמנהג רבינו 

האריז"ל לומר סליחות כבני ספרד.

מנהג האשכנזים מבוסס על פי הוראת רבינו ניסים 
ברצלונה  רבני  בשם  הראשונים)  הפוסקים  מגדולי  (אחד 

בכ"ה  העולם  בריאת  מיום  סליחות  לומר  שצריך 
ראש  חל  אם  לכן  בתאריך  יטעו  שלא  וכדי  באלול, 
לומר  מתחילים  אז  שבת  או  חמישי  ביום  השנה 
סליחות ביום ראשון, ואם חל ביום שני או שלישי, אז 
מתחילים לומר סליחות ביום ראשון בשבוע שלפני 
כדי  חודש  מראש  בשופר  תוקעים  מקום  ומכל  כן, 
להזהיר את ישראל שיעשו תשובה וכדי לערבב את 
השטן. וכן פסק הרמ"א (סימן תקפ"א) ועיין בבית יוסף 

שם. 

במה צריך להשקיע יותר בחודש אלול, 
האם בלימוד או בתפילה?

החיד"א בברכי יוסף (סימן תקפ"א אות ו') כתב שיותר 
עם  ותחנונים  סליחות  להרבות  אלו  בימים  טוב 
הציבור מללמוד, ושכן ראה לקצת רבנים שהיו תמיד 
היו  אלול  ובחיבורים, ובחודש  הלכות  בגופי  עסוקים 
ותחנונים,  גירסא  ללמוד  כדי  מסדרם,  קצת  מניחים 
שיש  והוסיף  ז'),  קטן  סעיף  (שם  החיים  בכף  והביאו 
נוהגים ללמוד התיקונים של הזוהר בימים אלו, דהיינו 

להתחיל בראש חודש אלול ולסיים ביום הכיפורים.

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*

ִסְפֵרי  ֲאִמיַרת  נתן:  רבי  הרב  מורנו  ָאַמר 
ְו"ֵסֶפר- ַה"ִּלּקּוֵטי-מֹוֲהַר"ן"  ֶׁשֵהם  ַזַצ"ל,  ַאְדמּו"ר 

 - ֶׁשּלֹו  יחֹות  ְוַהּׂשִ ְוַה"ִּסּפּוֵרי-ַמֲעִׂשּיֹות"  ַהִּמּדֹות" 
ֲאִמיַרת  ְּכמֹו  ְלַהְּנָׁשָמה  ְמֻסֶּגֶלת  ְלַבד  ֶׁשֲאִמיָרה 

ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ְוַהִּתּקּוִנים. (שיש"ק א-שצח)

ִמְצָוה  ַהְּקדֹוִׁשים  ֱאלּול  ִּביֵמי  ֶׁשַּגם  ָאַמר:  עֹוד 
ְמאֹד  ּומֹוִעיל  סֹוָפם,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלָתם  ְלָאְמָרם 

ְמאֹד. (שם א-שצט)

ָהָיה אֹוֵמר ְּבַצחּות ַרִּבי ַאְבָרָהם ְׁשֶטִריְנַהְרץ ַז"ל: 
"ִהֵּנה ַעָּתה ַמִּגיִעים ַהָּיִמים ְיֵמי ֱאלּול ַהְּקדֹוִׁשים 
ְוַיְפִסיקּו ַהְיֵרִאים ְוַהֲחִסיִדים ִלְלמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל", ִּכי 
ְלרֹב ְרצֹוָנם ַלֲחטֹף ַהְרֵּבה טֹוב ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים 
טֹוִבים ַמְזִניִחים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה ַהְּפׁשּוָטה 
ְלרֹב ִהְתַלֲהבּוָתם. ְוָהָיה ְמַסֵּים ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל 
י  ּׁשִ ַהּׁשִ ַּבּיֹום  ַּגם  ַהָּדָבר  נֹוֵהג  ֶׁשֵּכן  זֹאת  ְּבַסְּפרֹו 
ְוַאְנֵׁשי  ַהְיֵרִאים  ַעְצָמם  ְּכֶׁשְּמִכיִנים  ַחג  ְוַעְרֵבי 
ֶׁשֵאין  ְוׁשֹוְכִחים  ָּבת,  ַהּׁשַ ת  ְקֻדּׁשַ ְלַקֵּבל  ַמֲעֶׂשה 
ְוַלֲעסֹק  ִמָּלֶׁשֶבת  ַׁשָּבת  ת  ְקֻדּׁשַ ִמְּלַקֵּבל  טֹוב 
ָאר  ִמּׁשְ יֹוֵתר  ְועֹוד  ְּבַהְתָמָדה,  ּוְתִפָּלה  ַּבּתֹוָרה 

ַהָּיִמים. (שם ה – שלב)

פנינים
חסידות ברסלב
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מי שייך למי?
"כל השטח שייך לי, ולך אין בו שום בעלות", היה 
בתוקף  זבולון  טען  לעומתו,  וכעוס.  נחרץ  מנשה 
שייך  הוא  בה  מידה  באותה  לו  שייך  שהשטח 
והגיעו  לפשרה,  מוכנים  היו  לא  שניהם  למנשה. 
לרבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק (יום פטירתו בד' 
'אור שמח' על הרמב"ם - כדי  אלול), בעל החיבור 

שיכריע ביניהם לפי דין תורה.

שמע  שמחה,  מאיר  רבי  היה  הרזים  וחכם  פיקח 
קמטים.  נחרש  ומצחו  הצדדים  שני  טענות  את 
את  לראות  אני  "רוצה  הרב,  ביקש  "ברשותכם", 
אך  הדין,  בעלי  תמהו  המדוברת".  האדמה  חלקת 

מפאת כבודו של הרב החרישו.

שירצו  שמחה  מאיר  רבי  ביקש  לשטח,  בהגיעם 
בלהט,  התווכחו  שניהם  בפניו.  טענותיהם  את  שוב 
לאפיו  משתטח  הרב  את  עיניהם  רואות  ולפתע 

ביקשו  ארצה. 
לו  לעזור 
לקום, אך הרב 
אצבעו  מניח 
שפתיו  על 
להם  ומסמן 
לשתוק. רגעים 
שכב  מספר 
כשפניו  הרב 
מטה  לרצפה, 
כמאזין  אוזנו 
בלתי- לדובר 

ולאחר  נראה, 
התרומם  מכן 
על  כשחיוך 

שפתיו...

לא  "רבנו", 
השניים  יכלו 
ברוחם.  לעצור 
מתרחש  "מה 

פה?"...

אתם  "ראו, 
במאה  מכם  אחד  לכל  שייכת  שהאדמה  טוענים 
אחוז ואינכם מוכנים לפשרה", הסביר ה'אור שמח' 
בחיוך, "באתי לשמוע את דעת האדמה. והיא טוענת 

ששניכם בכלל שייכים לה"...

הרב,  של  הדק  המסר  את  הדין  בעלי  שני  הבינו 
והסכימו לפשרה ביניהם.

* * *

עד  קשה  אחר,  לסיפור  כהקדמה  הובא  זה  כל 
דווינסק,  ליהודי  קשות  לצרות  לגרום  שיכול  מאוד, 
ובעל  מכובד  יהודי  שמח':  ה'אור  של  בזמנו  שאירע 
לכומר  בדירתו  השנייה  הקומה  את  השכיר  בעמיו, 

נוצרי.

חשקה  זה,  כומר  ובכן,  יהודים?  בין  לכומר  לו  מה 
נפשו להתחתן עם אישה - דבר האסור לחלוטין על 
הכמרים, לפי הנצרות - לפיכך שכר מן היהודי את 
אשתו  את  שיכן  שם  ביתו,  שמעל  המגורים  קומת 

וחי עמה בסתר. 

באחד הימים נקלעו הכומר ואשתו לצרה צרורה. 
אולם  דאגו.  לא  עתה  עד  להם...  נולד  משותף  ילד 
מעתה, שיחל התינוק לבכות בלילות ויזדקק לרופא 

- מה יספר הכומר? מהיכן נולד ילד זה?

על  והאישה  הכומר  החליטו  ישראל  בשנאת 
בכל  הגויים  להם  שמצאו  ביותר  הנוח  הפתרון 
עם  חי  שהוא  המשכיר  היהודי  על  יעלילו  וזמן:  עת 
האישה - אותה יציגו כבת-דודתו של הכומר - וכך 
ממנו  יקבלו  ואף  ממנו,  הוא  שהילד  לטעון  יוכלו 

פיצויים נכבדים על ה"עוון" שביצע.

ע  מ ש
היהודי  זאת 
נרעש  ורץ 
מאיר  לרבי 
רבה  שמחה, 
דווינסק.  של 
היהודי  ידע 
שלא  היטב 
גורלו  רק 
כף  על  מונח 
ים,  י נ המאז
גורל  אם  כי 
העיר  יהודי 

כולה. 

רבי  האזין 
מאיר שמחה 
רב  בקשב 
ו  ת ר צ ל
האיש,  של 
ר  ח א ל ו
יעץ  מכן 
בעמדך  לו: 
למשפט, תטען שאתה אכן מודה באשמה ומתוודה 
מן  תבקש  זאת  אולם,  שביצעת,  ה"פשע"  על 
השופט: מאחר שאתה אבי הילד ואתה יהודי, רצונך 

לגדל ילד זה בדרך היהדות. 

האיש תמה לעצה זו ופחד, אך רבי מאיר שמחה 
דחק בו לקיימה.

בהגיע יום המשפט נעמד היהודי ואמר את שהורה 
לו ה'אור שמח', ולהפתעת כולם קפץ הכומר ברגע 
של היסח הדעת וצעק: "איך ניתן לגדל בן של כומר 

"קדוש" שיחיה כיהודי?!"...

בכך הביא רבי מאיר שמחה לדין צדק אמיתי, בו 
הודו גם הגויים.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

המבצעים הגדולות של חודש אלול, היא המפתח 
לתשובה נכונה ולשנה טובה.

אל תעצור לפני השיא
השלב  לא  היא  התודה  שאמרנו,  כמו  אבל 
שלימה  לתודה  להגיע  זוכים  כאשר  האחרון. 
זה  נכונה.  תשובה  להתחיל  הזמן  זה   – ואמתית 
הזמן לעשות וידוי דברים ולהתחרט באמת, ולתקן 
אלה  רוב  ובאמת,  לה'.  ולהתקרב  ולחזור  באמת 
התודה  בדרך  ללכת  שהתחזקו  לי  שמספרים 
שבזכות  מספרים  רובם   – ונושעו  תודה  ואמרו 
הוא  וכמה  ה'  של  ההשגחה  את  הרגישו  הם  זה 
אוהב אותם, וזה מה שיצר בהם שינוי וגרם להם 
ובהתבודדות  המצוות  ובקיום  בתשובה  להתחזק 
יומית של תשובה. כלומר התודה באמת הובילה 
שהיא  האמונה  של  השלישית  למדרגה  אותם 

שלב התשובה.

אבל אני רוצה לעקור טעות גדולה שיש כאלה 
היא  התשובה  שאחרי  שהישועה  שחושבים 
תודה  "אמרתי  חלילה  כאילו  הסופית,  התחנה 
חס  בחיים..."  להמשיך  אפשר  ועכשיו  ונושעתי, 
הגדולה  הישועה  מאוד.  גדולה  טעות  זו  וחלילה. 
השלימה,  האמונה  היא  התודה  של  והעצומה 
וכאשר אתה סוף סוף זוכה לאמונה שלימה, זה 
בדיוק הזמן המתאים לתשובה שלימה מאהבה. 
התהליך  את  ולעצור  הישועה  עם  להישאר  לכן 

בשיאו – זו טעות גדולה.

שבגללה  הסיבה  את  תתקן  לא  אם  ואדרבא, 
לקחת  כמו  זה  תחזור.  הצרה  הצרה,  באה 
החיים.  אורח  את  לשנות  בלי  אנטיביוטיקה 
אם  גם  אז  תוקנות,  לא  לצרה  הסיבות  כאשר 
הדין הומתק והצרה סרה לפי שעה – מה מבטיח 
לך שהצרה לא תחזור? וכי אתה חושב שהצרה 

הגיעה אליך במקרה ובלי סיבה?!

תחנה בדרך אל התכלית
לעשות  יכול  היית  לא  התודה,  שלפני  אלא 
אמונה  מספיק  לך  הייתה  לא  כי  בכלל,  תשובה 
הייתה  התשובה  נכונה,  בתשובה  לחזור  בשביל 
התודה,  אחרי  ועכשיו,  אותך.  להרחיק  עלולה 
כאשר יש לך מספיק אמונה והדין נמתק מעליך 
את  ולתקן  בתשובה  לחזור  יכול  אתה  עכשיו   –
לכן  באמת.  הבעיה  את  ולפתור  בשורשו  החטא 
תתקדם  אלא  התודה,  של  בישועה  תסתפק  אל 
והתיקון. התשובה  שלב  שהוא  השלישי  לשלב 

וכשתתקן את מעשיך באמת – אז תוכל באמת 
הישועה  כי  ונושעתי",  תודה  "אמרתי  לומר 
 – ומהעבירות  מהכפירה  הישועה  היא  האמתית 

"והושעתי אתכם מכל טומאותיכם".

הצרה,  על  התודה  של  האמתי  העומק  וזה 
אתה לא סתם מודה לה' בלי סיבה. זה לא סתם 
רואה  לא  אני  טוב,  כאן  'יש  לה':  אומר  שאתה 
אני  זאת  ובכל  הטוב,  מה  מבין  ולא  הטוב  את 
אומר תודה'. אלא אתה מודה לה' על ההזדמנות 
לתקן: 'אני מודה לה' על אהבתו הגדולה שמעורר 
את  שאקבל  רוצה  הוא  כי  הצרה  ידי  על  אותי 
הישועה האמתית שהיא להתקרב אליו, ושאתקן 
באמת את כל העוונות, ושגם אני אזכה לחגיגת 

המבצעים העצומה של מצוות התשובה'.

מתוך  שלימה  לתשובה  כולנו  שנזכה  רצון  ויהי 
טובה  לשנה  וניחתם  וניכתב  ואהבה,  תודה 

ומתוקה.
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חום ואהבה או חום גבוה פרק ז'
בפרק הקודם הזכרנו, שאחת מהטעויות הנפוצות 
ביותר אצלנו ההורים, הוא "טשטוש גבולות". פעמים 
ואנו רוצים להראות טוב בעיני ילדינו, להעביר להם 
ולכן  וכו'  אחת  משפחה  כולנו  שווים,  שכולנו  מסר 
לבין  הורה  להיות  בין  הגבול  את  מטשטשים  אנחנו 
להיות חבר של הילד.  יש מאיתנו הורים שכבר שכחו 
את מעמדם ותפקידם כהורה, עד שמאפשרים לילד 
מאיתנו  יש  וגם  הבית.  נושאי  בכל  ולהחליט  לקבוע 
הורים, שלגמרי מפחדים מהילד ולעיתים אף נכנעים 
... טעויות  לכל בקשה של הילד מחשש שמא הוא 

חינוכיות אלו, יוצרים בהחלט "ילד מפונק".

גבולות ברורים

שאחת  בכך  לנו  עזרה  הק'  שהתורה  הזכרנו,   
ומורא  "כיבוד  היא  ביותר  החשובות  המצוות 
מאז  הילד  בלב  להשריש  עלינו  זו  ומצווה  ההורים" 
שהוא תינוק. עלינו לתת לו את כל מה שהוא צריך 
ומורא  לכיבוד  לחנכו  בבד  ובד  וברוחניות  בגשמיות 
ההורים, עד שיהיה ברור לו והוא יוכל להכיר בהבדל 
הברור מי ההורה ומי הילד, כיצד הורה מתנהג וכיצד 

מתנהגים אליו, וכיצד ילד. 

לסיכום נוכל לקבוע כך: 

א. הילד מקבל פינוק חיובי בשפע, איננו מאפשרים 
לו לקבל מאיתנו פינוק שלילי. 

ב. אנו נוהגים עם הילד בחברות, אך אנו בפירוש 
לא חברים שלו. 

ג. הילד מקבל כל מה שהוא צריך, לא תמיד את 
מה שהוא רוצה. 

ד. בכל מצב, הקובע הוא ההורה ולא הילד.

שמור על מעמדך כהורה

כך:  בספרו  כותב  זצ"ל  דסלר  הרב  המשגיח  מרן 
"כי יסוד הוא במידות: דלא שייך בדלא שייך. (דהיינו 
שלא שייך, במי שלא שייך. כפי שלא שייך לנו לעוף 
כי אין לנו כנפיים) וכבר כתב האבן עזרא (שמות כ'-
יד'), שלא שייכת חמדה לכפרי בבת מלך (כי ברור 
לו הבדל המעמדות ביניהם והוא יודע שלעולם אינו 

יכול לקבלה). 

יעלה  לא  בשוטים,  לכפרי  המלך  יעניש  אם  כן, 
ילמד  ולא  מהמלך  להתנקם  הכפרי,  של  דעתו  על 
מזה אלא הכנעה בלבד. כי פשוט אצלו שהוא בטל 
כלפי המלך וכי המלך רשאי להעניש ולא הוא.  כן, 
הוא  האב  כי  התינוק,  בלב  ההכרה  תחדור  כאשר 
אביו,  כלפי  הוא  ובטל  לגמרי  שלו  והבעלים  השליט 
שאביו  בשביל  להכות  ילמד  לא  הכנעתו  מתוך  אז 
עיקר  אלא  וכותב:  הרב  וממשיך  אותו.  מלקה 
חברים  נעשים  שהמורים  מקולקל,  שלנו  החינוך 
לילדיהם  חברים  נעשים  ההורים  וכן  לתלמידיהם 
בודאי  שכן,  מכיוון  הבנים.  עצמאות  בשביל  והכול 
ויכה  הבן  ישוב  חינוכית),  (מכה  לבנו  יכה  האב  אם 
לאביו או לאחיו הקטן וכו'. אלה החוקרים החדישים, 
אפילו  שידעום  היסודות  ולהרוס  חדשות  בחפשם 
המציאו  ובנביאים,  ה'  בתורת  שרשם  ואשר  הגויים, 
המצאות שמביאות להפוך את כל השורשים ולחנך 
היטלריסטים חצופים וחוצפא יסגי. עד כאן לשון מרן 
המשגיח הרב דסלר זצ"ל (מכתב מאליהו ח"ג עמ' 
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הכפרי אינו מלך-חינוך להכנעה.

ח"ו  הרב  כוונת  שאין  לדעת,  עלינו  יקרים,  הורים 
שצריך לרדות או להכות את הילד עד שיהיה כנוע 
ופשוט שיש  תחתינו ואפילו על דבר חמור שעשה. 
להיזהר מאוד לא להשתמש במכות כפתרון חינוכי. 
פעם  אמר  מברסלב  נחמן  רבי  שרביה"ק  וידוע 
א  "ווידעד  תמיהה:  בלשון  זיע"א  נתן  רבי  לתלמידו 
ידוע  כי  ילד?!)  מכים  (האם  מען?!"  שלאגט  קינד 
מרגיעה  אולי  היא  פתרון.  אינה  שהכאה  ופשוט 
בזמן  הילד  את  ו"מרגיעה"  כעס  בשעת  אותנו 
מ"מכה  הנובעות  הרעות  ההשלכות  אך  הבעיה, 
חינוכית" רבות מאוד וידוע מגדולי המחנכים ש-95%

מכמות ההענשה ע"י הכאה נובעת מתסכול וחוסר 
נותנים  באמת  מההורים  כ-5%  ורק  בחינוך  ידע 
מכה חינוכית. זאת ועוד כאשר מכים ילד, הוא יכול 
אך  נובעת  עליו  ההורים  לשליטת  שהזכות  להסיק: 
תעבור  זו  וזכות  משלו,  החזק  הגופני  מכוחם  ורק 
אליו בירושה כאשר יהיה גם הוא חזק על חלשים 
מנת  על  אותם  שיכה  הקטנים,  אחיו  כמו  ממנו, 
עתיד  ח"ו  ואפילו  לשלוט.  כוח  יש  לו  שגם  להוכיח 

מספיק  שהוא  ירגיש  כאשר  הוריו  את  להכות  הוא 
חינוכית)  מכה  מהי  נכתוב  עוד  (ובע"ה  בהם.  שולט 
אלא כוונת הרב דסלר, בדוגמת ההכאה של ההורים 
מעמדו  את  לילד  להבהיר  שצריך  היא,  הילד  כלפי 
כילד, ועלינו לחנכו ולהרגילו לדעת מי מבין שנינו הוא 
בלב  ההכרה  תחדור  "כאשר  הרב:  וכדברי  הקובע. 
לגמרי  שלו  והבעלים  השליט  הוא  האב  כי  התינוק 
ילמד  לא  הכנעתו  מתוך  אז  אביו,  כלפי  הוא  ובטל 

להכות בשביל שאביו מלקה אותו".

חוק הגנת הדייר

שקובע",  סמכותי  "הורה  על  מדברים  אנו  כאשר 
זה המכתיב את הערכים, החוקים והגבולות בבית, 
אין הכוונה להורים הכופים את דעתם בכוחניות על 
ההיפך  או  טרדניים  שתלטנים,  הורים  על  ילדיהם, 
ההורים המגוננים הגנת יתר. הורים מהסוג האחרון, 
המגוננים, אלו המפקחים ומעיקים על ילדיהם יותר 
מדי, חגים בלי הפסקה סביב הילדים, מעורבים בכל 
מאפשרים  לא  כללי  ובאופן  חייהם  של  ופרט  פרט 
שלא  כך  כדי  עד  עצמאות,  או  דעה  להביע  להם 
התוצאה  באופן עצמאי,  אפילו לנשום  להם  נותנים 
בד"כ אינה חיובית. רוב המחקרים שבדקו מתבגרים 
בבגרותם,  אלה,  שילדים  מצאו:  מגוננים,  להורים 
לתפקד  מתקשים  חרדתיים,  מאוד,  תלותיים 
והתנסויות  לרעיונות  פתוחים  אינם  עצמאי,  באופן 
חדשים בחיים, אינם יוזמתיים או שאפתנים, ומכאן 
שההצלחה בחיי משפחה, עבודה וחברה אינה הצד 

החזק שלהם וחבל.

האמצע,  ואת  הקיצוניים  הצדדים  את  מביא  אני 
והנהגתו  חינוכו  לצורת  לב  ישים  הורה,  שכל  ע"מ 
ומיטיב,  טוב  להורה  בע"ה  ויההפך  הבית,  בני  את 

בהצלחה!

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

עומד  שהוא  העני,  חבירו  את  פוגש  אחד 
לו:  אמר  ואבד.  לו  היה  מטבע  ומתייפח:  בשוק 
כבר  העני:  השיב  תמצאנו.  שמא  כיסיך,  בדוק 
בדקתי ולא מצאתי. אמרו לו: שמא יש לך עוד 
כיס אחד, שלא בדקת? החזיר העני: יש לי עוד 
כיס אחד, אבל אותו אני מתיירא לבדוק – שמא 

לא אמצא גם שם...
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052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

חידה: כנגד מה ניתן הציווי לשמח את 
הלוי, הגר, היתום והאלמנה?

תשובה פרשת ואתחנן: רש"י (דברים ג כג) : ואתחנן זה אחד 
הן:  ואלו  חכמים:  שפתי   – תפלה.  שנקראת  לשונות  מעשרה 
שועה צעקה נאקה רנה פצור קריאה נפול פלול פגיעה תחינה:

הזוכה: מ.ו. י-ם.

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

 ָהאֹוַפּנֹוַע ִּנְמָצא
ָהאֹוַפּנֹוַע,  ֶאת  לֹו  ֶׁשָּגְנבּו  ִלי  ְוִסֵּפר  ִמיֶׁשהּו  ֵאַלי  ִנַּגׁש 
עֹוָלם  ּבֹוֵרא   ְל 'ּתֹוָדה  ַלה':  ְוהֹוָדה   ָהַל ָעָׂשה?  ּוֶמה 
 ְוָכ  ָּכ ַעְכָׁשו  ַעד  ִמֶּמּנּו  ְוֶנֱהֵניִתי  אֹוַפּנֹוַע,  ִלי  ֶׁשָּנַתָּת 
ְזַמן, ְותֹוָדה ֶׁשָרִציָת ֶׁשִּיְגְנבּו ֶאת ָהאֹוַפּנֹוַע, ְּבַוַּדאי ַאָּתה 
אֹוֵהב אֹוִתי ְועֹוֶׂשה ַהּכֹל ְלטֹוָבִתי ַהִּנְצִחית. ֲאִני ָׂשֵמַח 
ְמאֹד, ּומֹוֶדה ְל ְמאֹד. ָּכל ָמה ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ִאִּתי הּוא 
ָּבעֹוָלם.  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ָמה  יֹוֵדַע  ה'  ַאָּתה  ְלטֹוָבה.  ַרק 
ֵמֵאיזֹו  יֹוֵדַע,  ה'  ַאָּתה  ַרק  ִיְהיּו.  ִנִּסים  ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ִמי 
ָּבעֹוָלם.  ַרע  ֵאין  ְוַכּיֹוֵצא.  ְּגֵזָרה  אֹו  אֹוִתי  ִהַּצְלָּת  ַסָּכָנה 
ַהּכֹל טֹוב. טֹוב ְמאֹד ֶׁשָּגְנבּו ֶאת ָהאֹוַפּנֹוַע. ּתֹוָדה ה'...' 
ֵאָליו  ִרים  ִמְתַקּׁשְ ְוִהֵּנה  ִּבְתִמימּות,  ֶּבֱאֶמת  הֹוָדה   ָּכ
ֵנס  ֶׁשֶּזה  ֶׁשּלֹו!  ָהאֹוַפּנֹוַע  ֶאת  ֶׁשָּמְצאּו  ֵמַהִּמְׁשָטָרה, 

ֵמַעל ַהֶּטַבע ְלָכל ִמי ֶׁשַּמִּכיר ְּדָבִרים ֵאּלּו.

ִהיא  ַלה',  ַההֹוָדָיה  ֶׁשל  ֶׁשָהֲעבֹוָדה  ָלַדַעת,  ְצִריִכים 
ָהֲעבֹוָדה ָהֲעֻמָּקה ְוָהֲאִמִּתית ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ַהַחִּיים 
ֲאִמִּתי  ֲהִכי  ַהֶּקֶׁשר  הּוא  ַלּבֹוֵרא  הֹוָדָיה  ֶׁשל  ַהֶּקֶׁשר   -
ִעם  ַהֶּקֶׁשר  ְּבָחֵסר,  לֹוָקה  ֶׁשַההֹוָדָיה  ְזַמן  ָּכל  ֶׁשֶּיְׁשנֹו. 
ֶׁשל  ַמֲעֶׂשה  ַרק  ֵאיָנּה  ַההֹוָדָיה  ִּכי  ְּבָחֵסר.  לֹוֶקה  ה' 
ֵלמּות  ַהּׁשְ ֶאת  ְמַבֵּטאת  ִהיא  ֶאָּלא  ֶאֶרץ,   ְוֶדֶר יֶֹׁשר 
ֶׁשה'  ַהּטֹוב  ָּכל  ֶאת  רֹוֶאה  ֶׁשָהָאָדם  ָהֱאמּוָנה:  ֶׁשל 
עֹוֶׂשה ִעּמֹו ְּבָכל ֵעת ָוֶרַגע. ְוַכֲאֶׁשר ָהָאָדם מֹוֶדה ַלה', 
ֶׁשֵּיׁש  ֵלָמה  ַהּׁשְ ַהַהְׁשָּגָחה  ֶאת  רֹוֶאה  ֶׁשהּוא  ִסיָמן  ֶזה 
ְׁשֵלמּות  ִנְקָרא  ֶזה  ֶׁשַרק  ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ְורֹוֶאה  ָעָליו, 
ָהֱאמּוָנה: ָהֱאמּוָנה ֶׁשה' אֹוֵהב אֹוִתי ּוַמְׁשִּגיַח ָעַלי, ְוָכל 

ְמָקֶרֶבת  ַההֹוָדָיה  ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ִלי  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ָמה 
ֶאת ָהָאָדם ָל"ֱאֶמת".

ָלֵכן ַההֹוָדָיה ַחֶּיֶבת ָלבֹוא ִלְפֵני ָּכל סּוג ֶׁשל ְּתִפָּלה ּוִוּדּוי 
ֶׁשְּמַבְקִׁשים  ְוִלְפֵני  ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשעֹוִׂשים  ְוִלְפֵני  ּוְתׁשּוָבה. 
ַּבָּקׁשֹות, ְוִלְפֵני ַהַּתֲחנּוִנים ְוכּו' ְוכּו' – ִלְפֵני ַהּכֹל ְצִריִכים 
ְלהֹודֹות. ִּכי ַעל ְיֵדי ַההֹוָדָיה זֹוִכים ֶל"ֱאֶמת" ּוִמְתַּפְלִלים 
ֶּבֱאֶמת ְועֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת. ַהּתֹוָדה ֶזה א 'ַּפֶטְנט' 
ֲעבֹוָדה  זֹו  ּתֹוָדה  ְיׁשּוָעה.  ְורֹוִאים  לֹוֲחִצים  ֶׁשאֹוְמִרים, 
ְּפִניִמית. ּתֹוָדה ֶזה ְלַקֵּבל ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהִּנָּסיֹון ְּבַאֲהָבה 
ּוְבֱאמּוָנה. ּתֹוָדה ֶזה ָלַדַעת ֶׁשֶּזה ָמה ֶשׁה' רֹוֶצה ְוֶזה 
ֶׁשּקֹוֵרא  ִמי  ָּכל  ֲעבּור  זֹאת  ְלַצֵּין  ִלי  ָחׁשּוב  טֹוב.  ֲהִכי 
ְיׁשּוָעה  רֹוֶצה  הּוא  ֶׁשִאם  ֶׁשֵּיַדע  ַהּתֹוָדה,  ִסּפּוֵרי  ֶאת 
ְלִהְתָיֵאׁש,  ְוא  ְוַלֲעבֹד  ְלַהְשִׁקיַע   ָצִרי הּוא  ֲאִמִּתית, 
ָׁשָעה  עֹוד  ְלהֹוִסיף  ִהִּגיָעה,  א  ֲעַדִין  ַהְיּׁשּוָעה  ְוִאם 
ּתֹוָדה. ַּבּסֹוף ַהְיּׁשּוָעה ַחֶּיֶבת ָלבֹוא. ִּכי ַהקב"ה ִּבְכבֹודֹו 
ּוְבַעְצמֹו רֹוֶצה ְלהֹוִׁשיַע, הּוא ַרק ְמַחֶּכה ֶׁשְּנַקֵּבל ֶאת 
ְלִהְתַּבְלֵּבל  א  ֲאִמִּתית.  ּוְבֱאמּוָנה  ְּבַאֲהָבה  ַהִּנָּסיֹון 
ַוֲעַדִין  ּתֹוָדה  ָאַמְרָּת  "ִהֵּנה,  ֶׁשאֹוֵמר:  ָהָרע  ֵמַהֵּיֶצר 
ֵמָהֱאמּוָנה  ּוְמַפֵחד  רֹוֵעד  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  נֹוַׁשְעָּת...",  א 

ַהֲחָזָקה ֶשֵּׁיׁש ְלָאָדם ֶשׁאֹוֵמר ּתֹוָדה.

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

בעיה עקרונית
כל גבר וכל אשה צריכים לדעת לשמור על השלום 
רוצה  שהיא  כגון  לדרכו,  מתנגד  השני  כשהצד  גם 
רוצה  לא  ובעלה  התורה,  פי  על  חיים  אורח  לנהל 
להפסיד את  מפריע לה בדרכה, גם אז אסור  ואף 
בשלום  להרבות  ואדרבה  אדרבה  אלא  השלום, 
וסבלנות  ושיחות  רבות  תפילות  ידי  ועל  ואהבה, 
ימצאו את עמק השווה, באופן שגם היא תקיים את 
האמונה שלה וגם תשמור על השלום, וכמובן - גם 

תקרב את בעלה.

מאד  רוצה  והיא  גדול,  אור  לה  שמאיר  אפילו  כי 
שלה  בהרגשות  אותו  ולשתף  בעלה  על  להשפיע 
ובאמונה שלה, צריך קודם כל לשמור על שלום בית, 
שפירושו לא להעיר לו שום הערות ולא לכפות את 
עתה  לעת  לוותר  אף  פעמים  והרבה  עליו,  דעתה 
על שאיפותיה. כך גם במקרה הפוך, שהבעל רוצה 
רוצה,  לא  ואשתו  התורה,  פי  על  חיים  אורח  לנהל 
גם אז אסור להפסיד את השלום. וגם אם זה לוקח 
זמן ארוך, צריך לוותר ולהמתין, כי גדול הוא השלום, 
והדרך הארוכה היא באמת הדרך הקצרה שתוביל 
שרוצים  הקצרה,  הדרך  ואילו  אושר,  של  לחיים 
מאד  ארוכה  דרך  זוהי  לדעתך,  יתבטל  מיד  שהשני 
שאינה מובילה לשום פתרון רק למריבות ולעוגמת 

נפש, ומי יודע עד היכן עלולים הדברים להגיע...

במהלך שנים רבות של טיפול בבעיות של שלום 
כיצד  פעמים,  הרבה  בבירור  זה  את  ראיתי  בית, 

טובות,  תוצאות  מניבה  וסבלנות  אהבה  של  הדרך 
תוצאותיה  אולם  לפעמים,  ארוכה  דרך  שזו  ואף 
בטוחות. ואותה הדרך הקצרה, שלאשה אין סבלנות 
שהצד  ורוצים  לאשה,  סבלנות  אין  ולבעל  לבעל, 
השני תכף ומיד ישתנה ויהיה כרצונם, היא למעשה 
לא  לעולם  שהיא  כך,  כל  ארוכה  מאד.  ארוכה  דרך 

נגמרת...

"גדול  של  ליסוד  ביותר  בולטת  אחת  דוגמא  עוד 
כועס  הבעל  לפעמים  הילדים.  חינוך  הוא  השלום", 
להגן  רוצה   - רחמים  מתוך   - והאשה  הילדים,  על 
זה  בשביל  בעלה  עם  לריב  מוכנה  והיא  עליהם, 

ולאבד את שלום הבית. 

ובאמת, האשה צריכה לדעת שגם את בעלה צריך 
לדון לכף זכות. אולי קשה לו בכל מיני מישורים וזה 
מתבטא בבית, אולי באמת הילדים לא התנהגו טוב, 
ואף אם באמת יש לו מידת כעס שמשתלטת עליו, 

אז בוודאי ראוי לדון אותו לכף זכות ולהתפלל עליו.

לילדים  יחסו  על  לבעל  מעירה  האשה  כאשר 
בפניהם, הילדים רואים שיש פירוד בין הבעל והאישה 
והם עלולים לפתח שנאה - או לאבא או לאמא. כי 
ישנן שתי אפשרויות: או שהם שמחים שאמא מגנה 
עליהם, והם מזלזלים באבא ומפתחים שנאה כלפיו, 
שהרי רואים שאימא עומדת מאחוריהם, ושלדעתה 
שהיא  מצטערים  שהם  או  בסדר.  לא  הוא  האבא 

"יורדת עליו" יותר מדי וזה לא נעים להם לראות את 
זה, ואז הם מפתחים כעס ושנאה לאמא.

כשהבעל  חינוך,  עניני  שבכל  לדעת  צריכים  לכן 
טועה או כועס, השתיקה יפה, ורק בעת של אהבה 
ורצון אפשר לדבר על הדברים בנועם. ובפרט שבכך 
שהאשה מגנה על הילדים מפני הבעל, היא עלולה 
לגרום להם לנזק בלתי הפיך, שהוא באלפי פעמים 
גרוע ממה שניסתה למנוע, כי המריבות וחוסר שלום 
דבר  מכל  יותר  הרבה  הילדים  לחינוך  מזיקים  בית 
אחר! ולעומת זאת, מידה טובה מרובה – אין ביטוח 
בית, וכל  שלום  מוצלחים, מאשר  לילדים  טוב יותר 
זמן שיש שלום בית, אפילו יטעו ההורים במה שיטעו 
יזיק  לא  זה   - וכו'  וכו'  תקפיד  אמא  יכעס,  אבא   –

לילדים כמו חוסר שלום בית.

זה הכלל: כשיש שלום בית - יש סיעתא דשמיא! 
וזה מתבטא בישוב דעת, שאז אפשר בנקל לחפש 
ולברר ולהתייעץ וכו', ולדעת מה השרש ומה הפתרון 
האמיתי לבעיות של חנוך הילדים, וכן יוכלו ההורים 
להתפלל לה' שיאיר את עיניהם, מה התיקון הנצרך 
ברוחניות ובגשמיות, ותהיה להם הסייעתא דשמיא, 
על  זאת,  לעמת  האמת.  את  להם  יאירו  שמשמים 
לעולם  יגיעו  ולא  הכל,  את  מפסידים  הערות  ידי 
דשמיא,  סייעתא  שאין  משום  הן  האמתי,  לפתרון 
ולא יאירו להם את האמת ואת השורש של הדבר, 
מיושבת  הדעת  אין  שלום,  אין  שכאשר  והן מחמת 
כלל אלא היא סוערת ומבלבלת. לכן צריכים לזכור! 

גדול הוא השלום!

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



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

כרטיס כניסה לחגיגת המבצעים
המבצע

 – מאוד  משתלמים  מבצעים  אוהבים  אתם  אם 
מאוד  גדול  מבצע  לנו  יש  בשבילכם.  הזה  המאמר 
הזה,  המאמר  את  שיקרא  ומי  במיוחד,  ומשתלם 
להשתתפות  המזכה  הכניסה"  "כרטיס  את  יקבל 

במבצע. אין כאן הגרלות, הזכייה בטוחה.

 – התשובה  מבצע  כמובן  שהוא   – הגדול  המבצע 
מתחיל בשבת זו, ר"ח אלול. אנחנו עומדים למשפט 
גדול בעוד חודש, משפט גורלי שיקבע איך תיראה 
לא  שלנו  המצב  לטובה.  עלינו  הבאה  השנה  כל 
השיק  הקב"ה  ולכן  המעטה.  בלשון  במיוחד,  מזהיר 
בונוס  עם  העבירות,  כל  לחיסול  ענק  מבצע  עבורנו 
עצום שכל עבירה שנחסל באהבה – הופכת לזכות 

עבורנו!

איך עושים את זה? פשוט עושים תשובה. הכי קל 
ישנם  לכולם.  קל  לא  זה  אבל...  בעולם.  פשוט  והכי 
עם  ההתמודדות  שלגביהם  בדורנו,  ובפרט  רבים, 
המושג  כל  מאוד.  ומייאשת  שוברת  ועוונות  חטאים 
מכניס  ואפילו  ביותר  עליהם  קשה  התשובה  של 
לה',  אותם  לקרב  במקום  ולפעמים  לדיכאון.  אותם 
זו  אבל  נורא,  זה  יותר.  עוד  אותם  מרחיק  רק  זה 

המציאות הכואבת.

הבשורה
וזה כל כך חבל שאותם רבים וטובים לא יכולים 
קל  כך  כל  שדבר  חבל  הגדול.  במבצע  להשתתף 
כמו  בעיניהם  מצטייר  התשובה,  כמו  ויפה  ומתוק 
תיבה שחורה ומאיימת שהם לא מעיזים להתקרב 

אליה ולפתוח אותה.

שבמאמר  הגדולה  הבשורה  נכנסת  בדיוק  וכאן 
כתבתי  המבצעים.  לחגיגת  הכניסה  כרטיס  שהיא 
מדרגות.  שלוש  יש  שלאמונה  האמונה"  "בגן  בספר 
דבר  שבכל  היא  והגבוהה  השלישית  המדרגה 

לו  מרמז  ה'  עבורו,  מסר  יש  האדם  עם  שקורה 
ומראה לו איך להתקרב אליו ואיך לעשות תשובה. 
ובעיקר בכל ייסורים שעוברים על האדם ישנו חטא 
שאותו צריכים לתקן, ועל ידי שמתקנים אותו זוכים 

להתקרב לה'.

של  היסודות  יסוד  ממש  וזה  התשובה,  מדרגת  זו 
האמונה שאין ייסורים בלא עוון, וכל סבל בעולם הוא 
לרמז  שרוצה  האוהב  הבורא  מאת  אהבה  מכתב 
לנו לתקן ובכך לא להחטיא את מטרתנו ושליחותנו 
יותר  אהבה  יש  מזה?  טוב  יותר  יש   – הזה  בעולם 

גדולה מזו?

 – בסיסי  כך  וכל  פשוט  "ֵׂשכל"  שזה  למרות  אבל 
עם  התחלתי  ולא  השלישית,  המדרגה  לזה  קראתי 
למדרגה  לגשת  שאסור  הזהרתי  וגם  הזו,  המדרגה 
מהסיבה  בדיוק  הראשונים,  השלבים  שני  לפני  הזו 
ישראל  בני  עם  מהניסיון  ידעתי  גם  ידעתי  כי  הזו. 
היקרים, שאי אפשר לגשת לתשובה נכונה ואמתית 

אלא מתוך נפש בריאה ואמונה שלימה.

כרטיס הכניסה
הראשונים  השלבים  שני  את  הקדמתי  ולכן 
שלמעשה מסכמים את שני יסודות האמונה ומכינים 
ָּבֵׁשל  להיות  ונפשית  אמונית  מבחינה  האדם  את 
אלוקים  לקרבת  ולהגיע  והתיקון  התשובה  לשלב 

אמתית.

מכוון  שזה  רוצה,  ה'  ככה  א.  הם:  השלבים  שני 
כנגד יסוד האמונה שאין עוד מלבדו, שאין שום כוח 
לא  בעצמך  אתה  גם  בעולם,  אשמים  אין  בעולם, 
שזה  לטובה,  הכול  ב.  ה'.  מאת  הכול  אלא  אשם, 
מכוון כנגד יסוד האמונה שאין רע בעולם כי ה' הוא 
טוב מוחלט וכל מה שעושה הכול זה תכלית הטוב 
בין כשאנחנו מבינים ובין כשאנחנו לא מבינים, ולכן 
אומרים  הכול  ועל  שלימה  באהבה  מקבלים  הכול 

תודה מכל הלב.

רק כאשר יהודי חי את שתי המדרגות הראשונות 
באמת – רק אז הוא מוכן לעלות למדרגה הבאה, 
תשובה  נכונה,  תשובה  לעשות  יכול  הוא  אז  רק 
עצמית,  רדיפה  ובלי  דיכאון  בלי  תשובה  מאהבה, 
תשובה שְתָקֵרב אותו וְתַזֶּכה אותו להמתיק את כל 
הדין ולצאת זכאי במשפט, תשובה שתהפוך את כל 

עבירות שלו לזכויות.

דרך מסוכמת וברורה
אותם  וכתבתי  פשוטים  שהדברים  כמה  ועד 
ולתמצת  עליהם  לחזור  צורך  ראה  אני  בפירוש, 
העבודה  דרך  ואת  המסקנות  את  ולהוציא  אותם, 
שדרך  כדי  וחדה,  ברורה  בצורה  מהם  היוצאת 
אחד  כל  וברורה  בהירה  תהיה  הנכונה  התשובה 

ואחד.

היסוד  בלי   בתשובה  לחזור  אחרת.  דרך  אין 
שהכול  מרגיש  לא  שאדם  האמונה  של  הראשון 
מאת ה' – זה אומר שהוא יאשים את עצמו וירדוף 
יותר.  יתרחק  ורק  מרושע  רשע  וירגיש  עצמו  את 
להאמין  שהוא  השניה  היסוד  בלי  בתשובה  ולחזור 
כמה  מאמין  לא  שהוא  אומר  זה  לטובה,  שהכול 
מה  ושכל  לו  לעזור  רוצה  ה'  וכמה  אותו  אוהב  ה' 
שעובר עליו לטובתו – זה אומר לחזור בתשובה בלי 
אמונה. ולכן התודה היא התשובה הראשונה, כי היא 
את  כוללת  גם  התודה  האמונה.  פגם  על  התשובה 
הדרגה הראשונה, כי כאשר אתה אומר תודה אתה 
כבר מכיר בכך שהכול מאת ה' ולכן אתה אומר לו 
תודה, וכמובן כוללת גם את הדרגה השנייה כי היא 

מבטאת יותר מכול את האמונה שהכול לטובה.

נמצא שהתודה היא השלב הראשון, אבל היא לא 
השלב האחרון.

לשוב  באמת  הוא  והמושלם  האחרון  השלב 
בתשובה על כל דבר ולתקן הכול, וזה אפשרי ולא 
אומר  לא  שאתה  עד  אבל  נשמע.  שזה  כמו  קשה 
תודה בשמחה, אתה לא יכול להמשיך הלאה לשלב 
לחגיגות  הכניסה  כרטיס  היא  התודה  לכן  הבא, 

מאמר

ראש הישיבה
יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"

 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון

ר"תיציאהכניסה

20:2119:4120:21ירושלים

18:4719:4420:19תל אביב

18:4019:4420:21חיפה

18:4719:4220:20באר שבע

גליון 636
ל' אב תשע"ט

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת ראהבס"ד בר"ה 

המשך בעמוד 3



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

 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 ט ת   אא  תשרפ | ד

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

 צדקא מק ב  א  אגאולא
בביפול קליט  יד תנת לחא במקדתנו

רבי  נעלה לבאר מה שאמר  זו במסילה  בדרך 

יודעים  ישראל  כל  היו  "אם  זי"ע:  מקוריץ  פנחס 

כמה הוא גדול נתינת צדקה של 'ואתה מושל בכל', 

היה בא המשיח".  זאת הצדקה,  נותנים  כולם  והיו 

הנ"ל:  הגמרא  מאמר  לבאר  נרחיב  ועוד  זאת 

"גדולה צדקה המקרבת את הגאולה".

נקדים הקדמה יקרה מאירת עינים ממשנתו 

דיבר  אשר  האריז"ל,  רבינו  של  הטהורה 

מוסף  בתפלת  לומר  שתיקנו  מה  לבאר  בקדשו 

ולראות  לעלות  יכולים  אנו  "ואין  רגלים:  לשלש 

שנשתלחה  היד  מפני  לפניך...  ולהשתחוות 

)שער  חיים"  עץ  ב"פרי  הדברים  והנה  במקדשך". 

מקרא קודש פ"ג ד"ה סוד(:

מפני  מוסף,  בתפילת  אומרים  שאנו  מה  "סוד 

המבואר  פי  ]על  יובן  במקדשך,  שנשתלחה  היד 

בזוהר הקדוש[ פרשת תרומה דף קע"ב. סוד חלון 

והוא  יד,  צורת  ובו  וכו',  זיהרא  חלון  הנקרא  אחד, 

על  שלט  החורבן  ובעת  השכינה,  כנפי  תחת  כפוף 

בית המקדש ונחרב עיין שם, וזה שאמר מפני היד 

שנשתלחה במקדשך".

המבואר  פי  על  האריז"ל  דברי  לבאר  נרחיב 

בזוהר הקדוש )שם(, כי בשמים יש כוכב שיש בו 

צורת יד של הקליפה, ובזמן שבית המקדש היה 

זו כפופה תחת השכינה הקדושה  יד  קיים היתה 

זה שלטו שבט  ידי  ועל  ששרתה בבית המקדש, 

בה  ולהכניע  להכות  הקליפה,  של  זו  ביד  יהודה 

את אויבי ישראל.

יהודה  שבט  את  אבינו  יעקב  שבירך  וזהו 

)בראשית מט-ח(: "ידך בעורף אויביך". כלומר אותה יד 

של הקליפה עצמה, תכה בעורפם של אויבי ישראל 

שבט  סטו  כאשר  אולם  הקדושה.  תחת  להכניעם 

ללכת  טעו  כי  זרה,  עבודה  עבדו  ה'  מדרכי  יהודה 

אחרי אותה יד של הקליפה לייחס לה כוחות עליונים 

ועבדו לה כל מיני עבודות זרות, ועל זה כתוב )מלכים 

א יד-כב(: "ויעש יהודה הרע בעיני ה'".

על  והוסיפו  גנזו  אבותיך  לו,  ואמרו  אביו  ובית 

של אבותם ואתה מבזבזם. אמר להם אבותי גנזו 

פה-יב(  )תהלים  שנאמר  למעלה,  גנזתי  ואני  למטה 

אבותי  נשקף.  משמים  וצדק  תצמח  מארץ  אמת 

גנזתי במקום  ואני  בו,  גנזו במקום שהיד שולטת 

צדק  פט-טו(  )שם  שנאמר  בו,  שולטת  היד  שאין 

ומשפט מכון כסאך".

ופירש ה"בן איש חי" בפירושו "בן יהוידע" )שם(: 

"אני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו. רמז בזה על 

כח הסטרא אחרא המכונה בשם יד, כמו שאומרים 

כח  שיש  במקדשך,  שנשתלחה  היד  מפני  במוסף 

סטרא אחרא שנקרא בשם יד, כן אני עשיתי צדקה 

לשם שמים, שלא תוכל הסטרא אחרא לשלוט בה, 

הן מצד גאוה, הן מצד פניה אחרת".

שמקיים  ידי  על  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

את  לגנוז  זוכה  הוא  הרי  צדקה,  מצות  אדם 

שאין  בו",  שולטת  היד  שאין  "במקום  צדקתו: 

קליפת היד שולטת בו. ולפי דברינו הביאור בזה, 

כי על ידי שהוא מקיים מה שמבקש הקב"ה: "כי 

פתוח תפתח את ידך לו" לתת צדקה לעניים, הרי 

הוא שובר את אחיזתה של קליפת היד ששלטה 

בידיו בעת לידתו.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

המקרבת  צדקה  "גדולה  ז"ל:  חכמינו  שאמרו 

ידינו  את  פותחים  שאנו  ידי  על  כי  הגאולה",  את 

קליפת  את  ומכניעים  שוברים  אנו  צדקה,  לתת 

נזכה לבנין  זה  ובזכות  היד שנשתלחה במקדשנו, 

כי  הנה  העתידה.  בגאולה  השלישי  המקדש  בית 

כל  היו  אם  כי  מקוריץ,  פנחס  רבי  שאמר  זהו  כן 

מושל  "ואתה  באומרם:  צדקים  נותנים  ישראל 

בכל", באמונתם הגדולה שהקב"ה מושל בכל היו 

מקרבים את הגאולה.

 ויש להוסיף תבלין לפי המבואר בזוהר הקדוש 

משיח.  יהיה  עצמו  המלך  דוד  כי  פב:(  לך  לך  )פרשת 

ויש לומר כי בשמו של דו"ד שהוא בגימטריא י"ד 

רמוז, שבהיותו מלך המשיח יכניע את קליפת יד 

תתקיים  שאז  ישראל,  אויבי  את  ידה  על  למחוץ 

יהודה:  לשבט  אבינו  יעקב  של  ברכתו  בשלימות 

"ידך בעורף אויביך", במהרה בימינו אמן.

דיליה  מן  לן  והוסיף  האריז"ל  רבינו  בא  והנה 

"סוד  כה-יד(:  )תהלים  בבחינת  לו  שנתגלה  ממה 

שנשתלחה  היד  "מפני  הסוד:  זהו  כי  ליראיו",  ה' 

במקדשך", כי בזמן החורבן על ידי שחטאו ישראל 

ומרדו בה', מרדה גם קליפת יד בשכינה הקדושה, 

ועל ידי זה איבדו שבט יהודה את שליטתם על יד 

זו. לכן במקום להכות בעורף של אויבי ה' שצרו על 

נשתלחה  אויביך",  בעורף  "ידך  בבחינת:  ירושלים 

יד זו בבית מקדשנו להחריבו עד היסוד.

יתרו אות כו( מביא  )פרשת  בספר "בעל שם טוב" 

שכתוב  מקרא  בזה  לפרש  זי"ע,  הבעש"ט  בשם 

גאולי  "יאמרו  קז-ב(:  )תהלים  העתידה  הגאולה  על 

לה'  שיודו  בזה  הכוונה  צר".  מיד  גאלם  אשר  ה' 

שגאלם מאותה "יד" של הקליפה שנשתלחה בבית 

המקדש. ויש לפרש בזה דברי המקונן האלקי )איכה 

א-י(: "ידו פרש צר על כל מחמדיה".

 ט יח  איד לצדקא תוב  
קליט  יד תנת לחא במקדתנו

לפי זה נראה לומר דבר חדש בעזרת השי"ת, כי 

מה שאמר רבי מאיר שאדם נולד עם ידים קפוצות 

כאומר: "כל העולם שלי הוא", אשר כפי שביארנו 

על פי השל"ה הקדוש הכוונה בזה, כי היצר הרע 

ידיו  על  מיד  משתלט  בלידתו  האדם  אל  שבא 

לתת  ידו  את  לפתוח  ממנו  למנוע  כדי  לסוגרן, 

צדקה לעניים, הוא בעצם אותה קליפה הנקראת 

יד, והרי זה מתאים להפליא למה שנתבאר כי היצר 

של עבודה זרה שולט על רכושו של אדם בבחינת 

"כוחי ועוצם ידי" - "ידי" דייקא, שהרי לפי המבואר 

עבדו שבט יהודה עבודה זרה לאותה יד.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שמדגיש 

הכתוב במצות צדקה: "לא תקפוץ את ידך מאחיך 

האביון", כי מה שקופץ האדם את ידו מיד בלידתו 

יד  קליפת  ידי  על  הוא  החיים,  בהמשך  כך  ואחר 

פתוח  "כי  היא,  כך  על  והעצה  ידיו,  על  השולטת 

תפתח את ידך לו", לתת צדקה לעניים כי על ידי 

זה תשבור את קליפת היד. ונראה להביא סימוכין 

לרעיון זה ממה ששנינו בגמרא )ב"ב יא.(:

אוצרותיו  שבזבז  המלך  במונבז  "מעשה 

אחיו  עליו  וחברו  בצורת,  בשני  אבותיו  ואוצרות 
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שכתוב )שם כב(: "ויתרוצצו הבנים בקרבה". ופירש 

שני  בנחלת  ומריבים  זה  עם  זה  מתרוצצים  רש"י: 

ד"ה  שמעוני  )ילקוט  במדרש  הדבר  ומקור  עולמות". 

מכרה כיום( שיעקב לקח לחלקו את עולם הבא ועשו 

לקח לחלקו את עולם הזה, הרי שכבר במעי אמו 

ויתר יעקב על חלקו בעולם הזה.

 איצ  תל שבודא ז א וכוחו יו
תולפים של שת ו תל אקמצן

לפי  לבאר  הקודש  במסע  נמשיך  הבה  עתה 

האמור הטעם למנהג של האריז"ל, לתת צדקה 

פי  על  בכל",  מושל  "ואתה  בתפלה:  כשאומרים 

השל"ה  מדברי  שלמדנו  במה  לחקור  שיש  מה 

עושר  יתברך  השם  שחננו  "מי  הנ"ל:  הקדוש 

גדול, והוא מקמץ ואין מרבה בצדקות ובנדיבות, 

בודאי יש קליפות ושטנים בר מינן השוכנים על 

עושרו, המונעים אותו שלא יוכל למשול בשלו". 

ובכן איזה סוג של סטרא אחרא שולט על ממונו 

של הקמצן.

שהביא  מה  פי  על  זו  חקירה  לפתור  ונראה 

אלימלך  ר'  הרבי  של  בנו  אלעזר  רבי  הרה"ק 

מליז'ענסק זי"ע ב"אגרת הקודש" ]הנדפס ב"נועם 

אלימלך"[ בשם גדול אחד, כי אף שמבואר בגמרא 

)יומא סט.( כי אנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר 

נתבטל  לא  באמת  אולם  זרה,  עבודה  של  הרע 

לגמרי, אלא נתחלף ליצר של הרדיפה אחרי הממון 

והעשירות שהם העבודה זרה בימינו, הנה הדברים 

בלשון קדשו:

הרע  היצר  זה  שאמר,  אחד  מגדול  "ושמעתי 

של עבודה זרה אנשי כנסת הגדולה הרגו אותו, זה 

תמיה גדולה האיך אפשר להרוג המלאך שהוא גוף 

נקי זך ורוחני, אלא רק שהעבירו מאומנתו ראשונה, 

אם כן מה הוא אומנתו עתה, הלא כל מלאך נברא 

הממון  אומנות  לו  שנותנים  אלא  שליחות,  לאיזה 

לבלבל בני אדם ברדיפת ממון ועושר, שזהו קרוב 

לעבודה זרה".

ויש להביא הוכחה ברורה לכך ממה ששנינו 

מן  עיניו  המעלים  "כל  י.(:  בתרא  )בבא  בגמרא 

הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים". וביאר הגאון 

הגדול רבי יעקב מליסא זצ"ל ]בעל "חוות דעת" 

על  ליעקב"  "אמת  בספרו  המשפט"[  ו"נתיבות 

היה  דאילו  הטעם,  "נראה  )שם(:  הש"ס  אגדות 

נותן  שהיה  ודאי  מהקב"ה,  בא  שהכל  מאמין 

משלו,  לו  תן  מ"ז(  פ"ג  )אבות  כדאמרינן  ]צדקה[, 

שאתה ושלך שלו, ועל כרחך שחושב )דברים ח-יז( 

ולכך  הזה,  החיל  כל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  כוחי 

חשוב כאילו עובד עבודת כוכבים".

ביאור דבריו המתוקים על פי מה שכתוב )שם 

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, פן תאכל  יא(: 

וצאנך  ובקרך  וישבת,  ובתים טובים תבנה  ושבעת 

ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם 

לבבך ושכחת את ה' אלקיך... ואמרת בלבבך כוחי 

ה'  את  וזכרת  הזה,  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם 

אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

הגדולה  הסכנה  על  ברורים  דברים  לנו  הרי 

עלול  שהוא  והרכוש,  הכסף  בריבוי  הגלומה 

להביא את האדם שישכח ח"ו את הקב"ה הנותן 

לו כח לעשות חיל, ובמקום זה יתלה את הצלחתו 

את  לי  עשה  ידי  ועוצם  "כוחי  בבחינת:  בעצמו 

ממש  שזהו  יבין  משכיל  כל  אשר  הזה",  החיל 

בבחינת עבודה זרה.

והנה המבחן האמיתי לדעת אם אדם מאמין 

לעשות  כח  לו  נותן  שהקב"ה  שלימה  באמונה 

חיל, הוא על ידי שהוא נותן מהונו צדקה לעניים 

וללומדי תורה, מפאת אמונתו השלימה שהכסף 

לעשות  כח  לו  שנתן  הקב"ה  של  אלא  שלו  אינו 

לעניים,  צדקה  לתת  צוה  שהקב"ה  ומאחר  חיל, 

זה הוא חלקם של העניים,  כי ממון  הרי מתברר 

צדקה  גבאי  בגדר  שיהיה  כדי  לו  שניתנו  אלא 

לפרנס את העניים.

מזה נשכיל להבין כי אם ח"ו אינו נותן צדקה 

לעצמו,  הכל  מחזיק  אלא  תורה  וללומדי  לעניים 

שלו  הונו  שכל  מרגיש  שהוא  ברור  סימן  זה  הרי 

בחכמתו  להרוויחם  עמל  שהוא  משום  הם, 

ז"ל:  חכמינו  אמרו  יפה  כן  כי  הנה  כפיו.  וביגיעת 

"כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת 

תוכו  שבתוך  מוכיחים  הדברים  שהרי  כוכבים", 

לי  עשה  ידי  ועוצם  "כוחי  בבחינת:  מאמין  הוא 

זרה כדברי  בגדר עבודה  זה  והרי  את החיל הזה", 

ה"אמת ליעקב".

 אב אם אבינו תתב  א  אשבודא ז א
זכא לאיו  מותל בכל את  לו

כי מה שכתב  כן למדנו מכל האמור,  כי  הנה 

וכוחותיו  אחרא  שהסטרא  הקדוש  השל"ה 

מונעים  והם  הקמצן,  של  העשירות  על  שולטים 

היצר  על  בזה  הכוונה  לעניים,  צדקה  לתת  ממנו 

מכניסים  שהם  וכוחותיו,  זרה  עבודה  של  הרע 

ידי עשה  ועוצם  "כוחי  באדם מחשבת פיגול של 

לי את החיל הזה", שהוא בגדר עבודה זרה, ועל 

בחושבו  צדקה  לתת  ממנו  מונעים  הם  זה  ידי 

שמשלו הוא נותן.

יומתק להבין בזה מה שפירש השל"ה הקדוש, 

שאברהם אבינו נקרא בתואר: "המושל בכל אשר 

מצות  בו  לקיים  רכושו  בכל  ששלט  משום  לו", 

בזוהר  המבואר  פי  על  אורחים,  בהכנסת  צדקה 

הקדוש )פרשת בהר קיא:( שהאבות הקדושים תיקנו 

עבודה  תיקן  אבינו  אברהם  החמורות,  עבירות  ג' 

זרה, לכן שבר את הצלמים של תרח אביו ופרסם 

בעולם שמו של הקב"ה, כמו שכתוב )בראשית כא-

לג(: "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל 

כשמסר  דמים  שפיכות  תיקן  אבינו  יצחק  עולם". 

תיקן  אבינו  יעקב  בעקידה.  ה'  קדושת  על  נפשו 

י"ב  שכל  שלימה  היתה  מיטתו  כי  עריות  גילוי 

השבטים היו צדיקים.

לפי זה מבואר היטב מה שזכה אברהם אבינו 

בעל החסד להיות במדרגה: "המושל בכל אשר לו", 

הקליפה  את  לשבור  בקדושתו  שנלחם  בזכות  כי 

של עבודה זרה ששלטה בימיו, זכה לבטל גם את 

אחיזתו של היצר של עבודה זרה בממונו ובהונו, 

וממילא היה מושל בכל רכושו לתת צדקה מכספו 

ולהכניס אורחים. 

של  הקדוש  המנהג  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"ואתה  כשאומרים:  צדקה  לתת  האריז"ל  רבינו 

מושל בכל, ובידך כח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל", 

כדי לגלות בכך את אמונתנו האמיתית בדברים אלו, 

שהקב"ה מושל בכל ובידו הכח הגבורה לחזק לכל, 

כי על ידי נתינת צדקה אנו שוברים את אחיזתו של 

נזכה  זה  ידי  ועל  ברכושנו,  זרה  עבודה  של  היצר 

משבח  שהכתוב  אבינו  אברהם  של  בדרכו  ללכת 

אותו: "המושל בכל אשר לו".

 רלא  קטוץ א  ידךר, כטי תשתי  בליד ך, 
רכי ט וח  ט ח א  ידך לור, כדי לתבו  א  אחיז  איצ 

 זוא  אקדות: בזמן בי  אמקדת נלחמא איד תל אקליטא
 בתביל ית אל בבחינ : רידך בשו ף אויביךר

 א יזרל: רמטני איד תנת לחא במקדתךר.
 או א יד תנלחמא בתביל ית אל אח יבא א  בי  אמקדת

 רגדולא צדקא תמק ב  א  אגאולאר. כי בזכו  ט יח  ידו לצדקא,
 תוב ים א  קליט  איד תנת לחא במקדתנו
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"כי  האביון",  מאחיך  ידך  את  תקפוץ  "אל  אותנו: 

בידינו  שיש  ברור  הרי  לו",  ידך  את  תפתח  פתוח 

הבחירה לשבור את השליטה של הסטרא אחרא 

ברכושנו, על ידי שנתגבר עליהם לפתוח את ידינו 

מצות  של  הקדושה  כי  ושוב,  שוב  צדקה  לתת 

צדקה מגרשת את כל הכוחות החיצונים, ומקדשת 

את כל רכושנו שתשרה בהם קדושה.

יפתח  הקדוש,  השל"ה  בדברי  נתבונן  כאשר 

נותן  שאינו  מי  של  הפלילי  העון  להבין  פתח  לנו 

מצות  מקיים  שאינו  רק  לא  כי  לעניים,  צדקה 

צדקה  נותן  שאינו  מאחר  ועוד,  זאת  אלא  צדקה, 

לשבור אחיזתם של כוחות הסטרא אחרא בממונו, 

נמצא שכל המאכלים שהוא קונה בממונו שורים 

עליהם הכוחות הרעים, וכל מי שאוכל אותם עלול 

להתקלקל מהם.

לפי זה נשכיל להבין מה שמזהיר שלמה המלך 

ְתָאיו  ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוַאל תִּ )משלי כג-ו(: "ַאל תִּ

ְלַמְטַעּמָֹתיְו". שנינו על כך בגמרא )סוטה לח:(: "אמר 

רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו, 

שנאמר אל תלחם את לחם רע עין וגו'... רב נחמן 

ואל  תלחם,  אל  לאוין  בשני  עובר  אמר  יצחק  בר 

תתאיו". לפי דברי השל"ה הכוונה בזה, כי מאחר 

שכוחות הסטרא אחרא שולטים על רכושו אסור 

להזיק  עלולים  הרע  כוחות  כי  ממאכליו,  לאכול 

ולקלקל למי שאוכלם.

 יצ  אקמצנו  סוג  א  ידיו
 תל אדם מיום ליד ו

מה  בזה,  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הן  צדקה,  הנותנת  ליד  חשיבות  הכתוב  שמייחס 

האביון",  מאחיך  ידך  את  תקפוץ  "ולא  באזהרת: 

פי  על  לו",  ידך  את  תפתח  פתוח  "כי  בציווי:  והן 

מה שמצינו במדרש )קהלת רבה ה-כ(: "תני בשם רבי 

ידיו הן קפוצות, כלומר  מאיר, כשאדם בא לעולם 

כל העולם כולו שלי הוא אני נוחלו, וכשהוא נפטר 

מן  נחלתי  לא  כלומר  פשוטות,  הן  ידיו  העולם  מן 

העולם הזה כלום".

כאשר נתבונן היטב נראה שלמדנו מדברי רבי 

מאיר דבר נפלא ונורא, שהרי מבואר בגמרא )נדה 

התורה  כל  את  מלמדים  אמו  במעי  לעובר  כי  ל:( 

"וכיון שבא לאויר העולם, בא מלאך וסטרו  כולה: 

לפתח  שנאמר  כולה,  התורה  כל  ומשכחו  פיו  על 

חטאת רובץ". ופירש המהרש"א, כי מלאך זה הוא 

היצר הרע שבא אל האדם בלידתו.

והביא ראיה ברורה לכך ממה ששנינו בגמרא 

באדם,  שולט  הרע  יצר  "מאימתי  צא:(:  )סנהדרין 

משעת  ומסיק  יציאה".  משעת  או  יצירה  משעת 

יציאתו לעולם, והביא ראיה ממה שכתוב: "לפתח 

ידך  מעשי  שכל  באופן  ידך,  מעשי  ובכל  בידך 

מי  כל  את  שיקלקלו  הרעים  בכוחות  נגועים  יהיו 

פתוח  "כי  אותך,  מצווה  אני  לכן  בהם,  שישתמש 

תפתח את ידך לו", לתת צדקה לעניים, כדי לשבור 

בכך אחיזתו של היצר בידך ובממונך.

ופירש  לו",  "נתון תתן  וזהו שממשיך הכתוב: 

את  לשבור  כדי  פעמים",  מאה  "אפילו  רש"י: 

השליטה של היצר וכוחותיו במעשי ידיו, "ולא ירע 

לבבך בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה", שאתה מתגבר 

מעשיך  בכל  אלקיך  ה'  "יברכך  הקמצנות,  יצר  על 

ובכל משלח ידך", שתשרה הברכה והקדושה בכל 

"משלח ידך" דייקא.

יומתק לצרף מה שפירש ה"יד יוסף" לרבי יוסף 

צרפתי זצ"ל )פרשתנו סוף דרוש ב(, שהקב"ה מתחנן 

ידך מאחיך האביון",  "ולא תקפוץ את  אל האדם: 

כפי שעשית ביום שנולדת עם ידים קפוצות, כדי 

להביע בכך שכל העולם שלך הוא, "כי פתוח תפתח 

תמות,  כאשר  דבר  של  בסופו  שהרי  לו",  ידך  את 

פתוח תפתח את ידך בעל כרחך לפני הקב"ה, כדי 

"לא נחלתי מן העולם הזה כלום", אם  לומר בכך: 

הטוב  מרצונך  ידך  את  שתפתח  יותר  טוב  הרי  כן 

בעודך בחיים, כדי לקיים מצות צדקה אשר בזכות 

המצוה תנחל עולם הבא.

בלידתו  שכתוב  מה  בזה  להבין  נפלא  מה 

הראשון  "ויצא  כה-כה(:  )בראשית  אבינו  יעקב  של 

עשו,  שמו  ויקראו  שער  כאדרת  כולו  אדמוני 

ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו ויקרא 

קדושתו  הכתוב  אותנו  מלמד  בכך  יעקב".  שמו 

ידיו בלידתו כפי  של יעקב אבינו, שלא קפץ את 

לאויר  בצאתו  מיד  אלא  אדם,  בני  כל  שעושים 

העולם  כל  ואומר,  כמכריז  ידו  את  פתח  העולם 

הזה אינו שלי אלא של הקב"ה.

שלא  עשו",  בעקב  אוחזת  "וידו  שכתוב:  וזהו 

שלט שרו של עשו הוא היצר הרע בידיו של יעקב 

בעקב  אחזה  יעקב  של  ידו  אדרבה  אלא  לסוגרן, 

למה  להפליא  מתאים  זה  והרי  בו.  לשלוט  עשו 

  בי טנחס מקו יץ: אם כל ית אל איו נו נים צדקא 
בכוונא באומ ם רוא א מותל בכלר, איא בא מתיח

 תלרא אקדות: איצ  וכוחו יו תולפים של שת ו תל אדם
 אמקמץ בצדקו  ומונשים ממנו למתול ב כותו

 תם: של אב אם אבינו נאמ : ראמותל בכל את  לור,
 כי זכא למתול בכל  כותו לקיים בו אכנס  או חים

 מד ת: ר ני בתם  בי מאי , כתאדם בא לשולם ידיו אן קטוצו , 
כלומ  כל אשולם כולו תלי אוא ואני נוחלור

על  נאמר  זה  פסוק  כי  מבואר  הרי  רובץ".  חטאת 

היצר הרע השולט על האדם בשעת לידתו.

הנה כי כן לפי מה שאמר רבי מאיר: "כשאדם 

בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כולו 

שלי הוא", הרי מבואר מזה דבר איום ונורא, כי מיד 

כשאדם נולד ויוצא לאויר העולם, לא רק שהיצר 

הרע בא וסוטרו על פיו כדי שישכח כל מה שלמד 

במעי אמו, אלא זאת ועוד שהוא משתלט מיד על 

בימי  שירכוש  מה  כל  להחזיק  אותן  שיקפוץ  ידיו 

חייו לעצמו. נמצא לפי זה כי אותו היצר שמשתלט 

על רכושו של הקמצן, הוא זה המשתלט על הידים 

של תינוק בן יומו, שיסגור אותן כאילו הוא מכריז 

בכך שהוא להחזיק כל העולם לעצמו.

מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

לפני  ידים  נטילת  מצות  ז"ל  חכמינו  שתיקנו 

"מפני  כו:(:  )סוכה  בגמרא  הטעם  ומבואר  האכילה, 

נגעו  "ושמא  ופירש רש"י:  שהידים עסקניות הן". 

לפי  בזה,  הכוונה  לפרש  יש  הטינופת".  במקום 

הידים  אדם  של  לידתו  בשעת  כי  שנתבאר  מה 

עסקניות הן להיסגר, מפאת היצר שמפתה אותו 

להביע בכך שכל העולם שלו.

לחמו  את  לאכול  כשיבוא  כי  זה  לפי  נמצא 

שהרוויח בעמל ידיו, הרי הוא עלול לטעות שכוחו 

ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה. לכן צריך לרחוץ 

תחילה את ידיו במים כדי לנקותן מאחיזת היצר. 

וזהו גם כן הרמז בדברי רש"י: "ושמא נגעו במקום 

שהרוויח  מה  שכל  לחשוב  שיטעה  הטינופת", 

הוא בכוחו, שטעות זו היא בבחינת נגיעה במקום 

הטינופת, לכן צריך לרחוץ ולנקות את ידיו.

 רכי ט וח  ט ח א  ידךר
לתבו  אקליטא אסוג   א  איד

מעתה יאירו עינינו להבין מה שמזהיר הכתוב: 

"ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון", כפי שעשית 

בכך  שהרי  העולם,  לאויר  ויצאת  שנולדת  ביום 

וכוחותיו  הרע  היצר  של  אחיזתו  את  מחזק  אתה 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ראה תשע"ט

בכל',  מושל  'ואתה  של  צדקה  נתינת  גדול  הוא 

והיו כולם נותנים זאת הצדקה", בכוונה זו להקים 

זה  והרי  "היה בא המשיח".  את השכינה מעפרה, 

"גדולה  הנזכר:  מתקשר להפליא עם מאמר חז"ל 

צדקה שמקרבת את הגאולה". אולם ברור שעדיין 

לתת  הענין  מהו  הביאור,  חובת  עלינו  מוטלת 

צדקה דוקא כשאומרים: "ואתה מושל בכל".

 אתלרא אקדות מגלא תאקליטו 
תוכנו  של שות ו תל אקמצן

רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בזה, על פי מה 

בדברי  בממונו  הקמצן  על  קשים  דברים  שמצינו 

השל"ה הקדוש )פרשת חיי שרה דרך חיים תוכחת מוסר(, 

)בראשית  אבינו  אברהם  אצל  שכתוב  מה  שמפרש 

המושל  ביתו  זקן  עבדו  אל  אברהם  "ויאמר  כד-ב(: 

בכל אשר לו". ומפרש השל"ה הכוונה בזה:

"המושל בכל אשר לו. יש לפרש שזה קאי על 

אברהם, שאליעזר היה עבד וזקן בית של ]אברהם[ 

הוא מי שחננו השם  והרמז  לו.  בכל אשר  המושל 

יתברך עושר גדול, והוא מקמץ ואין מרבה בצדקות 

מינן  בר  ושטנים  קליפות  יש  בודאי  ובנדיבות, 

יוכל  שלא  אותו  המונעים  עושרו,  על  השוכנים 

גדול  נדיב  היה  אבינו  אברהם  אבל  בשלו,  למשול 

ובעל צדקה ומושל בכל אשר לו".

הקדוש  השל"ה  מדברי  למדים  נמצינו 

הקב"ה  שחננו  מי  לכל  שראוי  נוראים,  דברים 

בעשירות לשנן ולזכור, שאם הוא מתנהג במדת 

ידע  הקמצנות שלא לתת מכספו צדקה לעניים, 

נאמנה שהסיבה לכך היא משום שכוחות השטן 

והסטרא אחרא השתלטו על רכושו, והם מונעים 

בו  ולהשתמש  בכספו  למשול  יוכל  שלא  אותו 

לקיים מצות צדקה.

אשם  אני  מה  בטענה:  הקמצן  יבוא  ואם 

שכוחות הסטרא אחרא השתלטו על עושרי ואינם 

נותנים לי לקיים מצות צדקה. אף אתה הקהה את 

מזהיר  התורה  נותן  הקב"ה  אם  לו:  ואמור  שיניו 

רבינו  כי  ג(,  טור  יח  דף  א  דרוש  השחר  )תפלה  הכונות" 

האריז"ל נהג לתת צדקה מעומד בתפלת שחרית 

בכל".  מושל  "ואתה  דוד"(:  "ויברך  )בפסקא  כשאמר 

וצריך ביאור להבין גם לפי השגתנו מהו הענין לתת 

צדקה במקום זה.

בדרך הפשט נוכל להבין הענין בזה, כי המבחן 

שלימה  באמונה  מאמין  אדם  אם  לדעת  האמיתי 

הקהל:  כל  לעיני  ה'  את  המלך  דוד  שבירך  במה 

לגדל  ובידך  וגבורה,  כח  ובידך  בכל,  מושל  "ואתה 

ביודעו  צדקה מכספו,  נותן  אם  הוא  לכל",  ולחזק 

לו הקב"ה,  לו הוא רק ממה שנתן  שכל מה שיש 

ובידו להוסיף לו את ברכתו כהנה וכהנה, לכן דבר 

בעתו מה טוב לתת צדקה במקום הזה.

אולם עוד לאלקי מילין לבאר ענין זה, על פי מה 

שמצינו דבר פלא בשם הרה"ק רבי פנחס מקוריץ 

זי"ע, כפי שהביאו תלמידיו בשמו ב"מדרש פנחס" 

)אות לב(, וב"נופת צופים" )אות צד(, שאמר על מנהג 

כמה  יודעים  ישראל  כל  היו  "אם  הנ"ל:  האריז"ל 

הוא גדול נתינת צדקה של 'ואתה מושל בכל', והיו 

כולם נותנים זאת הצדקה, היה בא המשיח". 

לדבריו  שהמקור  דעתי  עניות  לפי  ונראה 

הכונות"  ב"שער  שמבואר  ממה  הוא,  הקדושים 

מעומד  צדקה  לתת  שצריך  טעמים  שני  )שם( 

"לפי  א':  טעם  בכל",  מושל  "ואתה  באומרו 

שהצדקה היא מצות עשה וראוי לעשות המצוות 

ב', כדי לעשות בכך פועל דמיון,  מעומד". טעם 

על  להעמידו  לעני  צדקה  נותנים  שאנו  כמו  כי 

הקדושה  לשכינה  צדקה  הקב"ה  יתן  כך  רגליו, 

עניה  היא  בגלות  אשר  ישראל,  נשמות  שורש 

מנפילתה  אותה  ויקים  לארץ,  ונופלת  ודלה 

אנו  כך  ועל  מעפרא,  שכינתא  לאוקמא  בבחינת 

לנו  יקים  הוא  "הרחמן  הסוכות:  בחג  מתפללים 

את סוכת דוד הנופלת".

רבי  הרה"ק  דברי  את  להבין  זכינו  כן  כי  הנה 

כמה  יודעים  ישראל  כל  היו  "אם  מקוריץ:  פנחס 

טוב  מה  בעתו  דבר  ראה  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן על אחת מתרי"ג המצוות החשובות, הלא 

היא מצות צדקה שהקב"ה מבטיח לנו, שאם נקיים 

מצוה זו יברך את כל מעשי ידינו )דברים טו-ז(:

שעריך  באחד  אחיך  מאחד  אביון  בך  יהיה  "כי 

את  תאמץ  לא  לך,  נותן  אלקיך  ה'  אשר  בארצך 

לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי פתוח 

לבבך  ירע  ולא  לו,  תתן  נתון  לו...  ידך  את  תפתח 

בתתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל 

מעשיך ובכל משלח ידך".

ובכן ראוי להתבונן מה שמייחס הכתוב חשיבות 

ליד שאדם מקיים בה מצות צדקה, הן באזהרת סור 

והן  האביון",  מאחיך  ידך  את  תקפוץ  "ולא  מרע: 

בציווי עשה טוב: "כי פתוח תפתח את ידך לו". וכן 

בשכר על המצוה מזכיר הכתוב שוב את הידים: "כי 

בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך בכל מעשיך ובכל 

ישנן הרבה מצוות שאנו  ידך". ובאמת הרי  משלח 

אבידה,  השבת  תפילין,  הנחת  כמו  ביד,  מקיימים 

לקיחת ארבעת המינים, כתיבת ספר תורה וכדומה, 

פתוח  "כי  הכתוב:  שיאמר  מקום  בשום  מצינו  ולא 

תפתח את ידך" לקיים מצוה זו.

ז"ל  חכמינו  שהפליגו  מה  להתבונן  ראוי  עוד 

באומרם  צדקה  מצות  של  הגדולה  בחשיבות 

המצוות".  כל  כנגד  צדקה  "שקולה  ט.(:  בתרא  )בבא 

ואמרו עוד שבזכות קיום מצוה זו נזכה לצאת מן 

"גדולה צדקה  הגלות, כמו ששנינו בגמרא )שם י.(: 

שמקרבת את הגאולה". ומצד שני הפליגו בגנותו 

"כל  )שם(:  באומרם  זו  מצוה  מקיים  שאינו  מי  של 

עבודת  עובד  כאילו  הצדקה  מן  עיניו  המעלים 

מיוחד  כך  כל  מה  להבין  ביאור  וצריך  כוכבים". 

במצוה נשגבה זו.

 מנאג אא יזרל ל   צדקא
באומ ו: רוא א מותל בכלר

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שהביא ה"מגן אברהם" )או"ח סימן נא ס"ק ז( מ"שער 

רכי ט וח  ט ח א  ידך לור

 ט יח  איד לנ ינ  צדקא מק ב  א  אגאולא
כי איא תוב   א  קליט  יד תנת לחא במקדתנו
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לוותר על משרתו בשנה  וביקש ממנו להואיל בטובו  הוותיק, 
זו, ראה החזן המקומי שהאורח דנן חפץ מאוד במשרה הרמה, 

והסכים לוותר על העמוד באותה שנה. 
הוויתור  על  וסיפר  הרב  לבית  מהרה  רץ  בשמחתו  האורח 
העמוד  מן  לסגת  הסכים  שמצידו  החזן,  של  בביתו  שהשיג 
בימים נוראים של אותה שנה. אמר הרב שאם אכן החזן מסכים 
ונתן הסכמתו  ניתן לבצע את החילופין,  בדבר, הרי גם מצידו 

שיתפלל החזן האורח באותה שנה.
החזן  של  בביתו  אורח  אותו  מופיע  שוב  והנה  שבוע  כעבור 
חזן  שבהיותו  טען  הוא  ממונות...  בענייני  והפעם  הקבוע, 
שכרו  את  לקבל  עליו  רבים,  בת  בשער  ונכבד  ידוע  מפורסם 
ליש"ט  מאות  כמה  של  וגבוה  נכבד  סכום  דרש  הוא  משלם, 

טבין ותקילין!
הבעל מוסף המקומי, איש נכבד ושאר רוח, הבין מבין המילים 
שהאורח פשוט נצרך מאוד אל הכסף, וזו כנראה עיקר סיבת 
המקודשים,  והימים  החגים  בחודש  אנגליה  בארץ  שהותו 
שיורידו  לזה,  גם  הסכמתו  את  ונתן  מידותיו  על  העביר  ולכן 

ממשכורתו כבקשתו של החזן האורח!
תפילה  הבעל  ניגש  לא  שנה  אותה  של  נוראים  בימים  ואכן 
כל  לרצון  הקודש,  האורח מארץ  החזן  אם  כי  למוסף,  הקבוע 
הצדדים הנוגעים בדבר, כשהחזן הקבוע מוותר גם על התפילה 

בעמוד וגם על המשכורת היפה שבצידה...
חלף שבוע אחד והנה מגיע החזן אל ביתו של הרב, הפעם היה 
על  שנה  אותה  שוויתר  זה  הקבוע,  המקומי  תפילה  הבעל  זה 
הכל, וסיפר לפני הרב בהתרגשות גדולה שזה עתה זכה לראות 
זה  הזה, שכן  בפירותיהם שבעולם  והוויתור  המצוה  את שכר 
היום הוכפלו מניותיו בכמה עשרות מונים, ובבת אחת התעשר 

בעושר רב.  
וכהבטחת הכתוב בפרשא דידן: "ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו – ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר 

ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ַמֲעֶׂשָך ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך".
]פרטיות, קובץ 475930[

• ~ • ~ •
מליובאוויטש  צדק  הצמח  בעל  מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק 
רגיל בכל פעם שהתקשה בלימודו שהגיע אליו  זצוק"ל, היה 
לבאר  האמת,  מעולם  זצוק"ל  התניא  בעל  ורבו  מורו  זקנו 

וליישב לו את כל הדבר הקשה.
בתקופה מסוימת הפסיק לבוא אליו, והבין הצמח צדק שזו עת 

של הסתר פנים, ולאו כל העתים שווים.
שחרית  לתפילת  בדרכו  צדק  הצמח  הרבי  כשהיה  אחד  יום 
עם שחר פגש בו עני אחד בן טובים, והחל לבכות לפניו בענין 
צדקה  ממנו  וביקש  ביתו,  את  לכלכל  במה  לו  שאין  פרנסתו, 
ידו  את  לנסות  שיוכל  כדי  רובל,  חמישים  של  הגונה  בנתינה 
במסחר כל שהוא, לקנות ולמכור איזו סחורה, בתקווה שיוכל 

לחזור עם רווח מסוים שיש בו כדי להביא לחם לפי הטף. 
הצמח צדק התפלא לעומתו על שמגיע בשעה כה מוקדמת, 
כשבקושי יצאה חמה מנרתיקה, ואמר לו הנה עתה ניגשים אנו 
לדון  ונשוב  התפילה  לאחר  אלי  נא  תחזור  שחרית,  לתפילת 

בענייני עסקיך.

המשיך אפוא הרבי לבית הכנסת והכין עצמו בסילודין לקראת 
להתחיל  ורצה  בתפילין,  והתעטר  בטלית  התעטף  התפילה, 

בתפילה בדחילו ורחימו.
לרעך  "ואהבת  יט(  יח,  )ויקרא  מצות  עצמו  על  לקבל  כשהחל  אך 
כמוך", כהוראת מרן רבינו האריז"ל, נתן דעתו באותו עני, והחל 
להתבונן יותר במצבו הדחוק, ועשה חשבון שאם יתמהמה הלה 
עד סיום התפילה האורכת זמן רב, הרי כבר יהיה כמעט קרוב 
בשוק,  לסחור  להספיק  כבר  יוכל  מה  יודע  ומי  היום,  לחצות 
יישאר כלום, שכולם  ובטח מן הסחורות המשובחות כבר לא 

נחטפים עם פתיחת השוק.
לפיכך השיל הצדיק תיכף מעליו את הטלית ואת התפילין, ורץ 
מהרה לביתו לקחת מן הקופה חמישים רובל כסף, ושוב רץ אל 
השוק הגדול בחיפושיו אחר אותו עני שפגש בדרכו בהשכמה. 
מייחלות,  ועיניים  ריקניות  בידיים  הצד  מן  עומד  מצאו  והנה 
יודע כיצד ובמה  לאין בידו לפורטה אפילו שוה פרוטה, ואינו 
את  תחב  באהבה,  לקראתו  רץ  תיכף  מסחרו.  את  להתחיל 
אותך  שעכבתי  העיכוב  על  נא  סלח  באומרו:  לידו,  המעות 
נכבד לפתיחת  בו סכום  נא מידי את הכסף שיש  עד כה, קח 
המסחר, והחל לסחור בסחורות הטובות והמשובחות שבשוק, 

והשם יהא בעזרך שתעשה חיל בעסקיך!
עני  אותו  וראה  הנחוצה,  מצוותו  את  הרבי  שסיים  לאחר  רק 
מסודר כראוי במסחרו, חזר שוב לבית הכנסת לתפילת שחרית 

בהתלהבות וברשפי אש כדרכו בקודש.
והנה באותה תפילה ראה לפתע את זקנו הקדוש, שנגלה אליו 
נכדי  לך  דע  ואמר:  אליו  פנה  שוחקות  ובפנים  הדרו,  במלוא 
המצוה  ובזכות  ועצום,  גדול  החסד  מידת  של  שכוחה  היקר, 
המסכים  כל  את  שברת  רב,  בהידור  הבוקר  שקיימת  הגדולה 

המבדילים, והוסרו כל ההסתרים!
]פרטיות, קובץ 130913[

• ~ • ~ •

איש יהודי יקר עמד לפני נישואי בנו, ולא היה בידו לכסות את 
ההוצאות שהשתרגו ועלו למעלה ראש. בעודו מאמץ את מוחו 
במחשבות שונות ומשונות כיצד להשיג את הממון, נזכר שיש 

לו קרוב משפחה עשיר בטורונטו שבקנדה הרחוקה.
הזמין  הוא  קרוב,  אותו  אצל  לנסות  החליט  אחר  מוצא  באין 
אפוא 'כרטיס טיסה' לטורונטו, שילם עליו במלוא כספו. והגיע 
אליו  שבא  לו  וסיפר  חמה  בברכה  ברכו  קרובו,  אל  בשמחה 
ממרחקים בבקשת עזרה נכבדה, בעמדו עתה לקראת נישואי 

בנו, ועליו לגייס סכומים גדולים.
אך מה מאוד הופתע לנוכח התנכרותו של אותו קרוב אליו, הוא 
אמר שאיננו מכירו כלל, וככל הנראה חלה טעה בכתובת, ואף 

כי צר לו לאכזבו אבל אין הוא מכירו משום מקום...
הוא הוציא אפוא מכיסו סך של עשרה דולרים בלבד, תחב לידו 
ובזה פטרו לשלום. האיש הצטער והתאכזב מאוד, אבל לעומת 

התנכרותו של בעל הבית הוכרח לעזוב ולצאת לדרכו.
בטרם יצא מן הבית פנה ואמר לבעל הבית, הנני מפליג כעת 
וקריטי  חשוב  במידע  אוזנך  את  לגלות  אני  צריך  אך  לדרכי, 
עבורך! תדע נאמנה, שבארץ הקודש הנני חבר בחברא קדישא, 
שם נקראים אנו מדי פעם לאיזה 'גוסס' העומד לקראת 'יציאת 
'סימנים'  לנו בקבלה  יש   – לביתו...  'מנין'  וכבר מזמין  נשמה', 
והגיע שעתו  גסיסה  אכן  זו  ולהכיר באדם, אם  לדעת  ברורים 
לילך לבית עולמו. מוכרח אני להזהירך, שהנני רואה בך סימנים 
ברורים של גסיסה, וככל הנראה עומד אתה לנפוח את נשמתך 

בקרוב ממש, ולעבור לעולם שכולו טוב!
פנימה,  הביתה  מהרה  החזירו  נפשו,  על  מאוד  נבהל  העשיר 
נכנס עמו בבהילות חדר לפנים מחדר, שם הוציא מאמתחתו 
'פנקס שיקים' מהודר, ושאל את האיש בסבר פנים יפות בכמה 
הדירה  עלות  כולל  יחדיו,  כולם  הנישואין  הוצאות  מסתכמים 
והוצאות  המשפחה,  לכל  המלבושים  הוצאות  הרהיטים,  עם 
אלפים  כמה  עוד  עליהם  הוסיף  כולה,  והשמחה  החתונה 
לכלכלת כמה חודשים טובים, והשליש בידו את השיק הנכבד.
לאחר מכן שאלו כממתיק סוד, גלה נא את אוזני, מה הם סימני 

הגסיסה שראית עלי, והאם ניתן אולי להינצל עדיין?
אמר לו האיש, תנוח דעתך, עכשיו ממש חלה בך תמורה גדולה, 
לך  ואפרש  ושמע  הסכת   – לטובה!  הסימנים  מראים  ודווקא 
פשר דבר, אחד הסימנים החזקים באדם כשהוא גוסס שהחולי 
גבר עליו עד מאוד, הוא כאשר כבר אינו יכול לזהות ולהכיר את 
משפחתו ואת האנשים הקרובים אליו. כאשר אין החולה מזהה 
אף את האנשים הקרובים אליו ביותר, שהם מתוך המשפחה 

עצמה... זהו סימן שמתקרב קיצו והגיעה שעתו.
לפיכך כשראיתי את התנכרותך כלפי, שכבר אינך מכיר גם את 
אנשי משפחתך שלך... הרי היה בידי סימן של גסיסה... – אכן 
י, ב(,  עתה שנתת הצדקה, הרי "צדקה תציל ממוות" )משלי 
והתחלת אכן להכיר אותי היטב, ואכן חזרו אליך החיים לאורך 

ימים ושנים טובים!
]שם[

ָך  ָכל ַמֲעׂשֶ ה ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ָבר ַהזֶּ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ן לֹו – ּכִ ּתֵ "ָנתֹון ּתִ
ַלח ָיֶדָך". ּוְבֹכל ִמׁשְ
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ניתן להשיג בחנויות הספרים
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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

'הבוטח בה' חסד יסובבנו'
שבת  לכבוד  מגוריי  בעיר  לשבות  הגיעו  הורי 
עם  לסעוד  ביתי  נוות  עם  החלטתי  המלכה, 
ההורים את סעודת ליל שבת ובחזור נלך רגלי 
מרחק של כארבעים וחמש דקות מרמה א' בית 

שמש עד לחפציבה.
וחזרנו  רוח  בהתרוממות  הסעודה  את  סעדנו 
חצות  אחר  שתיים  בשעה  הקטנים  ילדינו  עם 
הבית  עינינו,  חשכו  לבית  משהתקרבנו  לילה, 

כולו חשוך!!!
כיוונתי שעוני שבת על המזגנים  נזכרתי שלא 
וכולם נשארו דולקים בבת אחת מה שהעמיס 

על הגנרטור שבת והפיל את החשמל.
שהילדים  בעיה  הייתה  הכבד  לחום  מעבר 
הקטנים פחדו לעלות הביתה מחמת החשיכה. 
היינו אובדי עצות שכן בשעה כה מאוחרת אין 
סיכוי למצוא גוי של שבת באזור שלנו ועכשיו 
ואין  מתארחים  שהורי  לבית  לחזור  מצב  אין 

מצב להרגיע את הקטנים בחום ובחשיכה...
את  להפעיל  השמונה  בת  ביתי  החלה  ואז 
פרק  נגיד  "אנחנו  להם:  אמרה  וכך  הקטנים 
תהילים ביחד וה' יעשה נס ובאמצע התהילים 

החשמל יידלק..."
את  לעצור  יכולתי  לא  אך  מגוחך  הדבר  אמנם 
התמימות של ילדה קטנה, והיא בשיא הביטחון 
קיוויתי  ומאוד  תהילים,  באמירת  פצחה  בה' 
לא  ברגע שהחשמל  שלא תאבד את אמונתה 
לנס  חרישית  תפילה  ונשאתי  לדלוק,  יחזור 

למרות שאין סבירות לנס בשעה כזו.
עוברי  שני  ראיתי  התהילים  אמירת  באמצע 
אורח שנראו כגויים עוברים בכיכר שמול הבית 
שלי, פניתי אליהם ושאלתי אם אכן הם גויים 
לי  היה  הלכה  פי  שעל  ]כמובן  בחיוב,  והשיבו 
היתר בזה[, הם הועילו לעלות לבית ולסדר את 
ולשמחת  להפתעת  והגנרטור  החשמל  עניין 

כולם...
נהגתי  באמת  אם  הרב  את  שאלתי  למחרת 
כשורה עם הגוי של שבת? השיב הרב: " אתה 
איך  לי  תסביר  אבל  ולכתחילה,  כשורה  נהגת 
משיגים גוי בשעה 2 בלילה? זה פלא גדול!!!"

השבתי לו שנראה עבורי לא הייתי משיג, אלא 
זו  היא  הקטנה  ביתי  של  והביטחון  התמימות 
שהשיגה את הגויים של שבת, ומה גם שאילו 
היינו  לא  כבר  אחרי  דקה  או  לפני  דקה  הגענו 
ומדוייק  מכוון  הכל  כמה  וראינו  בהם  פוגשים 

מאיתו יתברך!!!
בעל המעשה: י. ר.

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
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים נתון תתן – כי בגלל הדבר הזה יברכך ה'!

על  שדווקא  פרשתנו,  בפסוקי  כאן  מפורש 
ולאביונים  ידי הנתינה שנותן האדם לצדקה 
בפרק  שאמרו  דרך  על  הברכה.  לכל  זוכה 
)ז.(: "אם רואה אדם שמזונותיו  קמא דגיטין 
מצומצמים יעשה מהן צדקה, וכל שכן כשהן 
הנפלא  המשל  מענין  שם  עיין  וכו'".  מרובין 
של שתי הרחלות שהיו עוברות במים, כשרק 

אחת גזוזה עי"ש.
ויש לדעת שהצדקה איננה רק בגשמיות כי 
אם גם ברוחניות, וכשם שהזהירה תורה מפני 
הדבר  כן  לעני,  ולסייע  מלעזור  ההתחמקות 
גם בצדקה שברוחניות. כמו שכתב בספה"ק 
"הצדקה  ב דרוש א(:  )חודש אדר מאמר  בני יששכר 
לעני  דעת  כשמלמד  שבצדקות,  הגדולה 

בדעת, כי אין לך עני כעני בדעת )נדרים מא.(" עכל"ק.
ולפיכך אם מבקש ממך חברך עזרה ועצה בתורה ועבודה, או שצריך 
זו,  צדקה  עמו  לעשות  יש  וכיוצא,  סבוכה  בסוגיא  עמו  שתלמד 

למרות שהדבר לוקח זמן וכיוצא.
מן  "וירד משה  יד(:  יט,  )שמות  הכתוב  כמו שאמרו הצדיקים במאמר 
ההר אל העם", ופירש רש"י ז"ל, שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא 
'מן ההר אל העם'. ונודעה תמיהת העולם, וכי איזה עסקים היו לו 

למשה רבנו ע"ה עד שנזקק לוותר עליהם.
להסתגר  רוחניים,  עסקים  אלא  אינם  רבינו  משה  של  עסקיו  ברם 
כך  ועל   – אלוקות.  ובהשגות  בתורה  ולהתעלות  בחדרו  ולהתבודד 
מעידה תורה הקדושה שלא פנה לעסקיו הרוחניים של עצמו, אלא 
חוקי  את  ישראל  בני  את  ללמד  כדי  העם',  אל  ההר  'מן  יורד  היה 

האלקים ואת מצוותיו.
מנתינתו  יפסיד  שלא  הכתוב  הבטיח  הגשמית  שבצדקה  וכשם 
ולא  כן הוא בצדקה הרוחנית, שאף הוא יתעלה במדרגותיו  כלום, 

יפסיד בדבר, כהבטחת התורה הקדושה:
"ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְוֹלא ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו, ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכָך ה' 

ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ַמֲעֶׂשָך ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך".
]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
העדה  ומו"ץ  דיין  זצוק"ל,  רבינוביץ  בנימין  רבי  הגה"צ  ורבי  מורי 
החרדית דפה עיה"ק ת"ו, היה ידוע ומפורסם בהתמדתו ושקידתו 
בתורה, וכל רגע בסדר יומו העמוס היה מנוצל לתורה ועבודת ה', אך 
בכל זאת לא חס על זמנו כשנצרך לחזק אברכים או בחורים צעירים. 
בכל פעם שעלו ובאו אל ביתו לעצה וברכה, היה סוגר את הגמרא 
ומכניס עצמו בטובת המבוקש ממנו. ובפרט היה ידוע כמדריך נפלא 
לצעירי הצאן, והיה מאריך עם בחורים יקרים בדברי הדרכה וחינוך, 

להתוות בפניהם את הדרך הישרה במסילה העולה בית קל. 
בדידי הוי עובדא, בחודש תמוז האחרון לימי חייו, נצרכתי לשוחח 
היהדות  של  נפשה  לציפור  הנוגעים  עניינים  כמה  אודות  עמו 
וכן  ישראל הטהורים.  גדרי הקדושה של בחורי  ושמירת  החרדית, 
כמה שאלות שהיו על הפרק בקביעת דרכי הקירוב לבחורים חלשים 
המסתעפים  עניינים  כמה  ועוד  שבשמים,  אביהם  אל  ברוחניות 

שנצרכו להכרעת גדולי הדור.
ואמר לי רבי בנימין הצדיק, לבוא אליו בשבעה עשר בתמוז ביום 
ונקשתי קלות על  ביום הצום,  ביתו  התענית בצהריים. הגעתי אל 
ניכרת עליו חולשת  לי הרב את הדלת היתה  דלת הבית. כשפתח 
לי הדלת. חשתי  לפתוח  כדי  ירד ממיטתו  והרגשתי שהוא  הצום, 
עדיף  שאולי  והצעתי  סליחתו,  את  ביקשתי  בנוח,  שלא  מאוד 

שאבוא בפעם אחרת.
אך הרב בצדקותו ענה לי, שאדרבה לכן הזמין אותי בשעות אלו של 

יום התענית, כי יודע ומכיר את טבעי חולשתו 
ביום צום, ואינו רוצה להעביר את היום בשינה 
לשיחה  הזה  הזמן  את  'לנצל'  ביקש  ולכן  ח"ו, 
כדי  בשקט,  שאכנס  ביקש  רק  הוא   – עמדי. 

שלא להעיר את הרבנית משנתה.
מסירות  גודל  את  עת  באותה  ראיתי  ואכן 
האחריות  וגודל  ישראל,  בחורי  לקירוב  נפשו 
אף  שעל  ישראל,  בקדושת  כתפו  על  שנשא 
התענית,  יום  של  בעיצומו  הגדולה  חולשתו 
שכמה פעמים באמצע שיחתנו נצרך להפסיק 
ולנוח קמעא, לא הסכים לדחות שיחתנו לזמן 
הנצרכים  העניינים  בכל  לפסוק  והמשיך  אחר, 
ישראל  בני  לבות  לקרוב  כדי  נפש,  במסירות 

לאביהם שבשמים.
כיוצא בדבר בחג שמחת תורה האחרון לימי חייו עלי אדמות ראיתי 
אצלו דבר נפלא, מצב בריאותו היה אז חלוש מאוד, וישב על כיסא 
קדשו, ובאמצע ההקפות תקפה עליו חולשתו ביותר ולא חש בטוב, 

וחששו המקורבים מאוד לשלומו. 
כי  עמו,  לשוחח  לגשת  והמקורבים  הגבאים  ממני  ביקשו  לפיכך 
שיחותיו עמי נסכו בו חיות וחיזוק, ואולי גם אם יהא צורך לבקשו 

להיכנס לנוח בביתו נאווה קודש. 
מתחילה חששתי לגשת לשוחח עמו מתוך חולשה כזו, אך בהפסקה 
בקשת  עלי  חזקה  גשם,  ותפילת  המוספין  תפילת  הקצרה שלפני 
המקורבים וניגשתי אל מקומו שבכותל המזרח. והנה כשהתקרבתי 
אליו ראו עיני דבר נורא, הוא בקושי החזיק את ראשו בישיבתו על 
משהתחלתי  אך  נוראה.  וחלישות  בתשישות  חלוש  כולו  הכיסא, 
בשיחה עמו שאל תיכף לשלום הבחורים הצעירים שידע שנמצאים 
אצלי בהליכי קירוב והצלתם מרדת שחת. ובבת אחת נאזר בגבורה 
באופנים  עמדי  לדון  והחל  כוחות מחודשים  וניכר שקיבל פתאום 

ודרכים הראויים לקירובם והצלתם. 
והיה זה לפלא גדול, כיצד ניסכו בו בבת אחת כוחות רעננים, כשאזר 
לי  השיב  הוא  גדולה.  בשמחה  בדרכו  עמי  לשוחח  חלציו  כגיבור 
אותי  לחזק  כדי  בדברים  חסך  ולא  שאלותי,  כל  על  מעמד  באותו 
אף  חלשים,  בחורים  קירוב  של  הקודש  בעבודת  להמשיך  מאד, 
כעבודה  לכאורה  ונראה  התקדמות  שום  רואים  אין  כשלפעמים 
מיותרת שאינה מפיקה פירות, עלינו לעשות את אשר מוטל עלינו 
בלא קשר לתוצאות, ואי אפשר לדעת היכן וכיצד תועיל השפעת 

הקדושה. 
לאחר סיום שיחתנו הודו לי המקורבים מאוד, ואף הם הביעו גודל 
שיחה,  אותה  בעקבות  בו  שניכרה  הגדולה  המהפכה  על  פליאתם 
רק  עייפות,  ושום  ותשישות  חולשה  שום  בו  ראו  לא  שבפתאום 
כולו אומר חיזוק ועוצמה לחזק את ידי בעבודת הקודש, וכך נמצא 

ממילא נשאר עד סוף התפילה בבית המדרש.
]שם[

• ~ • ~ •
אלחנן  רבי  הגה"צ  לפני  הגיע  הקדוש,  אלו"ל  חודש  של  בימים 
הלפרין זצ"ל גאב"ד בלונדון אורח מארץ הקודש, וסיפר על עצמו 
שהוא איש יודע ספר ומלאכתו אמונה בתפילת המוספין של ימים 
הנוראים לפני העמוד, קולו חזק כארי יתנשא והוא ותיק ורגיל מזה 
לשהות  שנצרך  ובהיות  המוספים,  לתפילת  שניגש  רבות  שנים 
בלונדון בירח האיתנים מבקש לגשת לפני העמוד לתפילת מוסף 

בראש השנה ויום הכיפורים. 
אמר לו ר' אלחנן, צר לי לאכזב אותך, אבל המוסף כבר שייך לחזן 
הקבוע של בית הכנסת, שמחזיק במשרתו זה שנים רבות. אך החזן 
הקהילה  חזן  של  לביתו  אפוא  עלה  הוא  נואש,  אמר  לא  האורח 

ג

ן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם  ֶמר ְלָך ּפֶ ָ "ִהּשׁ
ָקְרָבה  ֵלאֹמר,  ַעל  ְבִלּיַ ְלָבְבָך 
ֵעיְנָך  ְוָרָעה  ַבע כו',  ֶ ַהּשׁ ַנת  ׁשְ
ן  ּתֵ ָאִחיָך ָהֶאְביֹון וגו'. ָנתֹון ּתִ ּבְ
ָך לֹו,  ִתּתְ לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ
ְיָבֶרְכָך  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ְגַלל  ּבִ י  ּכִ
ָך, ּוְבֹכל  ָכל ַמֲעׂשֶ ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ

ַלח ָיֶדָך" )טו, ט-י( ִמׁשְ

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

 מערב ראש חודש
אלול  חודש  ראש  בערב  נהגו  א. 
להתענות, וכן לומר סדר יום כיפור 
קטן גם במקום שאין נוהגין לומר 
שיכינו  כדי  חדשים,  בשאר  כן 
ס"ג(.  תקפ"א  סי'  )מט"א  לתשובה  לבם 
ובמצותיו חפץ  ה'  ירא  ומי שהוא 
זה  ביום  צדקה  ליתן  יזהר  מאד, 

)מל"ח פי"א ס"א(.

ב. וכתבו הספרים דאף מי שאינו 
מכל  חודש,  ראש  בערב  מתענה 
מקום יראה לעשות תשובה ביום 
במשך  עוות  אשר  כל  לתקן  זה, 
אחרון  יום  שהוא  מאחר  החודש, 
כדמיון ערב  זה  והרי  של החודש, 
האחרון  יום  שהוא  השנה  ראש 
יהיה  בוודאי  ואז  השנה,  מכל 
לכל  כפרה  זמן  החודש  יום  לו 

תולדותיו )מ"ב סי' תי"ז סק"ד(. 
אגרת שלומים

לחברו  אדם  כשכותב  נוהגין  ג. 
חודש  ראש  מן  שלומים  אגרת 
לו  רומז  הכיפורים,  יום  עד  אלול 
בתחילתו או בסופו שהוא מעתיר 
הבאים  הדין  בימי  שיזכה  עליו 
לטובה להיות נכתב ונחתם בספר 

חיים טובים )מט"א שם ס"ט(. 
חודש אלול

הם  ואילך  אלול  חודש  מראש  ד. 
וימי  והסליחות  הרחמים  ימי 
ליבו  לעורר  אדם  לכל  ויש  רצון, 
בתשובה ולעשות לכפר את אשר 
חטא על הנפש מיום היותו, ולמען 
על  המלך  כשבת  בהשפטו  יזכה 
כסא דין ביום הרת עולם )מט"א שם 

ס"א(.

שהוא  מאחר  ומסתברא,  ה. 
לעשות  מהשנה,  האחרון  החודש 
בכל  שפגם  מה  על  תשובה  בו 
השנה  בראש  יכנס  ולא  השנה, 
ממעשיו  מתועב  הדין,  יום  שהוא 
הרעים, אלא יתקן בחודש זה מה 
שעבר )של"ה הק' מסכת ראש השנה פרק נר 

מצוה אות א'(.

עלה  שאז  מר"ח,  שנהגו  ומה  ו. 
לוחות  לקבל  סיני  בהר  משה 
במחנה  שופר  והעבירו  אחרונות, 
עוד  יטעו  שלא  להר,  עלה  משה 
ואיכא  רצון,  עת  והוי  ע"ז,  אחר 
ודודי  לדודי  אני  אסמכתא מקרא 
לי ר"ת אלול, וס"ת עולה מ' כנגד 
ארבעים יום מר"ח אלול עד יוה"כ, 
התשובה  יום  ארבעים  באלו  כי 
אל  קרוב  לבו  להיות  מקובלת 
לו  קרוב  דודו  ואז  בתשובה  דודו 
לקבל תשובתו מאהבה, ועוד סמך 
לבבך  את  אלקיך  ד'  ומל  מקרא 
)מ"ב ריש  זרעך ר"ת אלול  ואת לבב 

הסימן(.

ז. ודורשי רשומות אמרו: "ומל ה' 

אלוקיך א'ת ל'בבך ו'את ל'בב" ר"ת 
מסוגל  הוא  הזה  שהחודש  אלול, 
ואיתא בכתבי האריז"ל  לתשובה, 
א'נה  והאלוקים  צדה  לא  "ואשר 
כי  אלול,  ר"ת  ל'ך"  ו'שמתי  ל'ידו 
לכפר  רצון  עת  הוא  הזה  החודש 
על החטאים שעשה במשך השנה, 
שבחודש הזה הוא קרוב לקוראיו, 
"א'ני  בר"ת  נרמז  שהוא  עוד  וכ' 
אליה  ובספר  ל'י",  ו'דודי  ל'דודי 
כתב  אמרכל  ספר  בשם  רבה 
שהוא נרמז במגילה בפסוק "א'יש 
ל'רעהו ו'מתנות ל'אביונים" רמז על 
שם  למטה  )אלף  באלול  עניים  מתנות 

סק"א(. 

הם  הללו  פסוקים  ושלשה  ח. 
"תשובה  שאמרו:  מה  על  רומזים 
את  מעבירין  וצדקה  ותפילה 
וגו'  אלוקיך  ד'  ומל  הגזירה",  רוע 
לדודי  ואני  לתשובה,  רמז  הוא 
דודים,  רינת  שהוא  לתפילה  רמז 
על צדקה,  רומז  וגו'  לרעהו  ואיש 
והכוונה בזה כי יש להקדים אותם 
הג' דברים בימי אלול, ואח"כ בא 
בשופר  תוקעין  שאז  השנה  ראש 
פ'גע  ו'אין  ש'טן  ר"ת  שהוא 
סק"ז(  תקפ"ה  )סי'  הט"ז  וכמ"ש  ר'ע, 
זכות  מלמד  הוא  בעצמו  שהשטן 
"צדק  הכתוב  ע"ש  ישראל  על 
ואמת  חסד  כסאך  מכון  ומשפט 
יקדמו פניך", כי אמת הוא תפילה 
כמ"ש "קרוב ה' לכל קוראיו לכל 
אשר יקראוהו באמת", וחסד הוא 
צדקה, "צדק ומשפט מכון כסאך" 
שיש  לרמז  בא  זה  וכל  צום,  ר"ת 
אלו  בדברים  עליון  פני  להקדים 
)אלף  והנורא  הגדול  יום  בוא  טרם 

למטה שם סק"א(. 

ט. גם מה שנאמר בספר תהילים 
לראות  האמנתי  "לולא  י"ג(  )כ"ז 

אלול,  אותיות  לולא  השם"  בטוב 
נגד השם  חרדתי  ואילך  שמאלול 

)בעה"ט עה"ת דברים ל' ו'(. 

"אריה  ח'(  ג'  )עמוס  אומר  והנביא  י. 
ר"ת   - אריה  יירא"  לא  מי  שאג 
הכיפורים  י'ום  א'לול ר'אש ה'שנה 
יירא  לא  מי  כי  רבא,  ה'ושענא 
מיוחדים  שהם  הזמנים  באלו 
דבר  את  הירא  לכן  לתשובה, 
קודם  ישב  הזה  החודש  בכל  ה' 
וישתומם  שינתו  וקודם  סעודתו 
במעשיו  ויפשפש  עצמו  על 
ויתוודה עליהם, ושב ורפא לו )א"ר 

שם סק"א בשם מטה משה סי' תשע"ח(.

אין  עצמו  חודש  בראש  יא. 
וכן  ותחנונים,  סליחות  אומרים 
הנוהגים לומר תהלים כל אלול עם 
תחנונים, יה"ר אין להתחיל בר"ח 

)מ"ב סק"א(.

■ עורו ישנים משנתכם ■
כל ימיו בתשובה

כל מי שרגיל ללמוד אפילו מעט בספרי היראה והחסידות, מכיר ויודע היטב שעניין התשובה 
הוא נושא מרכזי שעובר כבריח התיכון במשך כל תקופות השנה, בכל המועדים ובכל הרגלים 
לתשובה  האדם  את  ולהדריך  לעורר  הדרך  את  ימצאו  תמיד  השנה,  פרשיות  בכל  גם  כמו 
ותיקון המעשים, ונושא זה הוא ממש מן היסודות בספרי רבוה"ק מאורי החסידות, לשיטתם, 
ה'תשובה' אינה שייכת לעונה מסוימת בשנה, אלא בכל השנה צריך האדם לחיות בחשבון 

הנפש.
ישנה אפילו אמרה בדרך צחות אשר הייתה נשמעת בין החסידים, שהיו מפרשים את הכתוב 
להתעורר  בכדי  אלול  לחודש  עד  תמתינו  אל  ואומרים  ד(,  יט,  )ויקרא  האלילים"  אל  תפנו  "אל 
לתשובה, אלא בכל עת ובכל שעה חייב האדם לשקול במאזני צדק, האם מעשיו עולים בקנה 
אחד עם רצון הבורא ית"ש. וכמו שכתב ב'קדושת לוי' להרה"ק מברדיטשוב זי"ע )ליקוטים, אבות(, 

שעל האדם להיות כל ימיו בתשובה, שיהיה לבו תמיד חלל ונשבר בקרבו על שרחוק מדי.
כיוצא בזה כתב גם המגיד מקוז'ניץ זי"ע )עבודת ישראל אבות, פ"ה(, בהסתמכו על דברי חז"ל במשנה 
)ריש ראש השנה(: באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, שהתשובה וחשבון הנפש שייכים הם 

לכל יום מימות השנה, אלא שזה שחי כל השנה כ'בהמה' ללא חשבון הנפש, לפחות ישנס 
מתניו בחודש אלול.

ויום בת-קול  יום  ב(: בכל  ו,  )אבות  זי"ע, על מאמר חז"ל  ביאור מרן הבעש"ט  נודע  וכפי שכבר 
הרהורי   - דהיינו  תורה,  של  מעלבונה  לבריות  להם  אוי  ואומרת  ומכרזת  חורב  מהר  יוצאת 
תשובה הבאים לאדם בכל יום, ומי שיש לו דעת תיכף כשבא לו הרהור תשובה, אזי מבין הוא 
שזהו מן הכרוז שמכריזים 'שובו בנים שובבים' ומיד מפשפש במעשיו ושב בתשובה שלימה, 
אבל מי שאין בו דעת, אינו מרגיש כלל בהרהור תשובה שבא לו ואינו פונה אליו כלל )דגל מחנה 

אפרים, ריש ויקרא(.

'ראש  בחינת  יש  יום  בכל  כי  צדיקים מפורסמים, שהיו משננים תמיד,  גם מקובל בשם  כך 
נתן סובר:  )וע"ש שר'  יום  )ר"ה טז.( דנים את האדם בכל  יוסי  ר'  ו'יום הכפורים', שהרי לדעת  השנה' 
של  הנפלא  ביאורו  פי  על  משמעות,  תוספת  מקבלים  הקדושים  ודבריהם  שעה!(.  בכל  נידון  אדם 

המהרש"א )מגילה לב, א(, בדברי הגמ' שם: "וידבר משה וכו' מצותן שיהו קורין אותן כל אחד ואחד 
בזמנו". ושם בהמשך: "משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות 
פסח בפסח". ויש לעיין מדוע לא הזכיר גם שיהו דורשין בהלכות ראש השנה ויום הכיפורים.

אלא מבאר שם המהרש"א בזה הלשון: "דלא תיקן משה בשאר מצוות משום דלא אתיין מזמן 
לזמן, והכי נמי ראש השנה ויום הכפורים לא מקרו מזמן לזמן, דיש לאדם ליתן לבו לתשובה 
בכל השנה כמו בראש השנה ויום הכפורים", עכ"ד. והוסיף לחדש עוד, דמהאי טעמא מספקא 
)עירובין מ, ב( אם מברכים ברכת ה'זמן' שהיא 'שהחיינו' בראש השנה, כיון דלא מיקרי  לן בגמ' 

שפיר 'מזמן לזמן'.
יום אחד לפני מיתתך'! שאלו  )שבת קנג, א(: רבי אליעזר אומר 'שוב  ואכן כך שנו חכמים בגמ' 
תלמידיו את רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום ימות? אמר להן: וכל שכן, ישוב היום - שמא 

ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה!
כל עסק חייב זמן מיוחד לחשב החשבונות

והנה, הגם שעל פי האמת עניין התשובה אינו שייך רק לימים האלה בלבד, אבל מאידך גיסא 
הלא עומד לו היצר הרע אשר כידוע אינו טומן את ידו בצלחת, וגם הוא מנסה את כל כוחו 
לבלבל את האדם ולהטריד את מחשבתו לבל ייפנה לחשב את חשבונו, שהרי יודע הוא היצר 
היטב היטב, שכאשר יעשה האדם חשבון נפשו, ואפילו בדרך מקופיא, המפסיד הגדול מכך 
לידי  יבוא האדם  לבל  כל טצדקי שבעולם  הוא  עושה  כן  ועל  הרע,  היצר  בעצמו,  הוא  יהיה 

התבוננות.
וזו בעצם היתה עצת פרעה שאמר: "תכבד העבודה וגו' ואל ישעו בדברי שקר" )שמות ה, ט(, שלא 
ישאירו לישראל רגע אחד להתבוננות, שלא יהיה להם זמן לחשוב, ואז הם יוותרו עבדי עולם. 
כך היצר הרע משכנע את האדם שהעבודה הגשמית כל כך דחופה, ואינה סובלת שום דיחוי, 
העיקר שיהיה כל הזמן עסוק, ולא ישאר בידו אפילו רגע אחד להתבוננות במצבו הרוחני. והוא 
מרגיע את האדם בדמיונות שוא שגם עם התנהגות כפי מה שהוא מפתה, עדיין אתה מכונה 

יהודי טוב.
אבל בחסד ה' עלינו זכינו לימי חודש אלול הנעלים, אשר ניתנו לנו לתיקון המעשים ולעורר 
את נפשותינו לאלקינו אפילו למי שעד עתה היה שרוי בתרדמה, כי בהגיע חודש אלול וקול 
השופר מנסר בחללו של עולם, מתעורר את כל איש ישראל מתרדמתו, עורו ישנים משנתכם 
ועדיין לא  ואבוי, הן עבר עלינו שנה שלימה  כי אוי  נזכר כל אחד  ונרדמים מתרדמתכם, אז 
התבוננו בעצמנו לראות היכן אנו אוחזים על פני העולם, האם באמת עובדים אנו את השי"ת 

כראוי וכנכון, או שמא משוקעים אנחנו בדברים אחרים שאינם עומדים ברומו של עולם.
אני לדודי ודודי לי

וכאשר מעמיק האדם להתבונן בתוך עצמו, הריהו מגלה עד כמה הוא באמת רחוק מהשלימות, 
ושבהרבה ענינים הוא ממש לקוי, עד שהוא נכשל בעבירות חמורות במשך היום מבלי שירגיש 

בכך! ומה גם, שהמצוות שהוא מקיים, רחוקות מאד מלהיות מושלמות לשם שמים.
בהתבוננות זו, יתחיל האדם לחוש את מצב חייו הרוחניים, יגלה את החסרונות שבנשמתו, ועד 
כמה הוא מרוחק מדודו, ואז ירצה בכל לבו להתקרב ולשוב אליו באמת, בבחינת מה שאמר 

שלמה )שה"ש ז, יא(: אני לדודי ועלי תשוקתו.
אכן, לא לחינם אמרו דורשי רשומות, כי א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י, ראשי תיבות: אלול!
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בס"ד

כי ירחיב ד' את גבולך
רגע  של  בהחלטה  ולפתע  ברחוב  הולך  אתה 
ומתחיל  עגלה  לוקח  גדולה  לחנות  נכנס  אתה 
בסוף  ליד,  הבא  מכל  מוצרים  עליה  להעמיס 
ולאחר  לקופה,  לגשת  עליך  הנחמד  הסיור 
אך  לתשלום,  הסכום  את  תקבל  ארוך  חשבון 
אז  הדרוש,  הסכום  את  לך  אין  אם  יהיה  מה 
ולעזוב את החנות  תצטרך להיפרד מהמוצרים 
ועוד  בראשו  עיניו  שהחכם  כמובן  בלעדיהם, 
בכיסו,  יש  כמה  בודק  הוא  לחנות  נכנס  בטרם 
ואם אין בידו את הסכום המספיק, בלית ברירה 
אנו  אמנם  רצונותיו.  על  לוותר  יצטרך  הוא 
קוראים אותו 'חכם', אך השאלה האם יש יותר 

חכם ממנו? ועוד, מהי דרך התורה?
בשר,  אוכלה  ואמרת  גבולך..  את  ד'  ירחיב  'כי 
נפשך  אוות  בכל  בשר,  לאכול  נפשך  תאוה  כי 
דרך  תורה  'למדה  רש"י  מפרש  בשר'.  תאכל 
ארץ, שלא יתאוה אדם לאכול בשר, אלא מתוך 
רש"י  בדברי  נדייק  אם  ועושר'.  ידיים  רחבת 
הק' נראה שאינו אומר 'שלא יאכל' אלא 'שלא 
לדבר  להתאוות  לאדם  לו  אל  כלומר  יתאוה', 
מדוע  להבין,  ועלינו  להשיגו,  באפשרותו  שאין 
אומרת התורה שלא יתאווה, ומה בכך אם הוא 

יתאווה ומתוך שאין בידו, יתגבר על תאוותו?
מכפי  יותר  ירצה  אדם  שאם  היא,  והתשובה 
יכולתו, בסופו של דבר הוא לא יתגבר ויקנה 'רק' 
וכך  ואין לדבר סוף.  ועוד דבר אחד,  דבר אחד 
'כי לכל אדם חסר הרבה  כתב ב'שיחות הר"ן': 
אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים.. וצריך לזה 
השעה  כפי  ביתו  ולהנהיג  במיעוט  להסתפק 
והזמן, ואם נדמה לו שצריך מלבוש או לאשתו 
ובניו, אע"פ שמוכרח לו, אל ידחק השעה ללוות 
ולהקיף ולהיות בעל חוב, אך ימתין עד שיבוא 
וכ"ש  במזונות  אפילו  דחק  לסבול  וטוב  עתו, 
חוב,  בעל  להיות  ולא  וכו'  ודירות  במלבושים 
ביתו  לבני  או  לעצמו  חוב  בעל  שיהיה  ומוטב 
בכל  כי  לאחרים,  או  לחנווני  חוב  בעל  מלהיות 
עתו,  שיבוא  עד  להמתין  צריכין  פרנסה  ענייני 
כמ"ש 'עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את 

אכלם בעתו''. עכ"ל.
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הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'

סוזק"ש ב'

סוז"ת א'

סוז"ת ב'

6:30
7:43
8:22

8:39

9:24

9:59

10:29

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ת  ן ָלֹבא ָלֶרׁשֶ ְרּדֵ ם ֹעְבִרים ֶאת ַהּיַ י ַאּתֶ ּכִ
ר ה' ֱאלֵֹקיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם  ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ּה: )יא, לא( ם ּבָ ְבּתֶ ם ֹאָתּה ִויׁשַ ּתֶ ִויִרׁשְ
ופירש רש"י: נסים של ירדן יהיו סימן בידכם שתבואו ותירשו את הארץ:
ישראל  שהיו  למד  אתה  שממשמעותו  רש"י  של  בלשונו  לדייק  עלינו 
זקוקים ל'סימן' ואמר להם משה שנסי הירדן ישמשו להם כ'סימן', והדבר 
מה  ולשם  הארץ,  ירושת  על  מכבר  מובטחים  ישראל  היו  שהרי  תמוה 
נזדקקו ל'סימן'? שהרי אין 'סימן' משמש אלא למי שאינו מובטח במה 
שלבו חפץ, זה האחרון כשיחפוץ בהשתדלות יכול ה'סימן' לסייע בעדו 
ולכוון את דרכו, כי באמצעותו ינחש אם השתדלותו יכול לעשות פרי או 
לא, אבל  זה המובטח מפי עליון פשיטא ליה שיזכה, ולדידיה מה שייך 
סימן? ובהכרח שאין המכוון כמשמעו, ואין כאן כי אם הבטחה נוספת על 
כי  כיבוש הארץ,  לידי  יבואו  עוד בטרם  הירדן שעתידים להתקיים  ניסי 
העברת הירדן תלויה היתה בנס, כפי שאכן רואים בספר יהושע )ג, י - יז( 
שזכו אז לנס ומימי הירדן נעמדו כמו נד ועברו ישראל את הירדן בחרבה, 
ולזאת הבטיחם כאן משה ואמר להם שאלו הניסים תהיה עבורם תחילת 

ההכרה ביד ה' הַמנֶחה את דרכם למלחמה ולכיבוש. 
הקדושה  תורתינו  דהנה  לשונו,  בסגנון  כוונה  עוד  לרש"י  ואפשר שהיה 
היא נצחית, ונמצא שדברי משה לא נאמרו רק לצורך אותה שעה, ובהכרח 
הכתוב  דיבר  אליהם  וגם  העתידים,  הדורות  כל  של  דרכם  מורים  שהם 
ואמר להם דבר מה, וביקש רש"י לפתוח 'צוהר' לאלו הדורות שיבינו את 
המכוון שבמקרא עבורם, והודיעם כי לא לחינם סיבבה ההשגחה העליונה 
להקדים 'נסים' ל'ניסים', אלא רצה הקב"ה ללמד פרק ב'אמונה ובטחון' 
'בין הפרקים' היינו בין נס אחד למשנהו, לזה  להאיש הישראלי העומד 
האיש כיוון הכתוב להורות לו שהנסים שכבר נעשו ישמשו לפניו כסימן 

על הנסים ועל הישועות העתידים לבוא. 
זקוק  הינו  מוצא האדם את עצמו במצב שבו  ואפרש שיחתי: לפעמים 
לעזרת שמים אך באופק אינו רואה מאין יבוא עזרו, וחובתו לעת כזאת 
מאוד  קשה  לפעמים  אך  לישועתו,  ולצפות  יהבו  ה'  על  להשליך  הוא 
להחזיק מעמד בכהאי גוונא, כי היצר המבקש לַכבות את התקוה מעורר 
רפות  ידיים  לחזק  התורה  רצתה  ולזאת  הבאות,  מפני  ורעדה'  'חיל 
כי כשם שאבותינו אחר שעברו  לבנים,  ומוכיחה ממעשה האבות סימן 
את הירדן עוד בטרם הכיבוש עמדו בין ישועה לישועה כמו כן הוא  בכל 
עומד  שהינו  לדעת  עליו  לישועה  זקוק  שהינו  עת  בכל  מישראל,  אחד 
שעה  באותה  להיזכר  האדם  יכול  הרוב  פי  על  כי  לישועה',  ישועה  'בין 
במצבים נוספים שעברו עליו אשר מלכתחילה לא ידע גם אז מאין יבוא 
עזרו ולבסוף המציא לו הקב"ה פדות ורווחה ממקום שלא העלה מקודם 
בדעתו, ואז כשיכיר האדם שבכל עת צרה הוא בבחינה של 'בין ישועה 
לישועה' ודאי תתחזק בו התקוה לישועה, כי אז יקיש את ישועת העתיד 
לישועת העבר ויבטח בה' שכאז גם עתה יצמיח לו השי"ת ישועה. ונמצא 
מובטחים  שהיו  לאבותינו  כסימן  הדברים  שמשו  שלא  אפשר  שאכן 
ועומדים בירושת הארץ, אך מצבם אז שימש ומשמש לבניהם במצבם 

סימן  הם  הראשונים  שהנסים  הם  יודעים  המעשה  זה  ומכח  הנוכחי, 
להאחרונים. 

שפירא  מאיר  רבי  הגאון  בשם  נחמד  פירוש  פעם  שמעתי  זו,  ובדרך 
מלובלין זצ"ל. על מאמר הכתוב )שמות לג, יח(: 'הראני נא את כבודך', 
אותה בקשה ביקש משה מהקב"ה אחר שנכשלו ישראל בחטא העגל, 
גודל  מפני  אלא  החטא  באותו  ישראל  נכשלו  שלא  להקב"ה  לו  ואמר 
ההסתר ששימש באותה שעה, כמסופר בחז"ל שהראה להם היצר את 
מיטתו של משה הפורח באוויר והוכיחם שאין להם מנוס כי אם לעשות 
כן  ועל  הזה,  יצא העגל  ע"י פעולות שונות שבעטיים  מנהיג חדש  להם 
ישראל  את  ינסה  לא  ושוב  בגלוי  כבודו  תהיה  שמעתה  ה'  מאת  ביקש 
בהסתרים, אך הקב"ה השיבו )שם כ( 'לא תוכל לראות פני כי לא יראני 
האדם וחי', כלומר כל תכלית העולם הזה אינו כי אם מכח ההסתר השרוי 
יתב',  כבודו  לחוש באמיתת  יכול  אינו  חי  בגדר  בעוד האדם  כן  ועל  בו, 
ועל דבר טענתך כי יפול הנופל מרוב הסתר לזה אשיאך עצה 'והסרותי 
על  להתבונן  המתנסה  שעל  היינו  כג(  )שם  אחורי'  את  וראית  כפי  את 
בעליל  הוכח  וכבר  כפי,  את  הוסר  כבר  שמהם  מאחור  שהיו  ההסתרים 
שלא היה אז כי אם הסתר, ומכאן יקיש המתנסה גם על הקשיים שבהוה, 
שעל אף שנדמה לו שצרתו היא באמת צרה והנסיון הוא אכן דבר של 
ממשות יידע כי גם בעבר היה נדמה לו על דמיונו שהוא צרה, וכשם שאז 
הוכח לבסוף שלא היה כאן כי אם 'אחיזת עינים' כמו כן לעת עתה עליו 
להאמין שאין ממשות בכל הקשיים הנערמים בדרכו, ובכח ידיעה זו יהיה 
ביכולתו להחזיק מעמד בעודו מתנסה, אך לסלק הנסיונות שבהם עתיד 
היינו  יראו'  לא  'ופני  וזהו  אי אפשר,  זה  ובעתיד  בהוה  האדם להתמודד 
הנסיונות שעדיין הם לפנים הם יעמדו בתוקפם ומהותם האמיתית לא 
ֵיָראו, עד תום הזמן הנקצב להם מן השמים, כי דוקא בכגון דא - כשעומד 

האדם מול הנסיונות ומתחזק בעצת בוראו - מעורר נחת רוח למעלה.
מכל האמור לעיל יטול האדם חיזוק בעת דוחקו וישליך יהבו על בוראו, 
השטן  יחפוץ  לפעמים  דהנה  נוספת,  נקודה  על  לעורר  ברצוני  וכאן 
בעצבונו של המצטער ועל כן יפתהו שלעת עתה הוא באמת חסר ישועה, 
איזה  לו  עמדו  אז  המיצר,  מן  וחילצו  הקב"ה  זיכהו  עברו  שבימים  ומה 
זכותים, אך אחר שכבר תמו זכויותיו שוב אין לו תקוה ר"ל... אם אכן יבוא 
יש להשיבו כאיוולתו, הן אמת שאפשר שבעבר  היצר בתחבולה כזאת 
עמדו לי זכותים, אך כעת בכח הבטחון והתפילה אוכל להמשיך 'מתנת 
חינם' שאין ערוך לקצבתה, כי אם תולים לו לאדם בזכות הרי יש קצבה 
אין  שוב  חינם  מתנת  באוצר  אלא  תלויים  הדברים  אין  אם  אך  לזכותו, 
לה קצבה, ואפשר שתהיה ישועתי נצחית... וכמבואר כל זה בדברי חז"ל 
)תנחומא תשא כז( וז"ל: כשעלה משה רבינו ע"ה למרום הראהו הקב"ה 
אוצרות של שכר, ושאלו משה רבינו ע"ה, ואמר לו הללו לבעלי מצוה זו 
והללו לבעלי מצוה זו, וכן כולם, אחר כך הראהו אוצר אחד 'גדול' ושאלו 
זה למי, אמר לו מי שיש לו משלו אני נותן לו מאוצרות הראשונים, ומי 
שאין לו משלו אני נותן לו מאוצר זה הגדול שהוא אוצר של מתנת חנם, 

עכ"ל המדרש.
וזה המעשה המוטלת באמת על האדם בעת דוחקו, כי עליו לעמוד כ'רש' 
בתפילתו ולבקש 'מתנת חינם' והקב"ה חפץ ביותר בבקשות של חינם, 

ובודאי יזכה שימלא ה' משאלות לבו לטובה.

כל עת ך שב י נס

פר' ראה
ל' אב תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

שימו לב 
מספר חדש
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YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

P:  845-371-9800
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