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Then comes the remedy—the sounding of the “teruah.”  The 
Gemara (ibid.) describes this sound as "ילולי יליל" -- the sound of 
a person whimpering in short bursts, very close to one another.  
This sound insinuates that a person should perform total 
teshuvah and spill a torrent of tears bemoaning his betrayal and 
defiance of Hashem.  In this manner, he will succeed in restoring 
his soul to its original, pristine state symbolized by the final 
“tekiah”—a simple, unadulterated sound.  For, in the merit of 
teshuvah, a spiritual being returns to its untainted, pure origins, 
devoid of any blemishes.  This concludes his sacred remarks.  

This explains very nicely why we blow the sounds of תשר"ת 
daily throughout the month of Elul.  The sound of the teruah 
arouses us to perform teshuvah; thus, we correct all of our 
shortcomings as symbolized by the final tekiah.  Nevertheless, 
it behooves us to explore the purpose of the “shevarim”—the 
sound alluding to the spiritual crisis and decline resulting from 
a person’s sins.  At this point, let us inject a fascinating idea.  
The “shevarim” consists of three prolonged bursts; we can 
suggest that they allude to the root of all iniquities, which has 
three components.  As we have learned in the Mishnah (Avos 4, 
 jealousy, lust -- "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" :(21
and thirst for honor remove a person from the world.  

ד'ירה כ'רם א'שה Is an Abbrevtation for דכ"א

Notwithstanding, with the Lord’s help, we will elaborate 
further on this subject.  Let us refer to a passage in this week’s 
parsha.  Before going out to battle their enemies, the officers of 
Yisrael announce (Devarim 20, 5): 

This week, we read parshas Shoftim and we begin the month of 
Elul.  Hence, it is fitting that we establish the connection between 
the parsha and the month of Elul.  Our sages of blessed memory 
instituted the blowing of the shofar daily during the month of 
Elul.  This practice is described in the Tur (O.C. 581): התקינו חכמינו" 

 ז"ל שיהו תוקעין בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש, כדי להזהיר ישראל

 Our sages  שיעשו תשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר וגו' וכדי לערבב השטן". 
of blessed memory instituted that they blow the shofar on 
Rosh Chodesh Elul annually and throughout the month, to 
alert Yisrael to perform teshuvah, as it states (Amos 3, 6): 
“Is the shofar ever sounded in a city and the people do not 
tremble?  . . .”—and to confuse the Satan.  

With this in mind, we can understand why we blow every 
weekday of Elul the sounds תשר"ת —tekiah, shevarim, teruah, 
tekiah.  The Shela hakadosh (Rosh HaShanah) writes that 
inherent in the sounds of the shofar is a magnificent allusion 
to the mitzvah of teshuvah that rectifies a person’s soul and 
restores him to his original, untainted state.  The first sound—the 
“tekiah”—is a simple, unadulterated sound, without any breaks.  
It alludes to a person’s birth into this world; at that point in time, 
his soul is still untainted and pure, devoid of any blemishes.  

Subsequently, however, when he sins, chas v’shalom, his 
status changes, as alluded to by the sound of the “shevarim.”  
The Gemara (R.H. 33b) describes this sound as "גנוחי גנח" -- the 
sound of a person sobbing and sighing heavily in prolonged 
bursts, lamenting his physical ailments.  In similar fashion, the 
soul laments its infirmity and spiritual blemishes caused by the 
person’s sins and iniquities; this condition is represented by 
the “shevarim.” 
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By Rabbi Shmuel Gluck

he Sefer Chinuch explains why kings have additional restrictions 
placed on them. The king requires additional reminders not to indulge 
in personal pleasures or to become arrogant. Those restrictions, 
limiting the number of wives and the amount of wealth, intend to 

remind the king that even he has a boss - Hashem.
 
Many people are willing to do Hashem's Mitzvohs but are less willing to be 
reminded that they are, by definition, subservient beings, under the rule of 
someone else.  Yet, acknowledging this is a foundational part of being a Frum 
Jew.  Doing Mitzvohs only when they are comfortable doing them means, 
to a degree, that they are serving themselves.  That is the message of the 
Posuk, Lo Yih'yeh B'cho Eil Zor, there should not be in you a strange power.  
The phrase “in you” refers to “worshiping” oneself, which is what people do 
when their actions, including their Mitzvohs, are done because they want to 
do them.
 
There is a significant difference between the quality of a Mitzvoh that is 

done because a person wants to do it and when he is ignoring his personal 
preferences and is doing the Mitzvoh because he was told to by someone 
to whom he is subservient.  In addition to the quality, the number of times 
people do Mitzvohs increases when their personal preferences are not 
considered.  
 
There is an expression found in Novi several times.  It is the critical label 
of being a B'liya'al, a person who is a Bli Ol, not accepting that anyone 
can “tell me what to do”.  The Malbim explains that this expression is the 
most insulting expression a person can be called.  While this refers to non-
religious people, it also refers to people who pick and choose the Mitzvohs 
that make sense to them or that make them feel good.
 
All year, and certainly during Elul, people should become comfortable in 
the role of servant, one who has no say in his actions. This is a necessary 
component in becoming closer to Hashem and of Hashem thinking kindly 
of us.

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

lul is when we dream even while awake.  Not about having fun or 
winning the lottery.  We dream about growth, becoming closer to 
Hashem.  (Dare we think about becoming perfect?)  Our Elul thoughts, 
in part, are a dream.  Nevertheless, this dreaming serves a purpose.  

Dreaming is when our mind is allowed to race.  More importantly, unlike 
when we responsibly plan our future, we feel safe when we dream and we 
allow ourselves to imagine what we really want to do, what we really want 
to be.  Certainly, people should take seriously when they experience specific 
recurring dreams of growth.  Those dreams may be the key to their individual 
mission in this world.
 
When we think seriously about growth, we are often afraid to admit to 
ourselves who we want to become.  We are concerned that our aspirations 
create responsibilities and that we will be punished for not realizing those 
aspirations.  Dreaming, on the other hand, is our safe haven and 
within its safety we raise our ambitions.
 
In this three-part series, I want to describe some of my (hopefully) realistic 
dreams.  They are what I believe to be Yiddishkeit as intended.  I am not 
describing behaviors.  I am not even going to place much emphasis on 
attitudes.  This series describes how people are expected to live, and can live, 
as one with Hashem.  Yes, it may be a dream.  Nevertheless, I am asking my 
readers, for just a few minutes, to come and dream (or, to use a more serious 
word, to aspire) with me.  Dreaming about our aspirations even before we 
act on them helps us move forward in our quest for self-growth. 
 
Keep in mind that everyone has their own dreams and aspirations.  If the only 
long-term message readers glean from this article is the “right” to dream and 
to thereby "prove" to themselves where their hearts and minds lie, I have 
succeeded.  Consider my dream to be nothing more than an invitation for 

you to launch your own dreams and aspirations.
 
Before I describe my Elul goals, I must present a qualifier which is, in itself, 
my first dream.  The Medrash Tono D’bei Eliyohu uses one word to describe 
people who do not understand the way Hashem and the Torah think.  Those 
people are “Bachutz”, on the outside.  They believe that they are able to 
understand when they really aren't.
 
We have all experienced this, both with ourselves and by observing others. 
Several professionals are talking and an outsider inserts his opinion.  He 
does not understand the industry but he once read a book on the subject 
and has a friend in the same industry.  The professionals look at him, and his 
comments, as being Bachutz.  He believes he is a peer of those professionals 
when it is clear to those same professionals that he is not even in the same 
league.  I have seen people intrude on a close-knit group with something they 
thought was funny.  They don't belong there, they know it, and people think 
less of them for believing that they do.
 
What does it mean to be Bachutz of the Torah?  Learning Torah is not only 
about amassing knowledge.  It is about each person’s desire that his learning 
should change him until his thoughts become an extension of the Torah’s.
 
Here is a foundational example of how many of us believe that our perspective 
is completely Torah-based, yet, it is actually very far from what the Torah 
expects.
 
When people are born, they are completely catered to by their parents.  
As they get a little older, say three and four years old, they are taught to 
think of others.  Some parents successfully train children to build healthy 
relationships, others less so.  Nevertheless, the vast majority of people 
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 לקט השגחות שסיפר מורנו הרב שליט"א
A collection of hashgacha stories told by Moreinu 

HaRav shlit”a 
During bein hazmanim I stayed in a hotel in Netanya for a 
couple of days. I davened in the hotel Gali Sanz in a minyan 
that was joined by the guests of the hotel. A man from 
England approached me with feeling and said that he 
wanted to meet with me but did not know how to work this 
out and suddenly he saw me in the hotel where he is 
staying!!! It turned out that he had a very difficult situation 
and he needed to unburden his heart and he could not do 
this before just anybody, and Hashem arranged that we 
should stay together… 
The next day my son came to me and told me that there 
was a man from Bet Shemesh who very much wanted to 
talk with me. I told my son that I am frequently in Bet 
Shemesh and I could talk to him there by appointment. My 
son told me that the man was ready to cut short his 
vacation to go to Yerushalayim to talk with me about a 
pressing matter, and he saw me in Netanya. Since this was 
so, I sat and talked with him there and we were both taken 
by the hashgacha of Yisbarach that I should be a guest here 
to help another Jew… 
The Rav relates that he learns Pirkei Avos with his 
grandchildren to keep them learning. The Rav distributes 
dollars to them sometimes singles and sometimes a bunch. 
When they accumulated a few single dollars they would 
change it for a larger bill. The grandchildren came and the 
Rav did not have single dollar bills, and he thought how he 
could give them dollars.  
Abruptly, a grandchild came to him with a handful of single 
dollars and he wanted to exchange them for a large bill. The 
Rav was very pleased with the hashgacha and they were all 
pleased to get dollars and when he gave out the last dollar, 
he was even more pleased to see that he had a special 
hashgacha and just enough that he needed to give them for 
that shiur!!!  

רב שליט"אהמורנו   
 

 
 

He will give you mercy –  לך רחמיםונתן  
In the time of Mordechai and Esther, when the wicked Haman stood 
against them, the Children of Israel were faced with a challenge. 
Achashveirosh invited all the Jews to his banquet, and despite 
Mordechai warning all the Jews that they should not go, some said 
that it is not proper to not go as this will anger the king. In hindsight 
we know that this was a big mistake that caused a great accusation 
in Heaven, but they thought this was the right thing to do Biblically. 
They must have presented learned, halachic arguments that min 
HaTorah they had to go to the banquet. However, aside from the 
prohibition that they transgressed by not listening to their Rav, 
Mordechai HaYehudi, they erred and transgressed the Torah and 
almost wiped out all of Israel chas v’shalom. 
 If you ask, what does the story of Purim have to do with the days of 
Elul? The answer can be found in our parsha (17:2,5)  כי ימצא איש או'

ני ה'... וסקלתם באבנים ומתו'יעשה את הרע בעיאשה אשר   – ‘If there 
will be found a man or a woman who commits what is evil in the 
eyes of Hashem… and you shall pelt them with stones, so that they 
will die.’ Sometimes the Torah teaches us that we must be cruel chas 
v’shalom, to stone a Jew! We find many other examples in our 
parsha and throughout the Torah, the common denominator of all of 
them is that one who does not keep the words of the Torah 
wholeheartedly, he will have many proofs that it is not right to do 
this, for to kill a Jew is truly cruel. 
In the parsha of ir hanidachas – the subversive city – (13:13-19) we 
see that sometimes we must kill an entire city! There the Ohr 
HaChaim HaKadosh writes (13:18) 'ונתן לך רחמים ורחמך' – ‘He will 
give you mercy and be merciful to you’, “Since you are commanded 
to kill the entire city by sword and even the animals, an act like this 
will implant a nature of cruelty in the heart of the person. The 
Yishmaelim, the executioners of the king said as much to us, they 
look forward to killing people with great desire, compassion was 
uprooted from them and they became cruel. This very thing is 
implanted in the killers of the subversive city. To this Hashem 
promises them that He will give them mercy, despite the nature of 
cruelty that was introduced to them. The source of mercy will 
influence them with the strength of new mercy, to nullify the power 
of cruelty that was introduced to them by the action.” We see that 
the laws of the Torah are above the natural and rational. HaKadosh 
Baruch Hu gave this to the Chachamim in every generation to teach 
the way, and He commanded us 'ועשית ככל אשר יורוך' – ‘and you 
shall do everything that they will teach you’ (17:10), and even if he 
tells you that right is left and left is right! 

- Tiv HaTorah - Shoftim 
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ife calls upon us to make many choices. We make decisions 
in Ruchnius and Gashmius, for ourselves and our families. 
The intelligent decision, not the spur of the moment knee-

jerk reaction, must take into account the pros and cons inherent in 
his choice. It might be, that in first Krias HaTorah of the month of 
Elul - the month of making a חשבון הנפש, an accounting of the soul- 
Meforshim take the liberty of transforming the Pesukim into a time 
sensitive message. 

 you shall you appoint judges and  – 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וגו
officers in all your cities becomes a message to judge our actions 
and enforce all that is undesirable away from our lives. Live with a 
Cheshbon-accountability, examine and evaluate everything we do 
like a judge, יפשפש במעשיו-search your deeds. 

The Torah then warns the judge against taking שוחד, a bribe, because 
it will blind the eyes of the wise and make  righteous words crooked. 
This warning applies to us in our own private examination of 
our behavior. Man is especially reluctant to find fault in his own 
performance-עצמו נגעי  רואה  אדם   For our every failure we have .אין 
an expertly programmed justification system that grants us self-
amnesty-ALWAYS. Only with a hard-nosed look at ourselves will we 
come to the truth. 

The Baalei Mussar point out that our נגיעות, our bias, whether 
consciously or subconsciously, clouds every choice we make. They 
vividly illustrate this from a Gemara (Sanhedrin 18b) which rules 
that a Kohen Gadol cannot be a member of the Bais Din that 
decides on עיבור השנה-to add another month (a second Adar) to the 
year because of “the cold”. Rashi explains that on Yom Kippur the 
Kohen Gadol immerses in an outdoor Mikvah five times and if they 
add another month, the cold chill of wintery MarCheshvon will be 
advanced to Tishrei's weather. (see Tosafos there) His bias is based on 
a minute discomfort that he anticipates coming out of the Mikvah. It 
is remarkable how far reaching the arm of שוחד-bribery can extend. 
The עיבור השנה judgement takes place in Adar (the only month that it 
can be added onto) and somehow the seemingly minor discomfort 
he anticipates from the climate change SEVEN MONTHS FROM 
NOW will distort his reasoning.

Rav Meir Chodosh Zt”l, the venerable Mashgiach of the Chevron 
Yeshiva who was steeped in the Mussar of his Rebbe the Alter Fun 
Slabodka, was asked to respond to the following incident. In Israel, 
there is a (very) secular High Court called “Bagatz”. There was an 
incident, where one of its members that was presiding on a case 
was found to have gotten a considerable gift from one the involved 
parties. In an attempted defense, he responded with the typical 
endemic Chutzpa saying that he was insulted how anyone would 
even entertain the thought that the gift will influence his judicial 
opinion. 

Rav Meir quoted the Gemara (Kesubos 105b) explaining that the 
word שוחד is derived from the words שהוא חד. When one receives a 
bribe, it creates an attachment, “the giver and the receiver become 
one”. The feelings of gratitude generate an innate connection that will 
undoubtedly interfere with the clarity needed to properly judge. If 
one lacks that feeling, it is evident that he is deficient in the human 
quality of gratitude.  Rav Meir concluded and said;  א שופט איז ער אבער 
.he may be a judge but he is not a Mentch ,”"א מענש איז ער נישט

There is another area of bias that drastically effects our world. Today's 
youth struggle with an overrated or negative self image. The latter 
seems to be the more prevalent.  This disheartened temperament 
has been hammered into them, even by well intending people, to 
the point that even after achieving great accomplishments, they can't 
appreciate it.  Even worse, the fear of failure prevents them from 
even trying.  A compliment gets stuck in their throat, can't even 
swallow it. The Ibn Ezra (Ki Savo 28:20) translates the" Kellala" of
 Hashem will send in your midst)  ואת המגרעת בכל משלח ידיך אשר תעשה
attrition, confusion) and worry in your every undertaking to mean 
that you will not be happy with your achievements even after they are 
accomplished. What a Kellala! 

This also creates another problem that deserves its own attention. 
It seems that small people need to broadcast their "good deeds" to 
remedy the mournful state of their souls. Even our liberal brothers 
and sisters sense that their purpose of creation was not to be 
members of J-street and sip poolside margaritas. I'll take the liberty 
to quote a דבר חכמה from a non-rabbinic source. Norman Podhoretz 
in his book titled "Why Are Jews Liberals" writes: "Contemporary 
liberalism demands that, unlike any other people,  Jews must justify 
the space they take up on this earth. Furthermore, they must do so 
not, as they are commanded in the Bible, by loving G-d with all their 
hearts and all their souls and all their might, but rather by clinging 
with the same intensity to certain currently fashionable conceptions  
of what constitutes progress and how to define justice-even if these 
conceptions are highly questionable, and even if, as most blatantly 
in the case of Israel, obedience to them could be tantamount to 
committing suicide. In this way, the Torah of liberalism puts itself 
radically at odds with the very (thing) that comes closer than any 
other to encapsulating the essence of the Torah of Judaism, and the 
observance of which for more than three thousand years is probably 
the single best explanation of the mystery of Jewish survival:' I have 
set before you life and death, blessing and cursing; therefore choose 
life, that both thou and they seed may live'"

Let us take advantage of the time of חשבון הנפש and justly assess our 
 .without the myriad of biases that make us miss the real truth מדרגות
Recognize the good we do as being good and isolate the not good in 
order that we should be Zocheh to a כתיבה וחתימה טובה.
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The Seven Gates to Achieve Life 
שפטים ושטרים תתן לך “  16:18
בכל שעריך אשר ד' אלקיך נתן לך 
לשבטיך, ושפטו את העם משפט 
 ”צדק

“You shall appoint judges and officers in all 
of your cities which Hashem, your G-d, 
gives you for your tribes; and they shall 
judge the people with righteous judgment.”  
The Torah tells us that we must appoint 
judges and officers in all of our cities.  Why 
does the Torah state in a Loshon Yachid, 
instead of saying it in a Loshon Rabbim? 
Loshon Rabbim would seem to be the 
correct way to express it, for it is that which 
is incumbent upon the Tzibur as a whole, 
and not on some individuals.   
 What is the connection between 
this Posuk, and the previous Posuk, the last 
Posuk in Parshas Re’aih – “ ,איש כמתנת ידו
 Everyone“ – ”כברכת ד' אלקיך אשר נתן לך
according to what he can give, according to 
the blessing that Hashem, your G-d, gives 
you?”  Sukkah 30a – Hakodosh Boruch Hu 
hates theft.  If one becomes wealthy while 
not adhering to the Torah laws, which 
amounts to theft, and he gives Tzedakah 
from that money – it is not Tzedakah that 
Hashem wants.  An Am Ha’aretz, ignorant 
person, cannot act in a righteous manner, 
for he may be stealing, but due to his 
ignorance, he has no idea it is theft, and has 
no reason to refrain from such actions.  
“Who is the wise man – it is he who learns 
from everyone.” This refers to learning from 
the Shoftim and the judges how to act in all 
matters, specifically speaking here about 
monetary matters.  If one accustoms 
himself to asking questions to the learned 
people who can guide him as to what is 
permitted and what is not, he can stay away 
from theft.  The more he asks, the more he 
will learn, and thereby the more he will 
know when to ask a question as to what is 
permitted and what is not.  If not, one may 
not even know when to ask, for he may not 
even know that it is something 
questionable.  This is the connection 
between these two Pesukim.  Everyone 
should give what they can to Tzedakah for 
the sake of Hashem, and he will receive 
Brocha. However, there is one caveat to 
this, “שופטים ושוטרים” – He must be asking 
questions to the judges and wise men to 
ensure that his money is rightfully his, and 
not stolen money.  

The Yetzer Hara seeks to cause 
one to sin with his eyes that which is Tamei 
and prohibited, and he tries to have the ears 
hear that which is prohibited, and to sully 
the mouth with lies, Loshon Hara, and all 
sorts of other prohibited speech.  The Yetzer 
Hara seeks to attack these limbs for they 
are the primary carriers of the Kedushas 

Hatorah, in order to nullify these limbs.  In 
order to combat this, Hakodosh Boruch Hu 
created these three limbs with gates, doors.  
The eyes have eyelids, the ears have the 
lobes which one should use to stuff up his 
ears in order not to hear that which he 
should not, and the mouth has lips to keep 
the mouth closed.  One is to close these 
gates for that which is prohibited, and open 
them for that which is permitted, and 
creates more Kedusha.  “שופטים ושוטרים” – 
 refers to Torah Shebiksav, and ”שופטים“
תתן “  .refers to Torah Shebal Peh ”שוטרים“
 You shall place in all the – ”לך בכל שעריך
limbs of your body which have the “gates” – 
the eyes, ears, and mouth – you shall use it 
for Torah, and close the gate to everything 
not proper.  This is in contrast to the 
Karites and others who do not believe in 
Torah Shebal Peh, which is represented by 
the ears.  One could potentially say, “Who 
am I, and what is my ability, to understand 
the Torah Shebal Peh which is so deep and 
so wide?” The Torah answers that question 
 Hashem gave you – ”אשר ד' אלקיך נותן לך“ –
the Torah, and if you did not have the 
ability to understand and connect to it, then 
Hakodosh Boruch Hu would not have given 
it to you. (אדרת אליהו)    
 Every person has seven gates: 2 
eyes, 2 ears, 2 holes in the nose, and the 
mouth.  One must learn how to control 
these gates, to accustom himself not to 
listen, not to speak, not to smell, that which 
he shouldn’t.  Anything which is against 
Rotzon Hashem, one must close himself up, 
to make sure that it does not enter or leave 
his body. That is what the Posuk means 
when it says, “שופטים ושוטרים” – that one 
must place judges and officers to ensure 
that one constantly serves Hakodosh 
Boruch Hu. (של"ה הקדוש) 

 Each and every person must be a 
judge and Rebbe over himself. How is one to 
accomplish this?  One must always 
remember the next words in the Posuk, 
 that Hakodosh – ”אשר ד' אלקיך נותן לך“
Boruch Hu gave you everything you have.  
Hakodosh Boruch Hu resides within the 
heart of each and every Yid, and the source 
of life of a person is completely from 
Hakodosh Boruch Hu.  The מגיד מקאזניץ says 
on the words of the second Perek in Avos, 
that there are those who fear sin for they 
are scared of punishment.  Then there is the 
higher level, and that is one fearing sin for 
he cannot fathom acting against the 
Ribbono Shel Olam, Whose presence fills 
the entire world.  How can he possibly make 
Tamei this world, a world that Hakodosh 
Boruch Hu resides in? One who thinks this 
way, and recognizes the Ribbono Shel Olam 

in this world, will not come to sin.   This 
person will not only refrain from sin in the 
future, but he will also contemplate his 
previous sins, and do Teshuva for them.  
The way to always remember this is, “ אשר
 if you remember this – ”ד' אלקיך נותן לך
always, you will always have Shoftim and 
Shotrim on your gates to protect them so 
that you do not succumb to sin – “לשבטך” – 
according to your Shevet.   It says in the 
Tana D’vei Eliyahu that one must always 
say to himself, “מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי” – 
“When will my actions reach the actions of 
my forefather?”  Does one really expect that 
his actions should be of the caliber of the 
action of the Avos Hakdoshim, Avrohom, 
Yitzchok, and Yaakov?  The Torah is telling 
us here that one can connect back to his 
Shevet, all the way to the Avos Hakdoshim, 
by performing actions like the Avos.  While 
our actions may not be on the level of the 
Avos, being that we can connect to them, it 
greatly elevates our actions.  We are now in 
the month of Elul, the month that 
Hakodosh Boruch Hu seeks our Teshuva.  
These are days of Rotzon, and we must take 
advantage of them. My holy brother 
(brother of Tiferes Shmuel) said on the 
words, “אם ישוב, מיד תקבלו” – If one returns 
to Hashem, immediately it is accepted – 
that it means that the moment one does 
Teshuva, Hakodosh Boruch Hu grabs it 
from his hands.  Each and every person 
must do Teshuva in these days, and 
contemplate the past, and how he made 
himself impure.  He must do things to 
ensure that he does not fall into the trap of 
the Yetzer Hara again, and that he remains 
on the proper path of Avodas Hashem.  One 
who does so, his Teshuva will certainly be 
accepted. (תפארת שמואל) 
  It is certainly important for Klal 
Yisroel to ensure that there are judges and 
officers, to enforce the Torah laws.  
However, there is also a mandate on each 
and every individual in Klal Yisroel to place 
judges and officers for themselves.  How is 
one to watch over himself to ensure that he 
does not sin?  There are two main ways to 
do so: toiling in the Torah Hakdosha, and 
recognizing that Hakodosh Boruch Hu runs 
the world, and He is everywhere.  Hakodosh 
Boruch Hu created a person in a way that 
he is able to protect himself from evil.  The 
limbs designated for Torah study are most 
susceptible to being compromised, for that 
is what the Yetzer Hara goes after.  As we 
prepare for the Yemei Hadin, we must 
strengthen ourselves in these matters.  In 
the Zechus of our Limud Hatorah, and 
strengthening our Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu, may we be Zoche to have a 
   .כתיבה וחתימה טובה
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ךיקלא'דאנשרשאהבצמךלםיקתאלו
And you shall not erect for yourselves a pillar which Hashem, Your 

G-d, hates. (16:22)

It is forbidden to set up a pillar, a single stone for any form 
of worship – even for the worship of Hashem. The Almighty hates 
these stones, since they have become associated with pagan 
worship. Hashem has specified that He only wants an Altar built of 
many stones or built of earth as the medium for worship, thus 
rendering a pillar or a single stone unacceptable. We wonder why 
the fact that pagans use a mizbayach, altar, for their service does not 
have any effect on our service, while the one - stone medium does. 
Horav Moshe Feinstein, zl, explains that the one - stone versus a 
Mizbayach is a metaphor for the manner in which a Jew serves 
Hashem. 

Prior to Mattan Torah, the Giving of the Torah, Hashem 
was pleased when a person performed good deeds, even when he 
did not follow up with added mitzvos or service. In other words, 
since the Jews did not yet have the Torah, no direct command had 
been issued for Jews to commit to and perform all mitzvah; as a 
result, whatever one did was satisfactory.  Once the Torah had been 
given, and a rigid, clearly-defined program of service based upon 
613 mitzvos had been presented to the nation, however, we no 
longer had the option of random service. It was no longer about 
what we felt like doing, but rather, what He/Hashem expected of us. 
If one lives a long life -- replete with Torah and mitzvah observance --
he still has a command to continue to grow, to do more, to never 
cease doing, until his very last breath. 

Serving Hashem is not a spectator activity; nor may one 
pick and choose to do what he pleases or what fits into his comfort 
zone. Serving Hashem encompasses every aspect of our lives – from 
mitzvah performance to Torah study and performing acts of loving-
kindness. One does not discharge his obligation merely by being a 
good Jew at heart, giving charity and attending services in shul when 
it is convenient. He must do it all. 

לאמשוןימיךלודיגירשארבדהןמרוסתאל
You shall not deviate from the word that they will tell you, right or 

left. (17:11)

Ramban explains that we are obliged to follow our 
gedolim, Torah giants, even if we are convinced that they are wrong. 
Hashem gives us the Torah in accordance with the mindset and 
interpretation of the gedolei Yisrael. Hashem will not forsake His 
devotees. Therefore, we believe that Hashem will guard the gedolim
and prevent them from erring in rendering a halachic decision. Their 
vantage point and perspective are global; thus, they are able to see 
beyond the immediate. They see things differently than we do. As a 
result, the decisions they render might not conform with our 
outlook. Whether we agree or not is inconsequential – as long as we 
follow them without question. 

Horav Yechezkel Abramsky, zl, was Rav in Slutsk, Belarus, 
prior to becoming Dayan in London, England. While in Slutsk, he 
immersed himself in a difficult shailah, halachic question. After 
some time, he was confident that he had arrived at the correct 
rendering of the halachah. He printed and disseminated his decision 
– despite the fact that it was contrary to that of the posek hador, 
undisputed halachic decisor of the generation, Horav Yitzchak 

Elchanan Spektor, zl. That very same day, the Bolsheviks entered the 
city of Slutsk in search of the Rav who, against communist decree, 
was continuing to teach Torah. He immediately left his home to hide 
with friends. He was concealed in the home of a widow, a place in 
which no one would think to search for him. 

Leaving his home without any sefarim he searched the 
widow’s home to see if perhaps he could find a sefer from which he 
could learn. At first, the widow said that her home had not seen the 
likes of Torah literature in quite some time. A few hours passed, and 
she returned saying that she had just remembered that one of her 
relatives had visited a while back and left a sefer from which he had 
been learning. The Rav was welcome to use it. Rav Abramsky picked 
up the sefer, and, to his shock, it was the Shailos U’Teshuvos Be’er 
Yitzchak, authored by Rav Yitzchak Elchanan. He opened up the sefer
and “surprisingly” he opened it right to the page on which the psak
of Rav Yitzchak Elchanan -- with which he had disagreed -- stared 
him in the face. Rav Abramsky now understood why the Bolshevik 
decree had come out against him. He realised that on the very day 
that he had rendered a decision contrary to the gadol hador, the 
Bolsheviks had come to pay him a “visit.” Indeed, a few hours later, 
the Bolsheviks discovered his place of concealment and arrested 
him. He was immediately sent to Siberia to serve a jail sentence for 
his “seditious” activities against the Bolshevik government. 

One frigid night, after months of misery and deprivation in 
the Siberian jail, the Rav lay on the wooden plank which was his bed. 
Wracked with physical and emotional pain, he fell fitfully asleep. In 
his sleep, he dreamt that he saw a vision of Rav Yitzchak Elchanan 
smiling at him. As soon as he woke up, he intimated to his guards 
that this was the “day” – the day on which he would be freed from 
the trumped-up charges that had catalysed his incarceration. 
Indeed, that day, Erev Yom Kippur, 1932, he was freed from prison. 
When Rav Abramsky would conclude this story, he would add, “Rav
Yitzchak Elchanan, the gadol hador, taught me how one should 
approach the p’sak of the gadol hador.” 

לאמשוןימיךלודיגירשארבדהןמרוסתאל
You shall not deviate from the words that they will tell you, right or 

left. (17:11)

Authority is one of the most important principles of 
Judaism. Rabbinic authority represents the Divine mandated judicial 
system, which may not be transgressed. We are enjoined by the 
Torah to follow the dictates as interpreted by the bais din, Rabbinical 
authority, of each individual generation. To attempt to renege the 
judgment issued by bais din, the gedolim, Torah giants, of each 
generation, is to undermine Hashem’s law, and, as such, renders the 
individual liable to swift, unforgiving punishment. The following 
incident, recorded in Nifleosecha Asicha, relates the story of Shlomo 
Seligman, a Kohen who had deviated from the Torah way and 
insisted upon marrying a divorced woman. Since this was a sacrilege 
prohibited by the Torah, the Rav of Cracow (where Seligman lived) 
Horav Moshe Isserliss, zl, the Rama, emphatically declared that it 
was forbidden. The audacious Seligman countered that not only 
would he go forward with his planned marriage, the Rama would 
even be officiating. The Rama made every attempt to dissuade 
Seligman from going forward with the marriage – to no avail. In 
addition, Seligman had the support of his good friend, King Sigmund, 
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PPaarraasshhaass  SShhooffttiimm  
GGoooodd  HHaabbiittss  

““AAvi, it’s time to get up. You don’t 
want to be late for shacharis. 
“Okay, Imma. But shacharis begins in half 
an hour.” 
“Avi, It’s always good to be early.” 
Later that day. . . 
“Avi, begin preparing to leave. We must 
catch the bus.” 
“Yes, Imma. But the bus leaves in twenty 
minutes.” 
“Avi, It’s always good to be early.” 
That evening . . . 
“Avi, it’s time to begin getting ready for 
bed.” 
“Imma, bedtime is not for another fifteen 
minutes. You are always telling me to be 
early. Why?” 
“Avi dear, being early has many advan-
tages. A person who is early is relaxed, 
because he is not rushing to make his ap-
pointments. He does not forget things in 
the last-minute rush. He has time to collect 
his thoughts when he arrives. One who is 
early for prayers, prays better because his 
mind is settled. An early-bird can be more 
patient when things go wrong, because 
they will not make him miss his appoint-
ment. He improves the quality of what-
ever he does because he is more relaxed.” 
“I never realized that, Imma.” 
“I’m trying to help you develop a good 
habit, Avi. It will help you the rest of 
your life.” 

““TThank you, Imma. You always help 
me. We learned about developing good 
habits yesterday in our parashas ha-
shavuah class.” 
“That is so interesting, Avi.” 
“Where does the parasha mention good 
habits?” 
“The very first mitzvah, Imma. ‘Judges 
and officers make for yourselves in all of 
your gates” (Devarim 16:18). The Sefer 
HaChinuch explains that the judges and 
officers enforced the Torah laws, making 
sure the people always did the right 
thing. They developed good habits. Habit 
becomes a person’s ‘second nature’. He 
learns to naturally do only good. This 
leads to following Torah laws out of love 
of Hashem, and not fear of officers.” 
“Fascinating, Avi. Abba told me that an 
Odom Godol (Torah Giant) once said that 
things that his parents were strict about in 
his childhood were now easy for him. On 
the other hand, things that they did not 
stress were still a struggle for him to this 
very day. That is the power of habit.” 
 
Kinderlach . . . 
Now is the time to develop good habits. 
Punctuality, patience, happiness, good 
learning habits, politeness, good eating 
habits, and respect are all a matter of 
habit. Second nature comes easier when 
you are young. Work on these things 
now. Also, thank Abba and Imma when 
they help you shape your habits. They are 
giving you a gift for life. 

YYoouurr  RReebbbbee,,  YYoouurr  
TToorraahh,,  YYoouurr  LLiiffee  

““WWelcome home Abba!” 

“Thank you everyone. It’s great to be 
back.” 
“How did your trip go?” 
“Not so good. It was very crowded the 
entire way. There were hundreds of peo-
ple traveling to Kadesh looking for hous-
ing and jobs there.” 
“Did you find anything for us?” 
“Yes, I found a nice home in a good 
neighborhood.” 
“How about parnassa (livelihood)? Will 
we be able to support ourselves over 
there?” 
“We have possibilities. Hashem will help us.” 
“Abba, why do we have to go to Kadesh? 
I like it here in our hometown. Our 
friends and family live here. We have 
good neighbors and a good school. I 
don’t want to move.” 
“I understand, Tzvika. However, many of 
our neighbors will be moving to Kadesh 
also. All of my chaverim (friends) from 
the Yeshiva will be going there. We must 
move because we no longer have a life 
here in this town.” 
“Why not? What is going on Abba?” 
“No so long ago, a terrible thing hap-
pened to our Rosh Yeshiva. He was 
climbing up a ladder, and he accidentally 
slipped and fell.” 
“Oy vey. Was he hurt?” 
“The Rosh Yeshiva only had minor inju-
ries. However, he fell onto another man 
and killed him.” 
“Oy va voy!” 
“That’s right. The Rosh Yeshiva must now 
flee to Kadesh - the closest Ir Miklat (refuge 
city), and live there until either he or the 
Kohen Gadol dies. That is the Halacha.” 
“Kadesh? Aren’t we going to Kadesh?” 
“The entire Yeshiva is going to Kadesh, 
kinderlach. Over 1000 men women and 
children are resettling there, along with 
the Rosh Yeshiva.” 
“Why, Abba?” 
“Look here in the parasha, kinderlach. 
‘This is the matter of the murderer who 
shall flee there and live’ (Devarim 19:4). 
Our sages explain that if a Rebbe 
(teacher) goes to Ir Miklat his students 
must join him. (Gemora Makkos 10a)” 
“Why?” 
“This Gemora (Taanis 7a) relates that a 
Rebbe learns the most from his students. 
If a Rebbe goes to Ir Miklat without his 
students, he is cut off from his main 
source of learning. A wise man who seeks 
wisdom and cannot attain it is considered 
dead (Rambam – Rotzeach 7:1). The mur-
derer is fleeing to the Ir Miklat in order to 
live, as the verse states, ‘the murderer 
who shall flee there and live’. We are the 
talmidim (students) of our Rosh Yeshiva. 
Without us, his main source of wisdom, 
he cannot live! He is considered dead! 
Therefore, the entire Yeshiva along with 
their families is going to Kadesh, to give 
our Rosh Yeshiva life.” 
“Wow, Abba. I never realized how im-

portant a Rebbe is.” 
“A Rebbe and a talmid teach each other 
Torah. Learning Torah is our life! As the 
verse states, ‘For it (the Torah) is your 
life’ (Devarim 30:20). There is no life 
without Torah. We are going to Kadesh, 
the Ir Miklat, to live!” 
 
Kinderlach . . . 
Is there anyone who does not want life? 
Long life? A good life? What is the source of 
our life? The Torah. Who teaches us Torah? 
Our Rebbe. Listen to what he says. Study it. 
Know it. He is your link in the chain of To-
rah from Har Sinai. He is your source of life. 
 

TThhee  FFiirrsstt  
““YYes, young man. May I help you?” 
“Yes sir. I’d like to pay for these items.” 
“With pleasure, young man.” 
The store owner begins ringing up the 
items on his cash register. The young man 
notices something unusual on the wall 
behind the register. He looks closer. It is a 
framed receipt for a tsedaka donation. 
“Excuse me sir, may I ask you something?” 
“Go ahead young man.” 
“Why did you frame that tsedaka receipt 
and hang it on the wall?” 
“That donation, young man, was from 
the first dollar that I ever made. I 
dreamed for years about opening this 
store. I scrimped and saved and bor-
rowed until I could finally go into busi-
ness. I bought this store building, but it 
was a mess. I renovated, painted the 
walls and set up the shelves with my own 
two hands. Finally it was finished. I or-
dered the merchandise and stocked the 
shelves. I opened the doors and the first 
customer walked in. He bought a pair of 
socks for a dollar and paid for them. Af-
ter all of my hard work, that first dollar 
meant so much to me. Hashem had 
blessed me with my own store. I returned 
that dollar to Him by giving it to charity.” 

““TThe first of your grain, wine, and oil 
and the first of the shearing of your flock 
you shall give to Him (Devarim 18:4)”. 
The Sefer HaChinuch explains that it is 
fitting to remember the One Who blessed 
us with prosperity. A person works hard 
sowing and reaping his crops. When he 
sees the fruits of his labor, he wants to 
enjoy them. Remember Hashem first, 
before you take for yourself. 
 
Kinderlach . . . 
We all work hard. If we are zoche (meri-
torious), Hashem blesses us with success. 
That is the time to remember Him. Did 
you get a gift for your birthday? Before 
you spend anything, take some and give it 
to tsedaka. Did you earn some money 
babysitting? Don’t forget about the poor 
people. Did you win a prize? Give some-
thing to those who learn Torah. They are 
supporting you. You can support them. At 
all times of blessing and success, remember 
that Hashem blessed you with this pros-
perity. Return the first to Him. 

 
 

David Gurwitz 

Parshas Shoftim - Shofar - Part 1 

Being a musical composer, I spend a fair amount of time bouncing notes and tunes around in 
my head. After I hear something in my head that sounds pleasing, I try and organize it. Then, 
I try to search for and find it on a piano, an instrument that I consider one of the broadest 
vessels through which to express the multitude of interconnecting chords, rhythms and notes. 
Since I can’t read music, this process is very tactile, and there is, hopefully, very little between 
the resulting music that comes outside and the emotion inside that the music expresses. 

It is timely to discuss music. Why? After learning about developing Jewish eyes last week, we 
now get an opportunity to develop our hearing.  

We are about to hear an instrument that we haven’t heard for almost a year. It has only one 
note, and no apparent rhythm, and yet it is really the deepest and most emotional instrument 
in our existence. In fact, it symbolizes the creation and continuation of man’s existence. 

It is the shofar. 
A thousand years ago, Rav Sadya Gaon gave us ten reasons as to why we blow the shofar: (1) 
creation, (2) the new year, (3) Har Sinai, (4) prophets, (5) destruction of the Bais Hamikdosh, 
(6) the Akeidah, (7) fear of Hashem, (8) fear of the Day of Judgment, (9) geulah and 
Moshiach, and (10) techias hameisim. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l asks the following question: Why does the bracha on shofar 
mention teruah and not shofar?  

Rav Hirsch begins his analysis with the procedure for breaking camp mentioned in the Torah. 
This has three aspects: an announcement that we are breaking camp and going to move, 
“packing” to move, and a final call.  

Rav Hirsch now suggests that a long blast - a tekiah - is an attention getter, an announcement. 
A collection of short blasts - a teruah - indicates activity (packing). And a final long blast - a 
tekiah - then focuses attention for the move. Wailing - a shevarim - focuses on the emotional 
aspect of the moving. It reminds us sadly that we are leaving our old home. 

Here Rav Hirsch connects the three steps in a beautiful way. Moving to a new home is a spatial 
movement, moving to a new year is a temporal movement, and moving to a ‘(re)newed soul’ is 
a spiritual movement. Tekiah-teruah-tekiah applies equally whether we move to a new home, 
to a new year, or to renew our souls.  

We can now understand why teruah is used over shofar. The key is focusing our attention on 
teshuvah. How? By making a cheshbon hanefesh of previous actions and making corrective 
action plans to change. Kol shofar corresponds to the shevarim, the wailing, which is part of 
packing. This is one aspect of the symbolic explanation of shofar from Rav Hirsch. It serves as 
a source of mussar. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	SHOFTIM	
HASTE	MAKES	WASTE	AND	THE	SEGULA	OF	SHEMAH	

	
We	say	in	the	kedusha	of	Shabbos	Mussaf	 ובקר בכל יום תמיד פעמים באהבה שמע אומרים ויחון עם המיחדים שמו ערב 	Hashem	should	give	grace	to	the	
nation	 that	 recites	 the	Shemah	Yisrael	 twice	daily	with	 love.	 Similarly,	 at	 the	end	of	Tachanun	 in	 the	part	of	Shomer	Yisrael	we	ask	Hashem	 to	
protect	us	from	our	enemies	for	the	sole	reason	that	we	recite	the	Shmah	 ד ישראל האומרים שמע ישראלואל יאב 	also	 ואל יאבד גוי אחד המיחדים שמך
	shall	we	that	and	us	protect	to	Hashem	for	reason	a	as	serves	Yisrael	Shmah	daily	the	of	reciting	mere	the	that	here	from	see	We	.ה' אלקינו ה' אחד
find	favor	in	Hashem's	eyes.		
	
This	protective	power	of	Shemah	is	hinted	in	our	parsha	in	the	passuk	(20,2,3).	Before	Yisrael	goes	out	to	battle,	the	Kohen	approaches	the	people	
and	says "שמע ישראל"	whereupon	Rashi	comments	in	the	name	of	Chazal	(Sotah	42b)	that	even	if	you	possess	only	the	merit	of	the	Shemah	Yisrael	
you	are	still	worthy	of	being	saved.	Even	the	Philistine	giant	Galiyas,	who	was	beheaded	by	Dovid	Hamelech,	realized	this	special	protection	of	the	
recital	of	Shemah.	It	was	for	this	reason	that	he	approached	the	camp	of	Am	Yisrael	specifically	in	the	morning	and	night	in	order	to	place	fear	in	
their	hearts	which	would	disable	them	from	reciting	the	Shemah	(Sotah	42b).		
	
This	concept	is	also	hinted	in	the	passuk	which	concerns	the	returning	of	a	lost	object	whereupon	it	says	והתעלמת	that	in	special	situations	one	can	
"close	his	eyes"	from	seeing	the	lost	object	and	thereby	be	freed	from	the	obligation	to	return	it	(Berachos	19b).	For	instance	an	elderly	person	is	
not	required	to	occupy	himself	in	returning	the	object	to	its	owner.	Chazal	state	(Berachos	6)	that	Hashem	also	observes	the	mitzvos.	Therefore	we	
can	say	that	in	special	situations	Hashem	also	turns	a	blind	eye	from	our	aveiros.	Our	transgressions	against	Hashem	place	us	in	jeopardy	of	being	
"lost"	 like	an	אבידה	 as	we	beseech	Hashem	every	day	 to	 save	us	 from	 this	 fate	 	our	by	However,	.ואל יאבד ישראל saying	 the	Shemah,	 it	 is	 as	 if	
Hashem	turns	away	His	 face	 from	viewing	us	as	being	 in	our	 state	of	an	aveidah	 and	 instead	saves	us	 from	the	enemy	who	seek	 to	destroy	us	
completely.	That	 is	why	the	gematriah	of	שמע ישראל	 is	 the	same	as	והתעלמת	 for	 it	 is	 this	zechus	of	Shmah	 that	causes	 	Hashem	to	remove	His	
focus	from	our	state	of	being	lost.		
	
During	 this	 same	 address	 of	 the	Kohen	 to	 the	 people	who	 are	 about	 to	 go	 to	war,	 he	 announces	whoever	 is	 fearful	 from	 the	aveiros	 that	 he	
possesses	should	not	go	to	battle	but	rather	return	home	(Devarim	20,8).	The	Ohr	Chayim	Hakadosh	explains	that	not	to	be	killed	in	warfare	is	a	
miracle	and	anyone	who	possesses	transgressions	is	not	worthy	that	a	miracle	should	happen	to	him	and	his	mazal	will	bring	him	to	be	fearful.	This	
Chazal	 seems	 to	 contradict	 themselves	 for	 above	 on	 the	words שמע ישראל,	 they	 said	 that	 the	merit	 of	 reciting	 the	 Shemah	Yisrael	 alone	will	
protect	you	in	battle?			
We	can	answer	this	contradiction	with	an	explanation	from	the	Eretz	Tzvi	on	the	Chazal	(Berachos	15b)	 
 

לבבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה הכנף פתיל תני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם שיהא למודך תם שיתן ריוח בין הדבקים עני רבא בתריה כגון על לבבך על לבבכם בכל לבבך בכל 
הינםאתכם מארץ אמר רבי חמא ברבי חנינא כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננין לו ג  

 
Whoever	 is	meticulous	 in	 reciting	 the	 three	parshiyos	 of	Shemah	will	 thereby	merit	 to	 a	 cooling	off	 of	Gehenom.	 Carefulness	 in	 the	 reading	of	
Shemah	means	not	to	read	two	words	as	one,	for	then	they	will	not	be	pronounced	properly.	How	does	this	exactness	in	reading	the	Shemah	cool	
off	one's	Gehenom	which	he	is	receiving	for	his	various	transgressions?		
He	explains	that	just	as	we	find	that	accidental	aveiros	can	transform	into	intentional	ones	under	certain	circumstances	(Devarim	29,18	Rashi)	so	
too	there	is	a	segulah	to	take	big	aveiros	and	make	them	into	smaller	ones.	This	special	segulah	is	not	something	to	purchase,	or	to	inflict	oneself	
with	fasting.	It	is	simply	to	recite	the	Shemah	each	word	individually,	separating	the	pronunciation	of	the	end	of	one	to	the	beginning	of	the	other.	
If	you	choose	to	daven	from	the	right	Siddur,	its	printers	have	conveniently	drawn	lines	between	these	run	on	words	and	they	serve	as	red	lights	to	
take	notice	and	"brake	to	make	the	break".	For	instance,בכל לבבך על לבבך ואבדתם מהרה ושמתם את וקשרתם אותם	as	mentioned	in	the	Gemarah,	
that	without	the	proper	intentional	separation	one	will	definitely	not	escape	from	reading	these	words	as	mutants	alien	to	Lashon	Hakodesh.	Some	
of	these	distortions	that	we	create	are	outright	frightening. ולמדתם אותם את בניכם = ולמדת מותם את בניכם   וקשרתם 	,וראיתם אותו = וראיתם מותו,	
	,אותם = וקשרת מותם שיתם אותם = ועשית מותםוע .	If	not	careful,	we	unknowingly	are	arousing	tragedy	chas	veshalom.		
	
What	would	have	been	one	long	run	on	sentence	of	248	words,	by	discipline	and	patience	this	one	potential	word	is	broken	up	into	smaller	pieces	
of	248.	This	pulling	of	the	reins	and	self	control	not	to	rush,	is	the	segulah	midah	keneged	midah.	Hashem	also	takes	your	big	aveiros	and	chops		
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 לקט השגחות שסיפר מורנו הרב שליט"א
A collection of hashgacha stories told by Moreinu 

HaRav shlit”a 
During bein hazmanim I stayed in a hotel in Netanya for a 
couple of days. I davened in the hotel Gali Sanz in a minyan 
that was joined by the guests of the hotel. A man from 
England approached me with feeling and said that he 
wanted to meet with me but did not know how to work this 
out and suddenly he saw me in the hotel where he is 
staying!!! It turned out that he had a very difficult situation 
and he needed to unburden his heart and he could not do 
this before just anybody, and Hashem arranged that we 
should stay together… 
The next day my son came to me and told me that there 
was a man from Bet Shemesh who very much wanted to 
talk with me. I told my son that I am frequently in Bet 
Shemesh and I could talk to him there by appointment. My 
son told me that the man was ready to cut short his 
vacation to go to Yerushalayim to talk with me about a 
pressing matter, and he saw me in Netanya. Since this was 
so, I sat and talked with him there and we were both taken 
by the hashgacha of Yisbarach that I should be a guest here 
to help another Jew… 
The Rav relates that he learns Pirkei Avos with his 
grandchildren to keep them learning. The Rav distributes 
dollars to them sometimes singles and sometimes a bunch. 
When they accumulated a few single dollars they would 
change it for a larger bill. The grandchildren came and the 
Rav did not have single dollar bills, and he thought how he 
could give them dollars.  
Abruptly, a grandchild came to him with a handful of single 
dollars and he wanted to exchange them for a large bill. The 
Rav was very pleased with the hashgacha and they were all 
pleased to get dollars and when he gave out the last dollar, 
he was even more pleased to see that he had a special 
hashgacha and just enough that he needed to give them for 
that shiur!!!  

רב שליט"אהמורנו   
 

 
 

He will give you mercy –  לך רחמיםונתן  
In the time of Mordechai and Esther, when the wicked Haman stood 
against them, the Children of Israel were faced with a challenge. 
Achashveirosh invited all the Jews to his banquet, and despite 
Mordechai warning all the Jews that they should not go, some said 
that it is not proper to not go as this will anger the king. In hindsight 
we know that this was a big mistake that caused a great accusation 
in Heaven, but they thought this was the right thing to do Biblically. 
They must have presented learned, halachic arguments that min 
HaTorah they had to go to the banquet. However, aside from the 
prohibition that they transgressed by not listening to their Rav, 
Mordechai HaYehudi, they erred and transgressed the Torah and 
almost wiped out all of Israel chas v’shalom. 
 If you ask, what does the story of Purim have to do with the days of 
Elul? The answer can be found in our parsha (17:2,5)  כי ימצא איש או'

ני ה'... וסקלתם באבנים ומתו'יעשה את הרע בעיאשה אשר   – ‘If there 
will be found a man or a woman who commits what is evil in the 
eyes of Hashem… and you shall pelt them with stones, so that they 
will die.’ Sometimes the Torah teaches us that we must be cruel chas 
v’shalom, to stone a Jew! We find many other examples in our 
parsha and throughout the Torah, the common denominator of all of 
them is that one who does not keep the words of the Torah 
wholeheartedly, he will have many proofs that it is not right to do 
this, for to kill a Jew is truly cruel. 
In the parsha of ir hanidachas – the subversive city – (13:13-19) we 
see that sometimes we must kill an entire city! There the Ohr 
HaChaim HaKadosh writes (13:18) 'ונתן לך רחמים ורחמך' – ‘He will 
give you mercy and be merciful to you’, “Since you are commanded 
to kill the entire city by sword and even the animals, an act like this 
will implant a nature of cruelty in the heart of the person. The 
Yishmaelim, the executioners of the king said as much to us, they 
look forward to killing people with great desire, compassion was 
uprooted from them and they became cruel. This very thing is 
implanted in the killers of the subversive city. To this Hashem 
promises them that He will give them mercy, despite the nature of 
cruelty that was introduced to them. The source of mercy will 
influence them with the strength of new mercy, to nullify the power 
of cruelty that was introduced to them by the action.” We see that 
the laws of the Torah are above the natural and rational. HaKadosh 
Baruch Hu gave this to the Chachamim in every generation to teach 
the way, and He commanded us 'ועשית ככל אשר יורוך' – ‘and you 
shall do everything that they will teach you’ (17:10), and even if he 
tells you that right is left and left is right! 

- Tiv HaTorah - Shoftim 
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We find that if a person stands near sin, his life is in danger. Even an 
elevated Tzaddik like Rebbe Dovid feared for his soul by sitting with 
those who discarded the yoke. Even though at first, he sat with them 
for the opposite result, that he should influence them for good, and 
he did not chas v’shalom intend to follow their actions, still, he 
feared for his soul very much and the result was he was forced to go 
to another shul to daven after many years. 
A good habit to follow is that just as one should distance himself 
from the wicked, so too he should stand closer to a Tzaddik so that 
he would be influenced by the pure spirit of the Tzaddik. He will 
merit a superior love and awe. It was not for nothing that men of 
deed devoted themselves and left their homes to go to their Rabbis 
and they would stay there a long time. All this was to contemplate 
the service of their Rabbis, for every movement of the Tzaddik can 
arouse the person in the service of his Creator. Just the very lingering 
by the Tzaddik can arouse the hearts as told about HaRav HaKadosh 
Rebbe Avraham HaMalach zt”l, the son of HaRav HaKadosh the 
Maggid of Mezritch zy”a who was known to be an exalted and holy 
Tzaddik. It is told that when the people of the city of Pastov came to 
HaRav HaKadosh of Chernobyl zy”a, they asked that he recommend a 
Rav for their city. He suggested Rebbe Avraham and they agreed to 
his suggestion. However, when he arrived in the city, he sat learning 
Torah and doing avodah all day in a secluded room inaccessible to 
the people. Since he would not interrupt his service to help the 
community, the situation became quite strained. Since they were so 
troubled, they sent a delegation to HaRav HaKadosh Rebbe Nachum 
who suggested this Rav for them. They explained that the Rabbi was 
so involved in his dveikus and segregation from the community that 
some people had not even seen him. HaRav HaKadosh Rebbe 
Nachum suggested that the next time there would be a bris in their 
city they should invite the Rav to be the sandek, and then he will 
have to leave his seclusion and come to shul and then everyone could 
gaze at his holy countenance. The people of the city acted on the 
suggestion of Rebbe Nachum and they invited the Rav to a bris and 
honored with sandek and Rebbe Nachum to be the mohel. 
On the appointed day, the entire community gathered in the shul and 
at the appointed time a commotion could be heard, and they knew 
that their Rav had left his room and was on the way to the shul. 
Immediately, fear and trepidation fell on all those gathered and 
before the Rav entered the shul, the entire congregation ran away. 
When the Rav entered he found exactly a minyan left to perform the 
bris. The fear could be felt in all corners of the city. Even HaRav 
HaKadosh Rebbe Nachum was affected by the awe of the Rav and the 
milah knife fell from his hand out of fear. Amazed, he asked Rebbe 
Avraham where this great awe stemmed from? He replied that he did 
not know how one could not be in such awe… 
We see from that which we have discussed that a person is 
influenced by his surrounding whether for the better or for the 
worse. Therefore, we must always be careful that whoever we are 
close to is acceptable by Heaven.   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
B’Chasdei Hashem 

Rav Gamliel on the Parsha - Devorim 
Has been published and should be in stores soon 

 השפעתו של קרוב וחבר
The influence of a relative or friend 

 
הלבב ילך  רךוש הירא השטרים לדבר אל העם ואמרו מי האי יספוו

)כ:ח(וישב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו:   
The officers shall add in speaking to the people and say, “Who is 
the man who is fearful and fainthearted? Let him go and return 
to his house and let him not melt the heart of his brothers, like 
his heart. (20:8) 
Rashi: Who is fearful and fainthearted – R’ Akiva says, as it sounds, 
that he is unable to stand in formation with other soldiers, tightly, 
so that the enemy cannot divide them, and to see a sword drawn. 
R’ Yosi HaGelili says, one who is fearful because of the sins he has. 
It is appropriate to consider the words of R’ Yosi HaGelili so that 
we can understand what he intended to add to R’ Akiva. 
Seemingly, this is hard to understand. What difference does it 
make if his fear is due to faintheartedness as per R’ Akiva or his 
fear is due to his sins? The main issue is that he is afraid, and this 
causes him to return to his house. He is afraid of his surroundings, 
as the posuk states ‘and let him not melt the heart of his brothers, 
like his heart’, and if this is so, then even if he is totally righteous 
he still must return home, so, we must understand what did R’ 
Yosi HaGelili want to teach us? 
Perhaps R’ Yosi HaGelili is speaking about a man who explains his 
fear and his fear is not based on the environment, but rather, due 
to his sins. Were it not for the words of R’ Yosi HaGelili the 
rationale would be to make a distinction between the fears. That 
is, if a fear is due to his faintness, then he is likely to have an effect 
on those around him, since the basis for his fear is based on logic. 
When those around him see that he is afraid, then they are likely 
to share his feeling and they too will be afraid. But one who 
explains his fear does not affect those around him since his fear is 
based on his sins. This man will not melt the heart of his brothers 
since they will say one who sins fears for his life. But we are free of 
sin and Hashem Yisbarach will protect us to help us succeed. If so, 
perhaps this man will not be sent home. R’ Yosi HaGelili addresses 
this man and says that he too can have a negative effect on those 
around him. As for them, as long as they have not sinned, they 
have no fear, but since this man standing in their midst has sinned, 
they might also act as he did, and the result will be that they too 
are afraid. 
This can be understood based on that which was told regarding 
Rebbe Dovidel Biderman zy”a, who set his place to daven in one of 
the shuls in Yerushalayim. He chose a corner where there was a 
group of talkers who talked throughout davening. He wanted to 
do something to stop them from doing this severe prohibition, 
therefore, he sat down right in the middle of their table and out of 
respect for him, they stopped talking. This caused great 
satisfaction to the congregants. It had been a while that this group 
had been coming to shul and they bothered the congregants with 
their chatter. Now they saw and were happy about the solution 
that they found, for now HaRav HaTzaddik Rebbe Dovidel sat 
among them resulting in their refraining from this bad habit. But 
the next Shabbos the congregants were very sad because Rebbe 
Dovidel did not come to their shul. They sent after him to find out 
why he did not come to shul like he did every Shabbos? He told 
them that he was upset because he felt that if he sat by them for 
this Shabbos also, he was concerned that they would influence 
him to follow their way Rachmana litzlan.      
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A Fasctnating Explanation froi the Shela HaKadosh

The Man Who Butlt a House, Planted a Vtneyard  
and Betrothed a Woian Corresponds to Olai HaBa, 
 Messtantc Tties and the Resurrection of the Dead

Rabbt Ptnches Frtedian
Parshas Shofti  557
Translation by Dr. Baruch Fox

Then comes the remedy—the sounding of the “teruah.”  The 
Gemara (ibid.) describes this sound as "ילולי יליל" -- the sound of 
a person whimpering in short bursts, very close to one another.  
This sound insinuates that a person should perform total 
teshuvah and spill a torrent of tears bemoaning his betrayal and 
defiance of Hashem.  In this manner, he will succeed in restoring 
his soul to its original, pristine state symbolized by the final 
“tekiah”—a simple, unadulterated sound.  For, in the merit of 
teshuvah, a spiritual being returns to its untainted, pure origins, 
devoid of any blemishes.  This concludes his sacred remarks.  

This explains very nicely why we blow the sounds of תשר"ת 
daily throughout the month of Elul.  The sound of the teruah 
arouses us to perform teshuvah; thus, we correct all of our 
shortcomings as symbolized by the final tekiah.  Nevertheless, 
it behooves us to explore the purpose of the “shevarim”—the 
sound alluding to the spiritual crisis and decline resulting from 
a person’s sins.  At this point, let us inject a fascinating idea.  
The “shevarim” consists of three prolonged bursts; we can 
suggest that they allude to the root of all iniquities, which has 
three components.  As we have learned in the Mishnah (Avos 4, 
 jealousy, lust -- "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" :(21
and thirst for honor remove a person from the world.  

ד'ירה כ'רם א'שה Is an Abbrevtation for דכ"א

Notwithstanding, with the Lord’s help, we will elaborate 
further on this subject.  Let us refer to a passage in this week’s 
parsha.  Before going out to battle their enemies, the officers of 
Yisrael announce (Devarim 20, 5): 

This week, we read parshas Shoftim and we begin the month of 
Elul.  Hence, it is fitting that we establish the connection between 
the parsha and the month of Elul.  Our sages of blessed memory 
instituted the blowing of the shofar daily during the month of 
Elul.  This practice is described in the Tur (O.C. 581): התקינו חכמינו" 

 ז"ל שיהו תוקעין בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש, כדי להזהיר ישראל

 Our sages  שיעשו תשובה, שנאמר אם יתקע שופר בעיר וגו' וכדי לערבב השטן". 
of blessed memory instituted that they blow the shofar on 
Rosh Chodesh Elul annually and throughout the month, to 
alert Yisrael to perform teshuvah, as it states (Amos 3, 6): 
“Is the shofar ever sounded in a city and the people do not 
tremble?  . . .”—and to confuse the Satan.  

With this in mind, we can understand why we blow every 
weekday of Elul the sounds תשר"ת —tekiah, shevarim, teruah, 
tekiah.  The Shela hakadosh (Rosh HaShanah) writes that 
inherent in the sounds of the shofar is a magnificent allusion 
to the mitzvah of teshuvah that rectifies a person’s soul and 
restores him to his original, untainted state.  The first sound—the 
“tekiah”—is a simple, unadulterated sound, without any breaks.  
It alludes to a person’s birth into this world; at that point in time, 
his soul is still untainted and pure, devoid of any blemishes.  

Subsequently, however, when he sins, chas v’shalom, his 
status changes, as alluded to by the sound of the “shevarim.”  
The Gemara (R.H. 33b) describes this sound as "גנוחי גנח" -- the 
sound of a person sobbing and sighing heavily in prolonged 
bursts, lamenting his physical ailments.  In similar fashion, the 
soul laments its infirmity and spiritual blemishes caused by the 
person’s sins and iniquities; this condition is represented by 
the “shevarim.” 
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״מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה 

ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות 

וישוב  ילך  לקחה,  ולא  אשה  אירש  אשר  האיש  ומי  יחללנו.  אחר  ואיש  במלחמה 

לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה".

Who is the man who has built a new house and has not 
inaugurated it?  Let him go and return to his house, lest he 
die in the war and another man will inaugurate it.  And who 
is the man who has planted a vineyard and not redeemed 
it?  Let him go and return to his house, lest he die in the war 
and another man will redeem it.  And who is the man who 
has betrothed a woman and not married her?  Let him go 
and return to his house, lest he die in the war and another 
man will marry her. 

Now, our sacred sefarim emphasize that everything written 
in the Torah applies to every Jew in every generation.  Thus, 
we must endeavor to explain the relevance of this passage to 
our current generation.  A basic, straightforward explanation is 
provided by the Gemara (Sotah 44a): 

"תנו רבנן אשר בנה, אשר נטע, אשר ארש, לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם 

בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשה. ואף שלמה אמר בחכמתו ָהֵכן ַּבחּוץ ְמַלאְכֶּתָך 

ֵביֶתָך. הכן בחוץ מלאכתך זה בית,  ּוָבִניָת  ָלְך ַאַחר  ַּבָּׂשֶדה  ְוַעְּתָדּה ]הזמן מאכליך[ 

ועתדה בשדה לך זה כרם, אחר ובנית ביתך זו אשה".

The Rabbis taught in a Baraisa: The Torah specifies 
“who built,” “who planted” and “who betrothed.”  With this 
sequence, the Torah is teaching us proper conduct.  First a 
man should build a house, then he should plant a vineyard 
and afterwards he should marry a woman.  Even Shlomo 
stated in his wisdom (Mishlei 24, 27): “Prepare your work 
outside and prepare for yourself in the field, afterward build 
your house.”  “Prepare your work outside”—this is a house.  
“And prepare yourself in the field”—this is a vineyard.  
“Afterward build your house”—this is a woman.  

Seeing as it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, we will present a wonderful interpretation 
regarding the practical significance of our passuk found in 
the commentary of the Shela hakadosh on this week’s parsha.  
He writes that there are three periods (stages) of Olam HaBa: 
Life in Olam HaBa, the times of Mashiach and resurrection of 
the dead.  Life in Olam HaBa is a reliable house—a pleasant 
dwelling for every tzaddik, befitting his honor.  The times of 
Mashiach will be the betrothal of HKB”H and the congregation 
of Yisrael.  Afterwards, the resurrection of the dead—“Techiyas 
HaMeisim”—will be a period of eternal bliss.  According to 

Chazal, this is Hashem’s vineyard.  Therefore, the sinner 
returns from the battlefield and from the ranks of the soldiers.  
The passuk enumerates these three items to indicate that the 
sinner neglected to prepare for these items—the inauguration 
of a house, the redemption of a vineyard and the marriage of 
a wife.  The passuk employs the term “to return” to allude to 
the performance of teshuvah to correct his ways.  He provides 
a mnemonic in the passuk (Tehillim 90, 3): "תשב אנוש עד דכא"—
You return man to דכ"א, which is an abbreviation for ד'ירה כ'רם 

  .dwelling, vineyard, wife—א'שה"

Olai HaZeh, Olai HaBa,  
Days of Mashtach, Techtyas HaMetsti

We will continue to elaborate on and delight in the sacred 
words of the Shela hakadosh.  This explanation is consistent 
with his explanation pertaining to the institution to drink four 
cups of wine on the first night of Pesach.  He writes that they 
correspond to four worlds.

First, there is Olam HaZeh.  Here man was created with 
a body and a soul, with which to serve Hashem by studying 
Torah and observing the mitzvos.  Olam HaBa is the world 
of the neshamos after a person passes from this world.  Here 
the neshamah is rewarded in Gan Eden for all of the mitzvos 
and good deeds that it performed in Olam HaZeh.  Yimos 
HaMashiach refers to the Messianic era, when the Melech 
HaMashiach will come to redeem Yisrael from all of its exiles; 
this is the time of the future geulah.  Techiyas HaMeisim is 
when HKB”H will bring all of the dead back to life.  The world 
will achieve its ultimate tikun.  At that time, HKB”H will reveal 
to Yisrael the secret of the wine that has been stored in its 
grapes since the six days of creation.  

The Shela hakadosh provides an explicit reference for this 
division.  In the Shacharis service of Shabbas Kodesh (prior 
to Kel Adon), we recite the following: אין ערוך לך ]אין כערכך נוסח" 

בלתך אפס  הבא,  העולם  לחיי  מלכנו  זולתך  ואין  הזה,  בעולם  אלקינו  ה'   אשכנז[ 

 There is no  גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים".
comparison to You, Hashem, our G-d, in Olam HaZeh; and 
there is nothing except for You, our King, in the life of Olam 
HaBa.  There is nothing without You, our Redeemer, in the 
days of the Mashiach; and there is nothing like You, our 
Savior, at Techiyas HaMeisim.  

At this point in our discussion, it is necessary to make 
an important clarification.  The Rishonim write that in the 
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teachings of Chazal in the Gemara and in the Midrash, the 
depiction Olam HaBa encompasses all three worlds—the 
world of the neshamos, the world of the days of the Mashiach 
and the world of “Techiyas HaMeisim.”  Clearly, all three come 
after Olam HaZeh.  According to the Shela, however, the term 
Olam HaBa usually applies specifically to the existence of the 
neshamos in Gan Eden.  

An explicit source for the Shela’s assertion is found in the 
words of Chazal in the Midrash Tanchuma (Vayikra 8): 

באדם  כח  אין  הבא,  העולם  חיי  שטובות  הראשונים  חכמים  הודיעונו  "וכבר 

דמיון  ולא  ערך  לה  אין  כי  ועצמה,  ויופיה  גודלה  יודע  ואין  ולאומרה,  לדורשה 

ודמות, וכן אמר הכתוב )ישעיה סד-ג( עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה 

חכמים  אותו  שקראו  וזה  אלקים.  זולתך  עין  אותה  ראה  שלא  הטובה  כלומר  לו, 

העולם הבא, לא מפני שאינו מצוי עתה, אבל לנו שהיום ]אנו נמצאים[ בעולם הזה 

יש ]עולם שהוא עומד[ לבוא, ולפיכך אומר ]נקרא[ העולם הבא ]כי הוא[ לאחר 

שיוצא אדם מעולם הזה.

ומי שאומר שזה העולם אבד ]תחילה[ ואחר כך יבוא העולם הבא, אין הדבר 

זו,  במעלה  ועומדין  עולים  מיד  ]הזה[,  מעולם  כשיוצאים  שהצדיקים  אלא  כן, 

ושל  בך,  לחוסים  פעלת  ליראיך  צפנת  אשר  טובך  רב  מה  לא-כ(  )תהלים  שנאמר 

למקום  עולה  ואינה  רגליהם,  לכף  מנוח  ימצאו  ולא  העולם,  בכל  שוטטות  רשעים 

שנגזרה משם עד י"ב חדש עד שיכלה הגוף".

The Midrash begins by claiming that the benefits, dimensions 
and beauty of Olam HaBa are beyond human description or 
imagination.  It surpasses anything that we have seen in this 
world.  It is for this reason that the sages call it Olam HaBa.  It is 
not because it does not presently exist.  Rather, it is because for 
those of us who exist today in Olam HaZeh, there is an existence 
that is yet to come.  Therefore, the term Olam HaBa implies that 
it is where man will exist after Olam HaZeh.  

The opinion that Olam HaBa will come after the conclusion 
of Olam HaZeh is incorrect.  When tzaddikim depart from 
this world, they immediately ascend and occupy this next 
level of existence.  Reshaim, on the other hand, drift endlessly 
throughout the world without ever finding a resting place.  
They do not ascend to the place from which the neshamos were 
hewn until after twelve months, until the physical body has 
been entirely consumed.   

Why the Torah Mentions Planting a Vtneyard 
before Betrothtng a Woian

We can now begin to comprehend the Shela’s comment 
regarding the passuk in our parsha.  The announcement the 

officers made to Yisrael before going out to battle was actually 
a warning to Yisrael in all future generations—before engaging 
in their battles versus the yetzer hara.  Seeing as they still exist 
in Olam HaZeh, it is imperative that they actively prepare for 
the three worlds that follow Olam HaZeh.  This is expressed 
metaphorically in the following Mishnah (Avos 4, 16): העולם" 

שתיכנס כדי  בפרוזדור  עצמך  התקן  הבא,  העולם  בפני  לפרוזדור  דומה   הזה 

 Olam HaZeh resembles an antechamber to Olam—לטרקלין"
HaBa.  Prepare yourself in the antechamber, so that you 
will be able to enter the banquet hall.  

Let us explain.  “Who is the man who has built a new 
house” alludes to Olam HaBa—the world of the neshamos that 
provides a dwelling for every tzaddik in Gan Eden.  “Who is 
the man who betroths a woman” alludes to the world of the 
days of the Mashiach—the future time when HKB”H will renew 
the “kiddushin”—the nuptials—with Yisrael, like a bridegroom 
rejoices with a bride.  “Who is the man who plants a vineyard” 
alludes to the world of “Techiyas HaMeisim.”  At that time, 
HKB”H will reveal to Yisrael the secrets of the Torah that have 
been concealed like wine preserved within its grapes.  This 
is consistent with the elucidation in the Midrash (V.R. 13, 3) 
related to the passuk (Yeshayah 51, 4): כי תורה מאתי תצא" - "אמר" 

 for Torah will“—הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא, חידוש תורה מאתי תצא"
come forth from Me.” HKB”H said: “A new Torah will come 
forth from Me.”  

Now, according to the Shela’s explanation, “betrothed a 
woman” should have preceded “planted a vineyard” in the 
passuk; because the former alludes to the days of the Mashiach, 
whereas the latter alludes to “Techiyas HaMeisim.”  It appears 
that we can reconcile this minor discrepancy by referring back 
to the Gemara cited above: The Rabbis taught in a Baraisa: 
The Torah specifies “who built,” “who planted” and “who 
betrothed.”  With this sequence, the Torah is teaching us 
proper conduct.  First a man should build a house, then he 
should plant a vineyard and afterwards he should marry 
a woman.  The sequence in the passuk relates to the proper 
sequence of conduct taught by the Baraisa.  

Notwithstanding, the explanation of the Shela hakadosh 
still requires further clarification.  The officers say to Yisrael: 
“Who is the man who has built a new house and has not 
inaugurated it?  . . . And who is the man who has planted a 
vineyard and not redeemed it? . . . And who is the man who 
has betrothed a woman and not married her?”  According 
to the Shela, the passuk means that he did not prepare himself 
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adequately in Olam HaZeh to ensure that he would have a place 
and a portion in Olam HaBa, “Yimos HaMashiach” and “Techiyas 
HaMeisim.” But if he doesn’t have Olam HaBa, he doesn’t have 
a house to inaugurate.  If he doesn’t have “Yimos HaMashiach,” 
he has not betrothed a woman to marry.  If he doesn’t have 
“Techiyas HaMeisim,” he doesn’t have a vineyard to redeem.  So, 
how are we to make sense of the officers’ announcement?  

Every Jew Has a Portion tn Olai HaBa Ytios 
HaMashtach and Techtyas HaMetsti

It appears that we can reconcile this difficulty based on what 
we have learned in the Mishnah (Sanhedrin 10, 1): כל ישראל יש" 

יירשו לעולם  צדיקים  כולם  ועמך  ס-כא(  )ישעיה  שנאמר  הבא,  לעולם  חלק   להם 

 all Jews possess a portion in Olam HaBa, as it says—ארץ"
(Yeshayah 60, 21): “Your people will all be tzaddikim; they 
will inherit the land forever.”  The Yismach Moshe explains the 
Mishnah by referring to a statement in the Gemara (Chagigah 
15a): כל אחד ואחד יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנם, זכה צדיק" 

בגיהנם". חברו  וחלק  חלקו  נטל  רשע  נתחייב  עדן,  בגן  חברו  וחלק  חלקו    נטל 
Each individual has two portions—one in Gan Eden and 
one in Gehinnom.  When a tzaddik is meritorious, he takes 
his portion and his fellow’s portion in Gan Eden.  When a 
rasha becomes guilty, he takes his portion and his fellow’s 
portion in Gehinnom.  Thus, it turns out that every Jew has 
a portion in Olam HaBa.  Yet, in actuality, only the tzaddikim 
“inherit the land,” because they acquire their portions and the 
portions of the reshaim.  

Now, when Yisrael received the Torah at Har Sinai, all of the 
Jewish neshamos until the end of time joined them.  We can 
assume that HKB”H prepared a portion and inheritance for each 
one of them in each of the four worlds.  Additionally, HKB”H 
designated a portion of the Torah for each of them—either in 
the Torah that was given at that time at Har Sinai or in the Torah 
that HKB”H is destined to reveal le’asid la’vo.  This is implied 
when we utter the words in our tefilos: "ותן חלקנו בתורתך"—grant 
us our portion in Your Torah—everyone has his own unique 
portion in the Torah.

This then is the meaning of the passuk: “Then the officers 
shall speak to the people, saying, ‘Who is the man who has 
built a new house and has not inaugurated it?’”  For, on 
the one hand, as we’ve learned, every Jew possesses a portion 
in Olam HaBa in Gan Eden.  If, however, he did not behave 
properly, he built a house when he received the Torah at Sinai, 
but he failed to inaugurate it with good deeds.  Hence, the Torah 

advises him: “Go and return to his house.”  In other words, 
perform teshuvah, so that you will be privileged to inaugurate 
your house in Gan Eden.  Then, the Torah goes on to explain why: 
“Lest he die in the war and another man will inaugurate it.”  
After all, if he was not meritorious, one of his colleagues will 
acquire his portion in Gan Eden along with his own.  

“And who is the man who has planted a vineyard and 
did not redeem it?”  This refers to a person who has a portion 
designated for him in the new Torah that HKB”H is destined 
to reveal to Yisrael in the future.  It is compared to wine that 
is preserved in its grapes.  Yet, if he failed to perform good 
deeds, he failed to redeem it.  So, once again, “he should go 
and return to his house”—to make amends via teshuvah—
“lest he die in the war and another man will redeem it”—in 
other words, someone else will receive his portion of the Torah.  
Lastly, “who is the man who has betrothed a woman and not 
married her.”  This refers to a person who has a portion of all 
the Jewish neshamos that will be betrothed to HKB”H in the 
times of the Mashiach.  Yet, if he did not marry her, because he 
did not prepare himself properly: “Let him go and return to 
his house” to rectify all of his wrongs via teshuvah; “lest he die 
in the war and another man will marry her.”  In other words, 
a colleague of his will be betrothed to HKB”H in his place.  

Explatntng the Preparations  
Necessary for the Three Worlds Necessary

Let us now proceed to explain the practical significance of 
these pesukim.  What is required of a Jew in Olam HaZeh to 
fulfill the directive: "דכא עד  אנוש   to heed the warning of—"תשב 
the officers by performing teshuvah with respect to the three 
elements symbolized by דכ"א—home, vineyard, wife?  What 
must a Jew do to guarantee that he will inaugurate his house in 
Gan Eden in Olam HaBa, that he will be betrothed to HKB”H in 
the days of the Mashiach and that he will be privileged to drink 
from the preserved wine that HKB”H will reveal to Yisrael after 
“Techiyas HaMeisim”?  

We will first address the issue of Olam HaBa in Gan Eden: 
“Who is the man who has built a new house and has not 
inaugurated it?  Let him go and return to his house.”  To 
consecrate one’s dwelling in the world of the neshamos in Gan 
Eden, one must first prepare a proper dwelling for HKB”H in 
Olam HaZeh.  This is evident from the well-known passage in 
the Midrash Tanchuma (Nasso 16): ,בשעה שברא הקב"ה את העולם" 
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בעליונים" שיש  כמו  בתחתונים  דירה  לו  שיהא   when HKB”H—נתאוה 
created the world, he desired to have a dwelling among 
those below as he does among those above.  

Our sacred sefarim explain the implication of this Midrash.  
HKB”H desired to rest His Shechinah within the hearts of every 
Jew.  The Alshich hakadosh deduces this fact from the passuk in 
parshas Terumah (Shemos 25, 8): "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"—they 
shall make Me a Mikdash, so that I may dwell among them.  
In the beginning of the passuk, the singular term “Mikdash” is 
employed; however, the passuk concludes by employing the 
plural term “among them,” instead of “within it.”  

He explains that HKB”H wished to teach us that the ultimate 
goal is for HKB”H to rest His Shechinah within the heart of every 
Jew; from there, the Shechinah would extend its influence and 
presence to the Beis HaMikdash.  Hence, we can read the passuk 
as follows: “They shall make Me a Sanctuary”; however, the 
goal is “so that I may dwell among them”—within each and 
every Jew.  From them, the kedushah will extend to the Beis 
HaMikdash.  We can suggest that this process occurs through 
Torah-study.  As we have learned in the Mishnah (Avos 3, 6), 
even if a Jew studies Torah alone, the Shechinah is with him; 
and by providing HKB”H with a dwelling place in Olam HaZeh, 
he is rewarded “midah k’neged midah” with a dwelling place in 
Gan Eden.  

This then is the message conveyed by the passuk: “Who is 
the man who has built a new house”—whose portion, a house 
in Gan Eden, has been ready for him since the day the Torah was 
given.  “But he has neglected to inaugurate it”—because he 
did not engage in Torah-study and, therefore, he did not provide 
HKB”H with a dwelling down below.  As a consequence, he will 
not be able to inaugurate his dwelling in Gan Eden when the 
time comes to do so.  “Let him go and return to his house” to 
rectify the situation via teshuvah.  For, if he fails to do so, “he 
will die in the war and another man will inaugurate it”—
someone else will take his place in Gan Eden.  

The second question posed by the officers relates to “Yimos 
HaMashiach,” the time when HKB”H will betroth Yisrael: “Who 
is the man who has betrothed a woman and has not married 
her?  Let him go and return to his house.”  To explain the 
significance of this inquiry, we will rely on an elucidation in the 
Gemara (Berachos 57a) regarding the passuk (Devarim 33, 4): 
 The“  "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, אל תקרי מורשה אלא מאורשה."
Torah which Moshe commanded us is the heritage of the 

congregation of Yaakov.”  Now, do not read the word in this 
passuk as “morashah”—meaning an inheritance—but rather 
as “m’orasah”—meaning a betrothed one.  This passuk implies 
that the Torah was betrothed to Yisrael like a woman to her 
husband.  Thus, it is evident that if a man is devoted to the Torah 
like a man is to his wife, then he will merit in kind that HKB”H 
will betroth him le’asid la’vo.  

This then is the message of the passuk: “Who is the man 
who betrothed a woman”—who betrothed the Torah that has 
been designated and promised to Yisrael; “but did not marry 
her”—but neglected to treat her like his bride; instead, he 
distanced himself from her, chas v’shalom.  “Let him return to 
his house” to perform proper teshuvah by taking the Torah to 
be his spouse.  For, in that merit, HKB”H will betroth him in the 
days of the Mashiach amongst all of Yisrael.  Yet, if he fails to do 
so, we must fear “lest he die in the war and another man will 
marry her.”

As explained, the third question posed by the officers relates 
to the world of “Techiyas HaMeisim.”  At that time, HKB”H will 
reveal to Yisrael the wine the wine that has been preserved in its 
grapes, namely the concealed meanings of the Torah: “And who 
is the man who has planted a vineyard and not redeemed 
it?  Let him go and return to his house.”  As we know, every 
Jew has a portion in the Torah that only he can reveal.  The 
Chesed L’Avraham expresses this fact as follows:

"ובכל נשמה ונשמה יש לה בחינה ידועה בתורה, שאי אפשר שתתגלה על ידי 

זולתה, אלא אותה הנשמה תגלה אותם הסודות, ובעוד שאותה הנשמה לא גילתה 

אותם הסודות, אין הקב"ה מגלה אותם לצדיקים כלל זולתי למשה רבינו ע"ה".

Every individual’s neshamah is associated with a specific 
part of the Torah, which cannot be revealed by anyone 
else.  That particular neshamah must reveal its particular 
secrets.  If that neshamah fails to reveal those secrets, 
HKB”H does not reveal them to any other tzaddikim other 
than Moshe Rabeinu, a”h.  For, even chiddushim destined 
to be revealed by veteran Torah-scholars in the future 
were conveyed to Moshe; however, he was not permitted to 
reveal them to anyone.  This is implied by the depiction: “In 
My entire house, he is the most trustworthy.”  

Thus, we learn that before a person is privileged to reveal 
his unique portion of the Torah, it remains concealed from all 
human beings, consistent with the portrayal: "יין המשומר בענביו"—
wine that has been preserved in its grapes.  Only he is capable 
of revealing it to the world.  So, by studying Torah diligently, he 
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merits revealing his portion.  In that merit, he will be privileged 
“midah k’neged midah” to hear directly from the mouth of 
HKB”H the new Torah that He will reveal le’asid la’vo—the wine 
preserved in its grapes from the beginning of creation.  

This then is the message of the passuk: “Who is the man 
who has planted a vineyard and not redeemed it?”  In other 
words, he received his unique portion of the Torah at Har Sinai—
akin to wine preserved in its grapes.  Yet, he failed to redeem it; 
he failed to extract it and reveal it in Olam HaZeh.  “Let him 
return to his house” to toil and study Torah diligently until he 
succeeds in revealing his portion of the Torah—“lest he die in 
the war (and another man will redeem it).”  (Translator’s 
note: I typed the end of the last passuk in parentheses, because 
it seems to contradict what we just brought down from the 
Chesed L’Avraham.)

The Three Sounds of the Shevarti Correspond 
 to the Defect tn the Three Worlds

We have now been enlightened!  We can now comprehend 
why we blow the sounds תשר"ת from the shofar every day of 
the month of Elul.  As we learned from the Shela hakadosh, 
they allude to the tikun of all iniquities through the process 
of teshuvah.  Based on our current discussion, we can suggest 
that the three sounds of the “shevarim” allude to the impact 
of our sins on the three elements that a person must prepare 

for himself in Olam HaZeh.  A person who fails to prepare 
adequately in Olam HaZeh will forfeit his benefits in Olam HaBa, 
Yimos HaMashiach and Techiyas HaMeisim.  

Hence, when we hear the sound of the shofar during the 
month of Elul, we should picture in our minds that we are 
hearing the officers addressing the people: 

“Who is the man who has built a new house and has not 
inaugurated it?  Let him go and return to his house, lest he 
die in the war and another man will inaugurate it.  And who 
is the man who has planted a vineyard and not redeemed 
it?  Let him go and return to his house, lest he die in the war 
and another man will redeem it.  And who is the man who 
has betrothed a woman and not married her?  Let him go 
and return to his house, lest he die in the war and another 
man will marry her.” 

Through the process of teshuvah in the month of Elul, 
we should accept upon ourselves to study Torah and serve 
Hashem.  If we do so, we will merit the four worlds we express 
our gratitude to Hashem for on Shabbas Kodesh: “There is no 
comparison to You, Hashem, our G-d, in Olam HaZeh; and 
there is nothing except for You, our King, in the life of Olam 
HaBa.  There is nothing without You, our Redeemer, in the 
days of the Mashiach; and there is nothing like You, our 
Savior, at Techiyas HaMeisim.”

Faitly Madeb for the 
Refuah Sheltiah of Lea bat Vtrgtnt 

Arthur & Randt Luxenberg  לזכות  
of thetr wonderfull parents, chtldren and grandson
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ife calls upon us to make many choices. We make decisions 
in Ruchnius and Gashmius, for ourselves and our families. 
The intelligent decision, not the spur of the moment knee-

jerk reaction, must take into account the pros and cons inherent in 
his choice. It might be, that in first Krias HaTorah of the month of 
Elul - the month of making a חשבון הנפש, an accounting of the soul- 
Meforshim take the liberty of transforming the Pesukim into a time 
sensitive message. 

 you shall you appoint judges and  – 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וגו
officers in all your cities becomes a message to judge our actions 
and enforce all that is undesirable away from our lives. Live with a 
Cheshbon-accountability, examine and evaluate everything we do 
like a judge, יפשפש במעשיו-search your deeds. 

The Torah then warns the judge against taking שוחד, a bribe, because 
it will blind the eyes of the wise and make  righteous words crooked. 
This warning applies to us in our own private examination of 
our behavior. Man is especially reluctant to find fault in his own 
performance-עצמו נגעי  רואה  אדם   For our every failure we have .אין 
an expertly programmed justification system that grants us self-
amnesty-ALWAYS. Only with a hard-nosed look at ourselves will we 
come to the truth. 

The Baalei Mussar point out that our נגיעות, our bias, whether 
consciously or subconsciously, clouds every choice we make. They 
vividly illustrate this from a Gemara (Sanhedrin 18b) which rules 
that a Kohen Gadol cannot be a member of the Bais Din that 
decides on עיבור השנה-to add another month (a second Adar) to the 
year because of “the cold”. Rashi explains that on Yom Kippur the 
Kohen Gadol immerses in an outdoor Mikvah five times and if they 
add another month, the cold chill of wintery MarCheshvon will be 
advanced to Tishrei's weather. (see Tosafos there) His bias is based on 
a minute discomfort that he anticipates coming out of the Mikvah. It 
is remarkable how far reaching the arm of שוחד-bribery can extend. 
The עיבור השנה judgement takes place in Adar (the only month that it 
can be added onto) and somehow the seemingly minor discomfort 
he anticipates from the climate change SEVEN MONTHS FROM 
NOW will distort his reasoning.

Rav Meir Chodosh Zt”l, the venerable Mashgiach of the Chevron 
Yeshiva who was steeped in the Mussar of his Rebbe the Alter Fun 
Slabodka, was asked to respond to the following incident. In Israel, 
there is a (very) secular High Court called “Bagatz”. There was an 
incident, where one of its members that was presiding on a case 
was found to have gotten a considerable gift from one the involved 
parties. In an attempted defense, he responded with the typical 
endemic Chutzpa saying that he was insulted how anyone would 
even entertain the thought that the gift will influence his judicial 
opinion. 

Rav Meir quoted the Gemara (Kesubos 105b) explaining that the 
word שוחד is derived from the words שהוא חד. When one receives a 
bribe, it creates an attachment, “the giver and the receiver become 
one”. The feelings of gratitude generate an innate connection that will 
undoubtedly interfere with the clarity needed to properly judge. If 
one lacks that feeling, it is evident that he is deficient in the human 
quality of gratitude.  Rav Meir concluded and said;  א שופט איז ער אבער 
.he may be a judge but he is not a Mentch ,”"א מענש איז ער נישט

There is another area of bias that drastically effects our world. Today's 
youth struggle with an overrated or negative self image. The latter 
seems to be the more prevalent.  This disheartened temperament 
has been hammered into them, even by well intending people, to 
the point that even after achieving great accomplishments, they can't 
appreciate it.  Even worse, the fear of failure prevents them from 
even trying.  A compliment gets stuck in their throat, can't even 
swallow it. The Ibn Ezra (Ki Savo 28:20) translates the" Kellala" of
 Hashem will send in your midst)  ואת המגרעת בכל משלח ידיך אשר תעשה
attrition, confusion) and worry in your every undertaking to mean 
that you will not be happy with your achievements even after they are 
accomplished. What a Kellala! 

This also creates another problem that deserves its own attention. 
It seems that small people need to broadcast their "good deeds" to 
remedy the mournful state of their souls. Even our liberal brothers 
and sisters sense that their purpose of creation was not to be 
members of J-street and sip poolside margaritas. I'll take the liberty 
to quote a דבר חכמה from a non-rabbinic source. Norman Podhoretz 
in his book titled "Why Are Jews Liberals" writes: "Contemporary 
liberalism demands that, unlike any other people,  Jews must justify 
the space they take up on this earth. Furthermore, they must do so 
not, as they are commanded in the Bible, by loving G-d with all their 
hearts and all their souls and all their might, but rather by clinging 
with the same intensity to certain currently fashionable conceptions  
of what constitutes progress and how to define justice-even if these 
conceptions are highly questionable, and even if, as most blatantly 
in the case of Israel, obedience to them could be tantamount to 
committing suicide. In this way, the Torah of liberalism puts itself 
radically at odds with the very (thing) that comes closer than any 
other to encapsulating the essence of the Torah of Judaism, and the 
observance of which for more than three thousand years is probably 
the single best explanation of the mystery of Jewish survival:' I have 
set before you life and death, blessing and cursing; therefore choose 
life, that both thou and they seed may live'"

Let us take advantage of the time of חשבון הנפש and justly assess our 
 .without the myriad of biases that make us miss the real truth מדרגות
Recognize the good we do as being good and isolate the not good in 
order that we should be Zocheh to a כתיבה וחתימה טובה.
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By Rabbi Shmuel Gluck

he Sefer Chinuch explains why kings have additional restrictions 
placed on them. The king requires additional reminders not to indulge 
in personal pleasures or to become arrogant. Those restrictions, 
limiting the number of wives and the amount of wealth, intend to 

remind the king that even he has a boss - Hashem.
 
Many people are willing to do Hashem's Mitzvohs but are less willing to be 
reminded that they are, by definition, subservient beings, under the rule of 
someone else.  Yet, acknowledging this is a foundational part of being a Frum 
Jew.  Doing Mitzvohs only when they are comfortable doing them means, 
to a degree, that they are serving themselves.  That is the message of the 
Posuk, Lo Yih'yeh B'cho Eil Zor, there should not be in you a strange power.  
The phrase “in you” refers to “worshiping” oneself, which is what people do 
when their actions, including their Mitzvohs, are done because they want to 
do them.
 
There is a significant difference between the quality of a Mitzvoh that is 

done because a person wants to do it and when he is ignoring his personal 
preferences and is doing the Mitzvoh because he was told to by someone 
to whom he is subservient.  In addition to the quality, the number of times 
people do Mitzvohs increases when their personal preferences are not 
considered.  
 
There is an expression found in Novi several times.  It is the critical label 
of being a B'liya'al, a person who is a Bli Ol, not accepting that anyone 
can “tell me what to do”.  The Malbim explains that this expression is the 
most insulting expression a person can be called.  While this refers to non-
religious people, it also refers to people who pick and choose the Mitzvohs 
that make sense to them or that make them feel good.
 
All year, and certainly during Elul, people should become comfortable in 
the role of servant, one who has no say in his actions. This is a necessary 
component in becoming closer to Hashem and of Hashem thinking kindly 
of us.

T

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

lul is when we dream even while awake.  Not about having fun or 
winning the lottery.  We dream about growth, becoming closer to 
Hashem.  (Dare we think about becoming perfect?)  Our Elul thoughts, 
in part, are a dream.  Nevertheless, this dreaming serves a purpose.  

Dreaming is when our mind is allowed to race.  More importantly, unlike 
when we responsibly plan our future, we feel safe when we dream and we 
allow ourselves to imagine what we really want to do, what we really want 
to be.  Certainly, people should take seriously when they experience specific 
recurring dreams of growth.  Those dreams may be the key to their individual 
mission in this world.
 
When we think seriously about growth, we are often afraid to admit to 
ourselves who we want to become.  We are concerned that our aspirations 
create responsibilities and that we will be punished for not realizing those 
aspirations.  Dreaming, on the other hand, is our safe haven and 
within its safety we raise our ambitions.
 
In this three-part series, I want to describe some of my (hopefully) realistic 
dreams.  They are what I believe to be Yiddishkeit as intended.  I am not 
describing behaviors.  I am not even going to place much emphasis on 
attitudes.  This series describes how people are expected to live, and can live, 
as one with Hashem.  Yes, it may be a dream.  Nevertheless, I am asking my 
readers, for just a few minutes, to come and dream (or, to use a more serious 
word, to aspire) with me.  Dreaming about our aspirations even before we 
act on them helps us move forward in our quest for self-growth. 
 
Keep in mind that everyone has their own dreams and aspirations.  If the only 
long-term message readers glean from this article is the “right” to dream and 
to thereby "prove" to themselves where their hearts and minds lie, I have 
succeeded.  Consider my dream to be nothing more than an invitation for 

you to launch your own dreams and aspirations.
 
Before I describe my Elul goals, I must present a qualifier which is, in itself, 
my first dream.  The Medrash Tono D’bei Eliyohu uses one word to describe 
people who do not understand the way Hashem and the Torah think.  Those 
people are “Bachutz”, on the outside.  They believe that they are able to 
understand when they really aren't.
 
We have all experienced this, both with ourselves and by observing others. 
Several professionals are talking and an outsider inserts his opinion.  He 
does not understand the industry but he once read a book on the subject 
and has a friend in the same industry.  The professionals look at him, and his 
comments, as being Bachutz.  He believes he is a peer of those professionals 
when it is clear to those same professionals that he is not even in the same 
league.  I have seen people intrude on a close-knit group with something they 
thought was funny.  They don't belong there, they know it, and people think 
less of them for believing that they do.
 
What does it mean to be Bachutz of the Torah?  Learning Torah is not only 
about amassing knowledge.  It is about each person’s desire that his learning 
should change him until his thoughts become an extension of the Torah’s.
 
Here is a foundational example of how many of us believe that our perspective 
is completely Torah-based, yet, it is actually very far from what the Torah 
expects.
 
When people are born, they are completely catered to by their parents.  
As they get a little older, say three and four years old, they are taught to 
think of others.  Some parents successfully train children to build healthy 
relationships, others less so.  Nevertheless, the vast majority of people 
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continue to believe that their personal needs come before the needs of 
others. (This has certainly caused many marital challenges.)
 
One reason people subconsciously consider their personal needs 
more important than those of others is because of the chronological 
order in which they learned these lessons.  Whatever lessons they 
learned first (that others will cater to their needs), will be carved in their 
mind deeper than subsequent ones (caring for others).
 
When they are a few years older, they are taught about Hashem, Torah, and 
Mitzvohs.  These lessons are even more recent, and, as a result, they are 
given less importance than previous ones.  While many people proudly state 
that Torah is the most important thing to them, with some people, their 
actions contradict their words.  If people are tired, they may miss Minyon, 
or skip davening altogether, because their personal needs take precedence.  
Their financial decisions are made in the same way.  People might not follow 
through with a pre-pledged favor if they want the money for themselves.  
Certainly, many people’s Maasor giving is hostage to their vacation, and other 
personal, plans.
 
Then, during the Yomim Noroim, we Daven to Hashem to ask for His 
forgiveness for our individual mistakes and we sincerely commit to improve.  
Sadly, we often don’t grasp what to apologize for, and, as a result, Hashem 
sees our apology as sincere but Bachutz, as we don’t understand what we are 
doing wrong.  Such apologies are similar to someone who returns a borrowed 
car several hours late and apologizes for using the bottled water that he 
found in the car.  Yes, he’s apologizing, but he is completely unaware what he 
needs to apologize for.  He is Bachutz in regard to what his responsibilities to 
the car owner are.  Therefore, his apology is meaningless.
 
Our priorities should be to give precedence to Torah needs, when permitted. 

(To know when it is permitted, one should speak to a Rav.)  Then, the needs 
of others (unless those needs are themselves Mitzvahs), and, only afterwards, 
their personal needs.
 
Being Bachutz is a especially unfortunate because maybe people would like 
to do what is right.  Most damaging, however, is when those that are Bachutz 
believe that they are not Bachutz.  Countless times, people ask their Rav for 
advice only to then disagree, despite their own lack of expertise.  They have 
convinced themselves that that their intuition is above average and that they 
see something that their Rav does not.  They will invoke to themselves, but 
not share with their Rav, a Gemorroh they remember to support their view.  
I have seen people do the same with their doctors and lawyers.  They are 
Bachutz despite their insistence that they are not.
 
Being Bachutz of the way the Torah thinks is damaging.  As their lives play out, 
people often become resentful, believing that they were able to anticipate 
and understand everything that happened.  And, if things played out differently 
than they had anticipated, they believe it is because something is not fair.  
They are, in their own minds, masters of the Torah.  Despite their repeated 
lack of understanding, they insist the fault is with the system and not with 
them.  Also, the religious levels of those who cling stubbornly to their beliefs 
that they aren’t Bachutz can deteriorate, and they often turn antagonistic.
 
I don’t know if I will ever merit being in the Torah’s inner circle.  Nevertheless, 
I assume that there are different levels of being Bachutz.  In the least, I would 
like to be inside enough to have a realistic understanding of how Bachutz I 
am.  It will humble and motivate me at the same time.  This, in a nutshell, is 
my first Elul dream.
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hen R’ Shmuel Grossbard ZT”L, father of one of the Mashgichim 
in Ponevezh Yeshivah, passed away, his children were surprised 
when R’ Chaim Kanievsky Shlit’a came to fulfill the mitzvah of 
nichum aveilim (consoling a mourner) and were even more 

surprised by what he told them shortly after he arrived. 
     After sitting down, R’ Chaim said, “I have hakaras hatov (gratitude) for your 
father, who was my commander in the army and helped me a lot!” Those 
present were surprised by what he said. R’ Chaim Kanievsky -  in the army? 
     “We never heard this before about our father or about the Rav!” replied 
one of the mourners. 
     R’ Chaim told them the story. “It was during the War of Independence 
(1948), when we were learning in the Lomza Yeshivah in Petach Tikvah. The 
war started, and everyone was drafted into the army, with no exceptions. Of 
course, we knew nothing in advance. The first we knew about this was when 
a large bus pulled up outside the yeshivah and we were told that everybody 
had to get in and go protect the country. Because none of us even knew 
how to hold a gun, they gave us sticks and stones and assigned us to guard 
a large hill. I remember that everyone was very scared. One boy hid in a 
bathroom in the yeshivah and avoided joining the army. But I went with the 
other bochurim, together with my roommate, R’ Moshe Soloveitchik ZT”L. 
He was sitting beside me the whole time, saying Tehillim and crying. 
     “Your father, Rabbi Grossbard, was appointed commander because he was 
the oldest in the group. Because he was commander, he was given the largest 
stick. When we reached the hill, I asked him what we should do. He told me, 
‘You should go up to the top of the hill and sit and learn where they can’t see 
you. But just in case, you should take a stick and two stones so if any Arabs 
from the nearby hostile village of Yaffo come, you can scare them away.’
     “We sat there for a long time, on that hill, and after we left the place we 
were told that some residents of Yaffo had actually shot live gunfire near the 
place where we stood.” 
     When he finished relating this story, R’ Chaim said, “Out of gratitude for 
then, I have come to console you now.” 
     The story of R’ Chaim’s army service became the talk of town and 

many people wanted to know more about it. R’ Aharon Leib Steinman Shlit’a 
provided a bit more context. He told his (and R’ Chaim’s) grandson, Gedaliah 
Honigsberg, that after the founding of the State of Israel, all yeshivah students 
were required to appear before the Lishkat HaGiyus (Conscription Office). 
Bochurim who were fit to serve in the army were given an opportunity to 
continue their Torah studies and annually defer their enlistment, based on 
the agreement worked out between the Chazon Ish and Israel’s first prime 
minister, David Ben-Gurion. Those who were deemed unfit for service were 
given a permanent discharge by the army. 
    Even R’ Chaim Kanievsky was required to appear. When it was R’ Chaim’s 
turn to be interviewed, the screener asked him, “Which yeshivah do you 
attend?”
    “Lomza Yeshivah in Petach Tikvah,” the young man replied. 
     “On which street is this yeshivah located?” R’ Chaim thought for a 
moment and then replied that he wasn’t sure of the address or the name of 
the street. The screener was surprised. “Well then, which intersection is it 
near?” R’ Chaim replied that he didn’t know any of the street names, “but I 
know how to get there from Bnei Brak by public transportation.” 
     The screener pressed R’ Chaim several times, insisting that since he had 
been studying in the yeshivah for a number of  years, he had to know the 
name of the street it was on! Over and over again, the young bochur and 
future Gadol Hador sincerely replied that he had no idea. After several more 
questions and answers like these, R’ Chaim was issued a permanent discharge 
from the army. Apparently, the IDF did not feel he would be an asset to the 
army. 
     R’ Aharon Leib told Gedaliah that the army screeners were accustomed 
to bochurim concocting a variety of stories to obtain a permanent discharge. 
Therefore, they employed trained professionals to ascertain if the person 
being interviewed was being truthful. But they probably never encountered 
answers as confounding as those given by R’ Chaim Kanievsky!
Adapted from “Rebbetzin Kanievsky: A Legendary Mother to all.” Artscroll 
Pub.
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David Gurwitz 

Parshas Shoftim - Shofar - Part 1 

Being a musical composer, I spend a fair amount of time bouncing notes and tunes around in 
my head. After I hear something in my head that sounds pleasing, I try and organize it. Then, 
I try to search for and find it on a piano, an instrument that I consider one of the broadest 
vessels through which to express the multitude of interconnecting chords, rhythms and notes. 
Since I can’t read music, this process is very tactile, and there is, hopefully, very little between 
the resulting music that comes outside and the emotion inside that the music expresses. 

It is timely to discuss music. Why? After learning about developing Jewish eyes last week, we 
now get an opportunity to develop our hearing.  

We are about to hear an instrument that we haven’t heard for almost a year. It has only one 
note, and no apparent rhythm, and yet it is really the deepest and most emotional instrument 
in our existence. In fact, it symbolizes the creation and continuation of man’s existence. 

It is the shofar. 
A thousand years ago, Rav Sadya Gaon gave us ten reasons as to why we blow the shofar: (1) 
creation, (2) the new year, (3) Har Sinai, (4) prophets, (5) destruction of the Bais Hamikdosh, 
(6) the Akeidah, (7) fear of Hashem, (8) fear of the Day of Judgment, (9) geulah and 
Moshiach, and (10) techias hameisim. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l asks the following question: Why does the bracha on shofar 
mention teruah and not shofar?  

Rav Hirsch begins his analysis with the procedure for breaking camp mentioned in the Torah. 
This has three aspects: an announcement that we are breaking camp and going to move, 
“packing” to move, and a final call.  

Rav Hirsch now suggests that a long blast - a tekiah - is an attention getter, an announcement. 
A collection of short blasts - a teruah - indicates activity (packing). And a final long blast - a 
tekiah - then focuses attention for the move. Wailing - a shevarim - focuses on the emotional 
aspect of the moving. It reminds us sadly that we are leaving our old home. 

Here Rav Hirsch connects the three steps in a beautiful way. Moving to a new home is a spatial 
movement, moving to a new year is a temporal movement, and moving to a ‘(re)newed soul’ is 
a spiritual movement. Tekiah-teruah-tekiah applies equally whether we move to a new home, 
to a new year, or to renew our souls.  

We can now understand why teruah is used over shofar. The key is focusing our attention on 
teshuvah. How? By making a cheshbon hanefesh of previous actions and making corrective 
action plans to change. Kol shofar corresponds to the shevarim, the wailing, which is part of 
packing. This is one aspect of the symbolic explanation of shofar from Rav Hirsch. It serves as 
a source of mussar. 
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The daily shofar blowing during Elul was - and is - actually a mussar shmuess, reminding us 
that we had miscalculated Moshe Rabbeinu’s first forty-day period up in shomayim, which 
began the day after Matan Torah, the seventh of Sivan, until the seventeenth of Tammuz, 
when Moshe broke the first set of Luchos.  

The result of that miscalculation was the Eigel. 
This next month begins the third and final forty-day period. It is interesting that Elul means 
“searching” in Aramaic. Its gematria, 67, equals that of the word binah. Rav Moshe Shapiro 
teaches us some lessons here.  

First, he explains that the many allusions to Elul in rosh hateivah, sof hateivah, middle letters, 
etc. throughout Tanach indicate that we need wisdom to understand Elul, including 
understanding by allusion. 

Second, he reminds us that we received the Torah on Shavuos with the sound of the shofar, 
and then we acted improperly. In preparation for receiving the Torah and acting properly, on 
Yom Kippur, this daily shofar blow is a tikkun and preparation for the new kabbolas haTorah. 

Perhaps we can learn from Rav Chaim Yosef Dovid Azulai, the Chidah, how this week’s parsha 
of Shoftim also hints at teshuvah and self-judging. 

The Chidah (1724-1806), at the age of 29, traveled to Europe as an emissary of the 
communities of Eretz Yisroel, and again in 1772 on behalf of Chevron. Each trip lasted over five 
years. Wherever he visited, the Chidah became familiar with many thousands of manuscripts. 
Out of these visits grew his classic work, Sheim Hagedolim. He wrote over one hundred 
seforim, covering almost every field of Jewish thought. 

The Chidah explains the following: 

In the first posuk of this week’s parsha, we see the words “lecha” (to you) and “besha’arecha” 
(in your gates). 

Lecha means to you - perfect your attributes and middos before you give advice and judge 
others. 

Besha’arecha, the Chidah explains, comes from the word sha’arecha, which is a gate that each 
of us possesses in order to exercise better control over our less desirable traits. 

The word “sha’arecha” has five letters, and here is how those letters teach us about judging: 

1. The Shin stands for shinayim, teeth, which can be used for expression of anger (gritting our 
teeth).  

2. The Ayin stands for ainayim, eyes, which can look at the negative side of things…or the 
positive.  

3. The Reish stands for raglayim, feet, which can carry us to the wrong places…or the bais 
medrash.  

4. The Yud stands for yodayim, hands, which can strike someone…or can help someone. 

5. The Chof stands for kapos, palms, which can be open to those in need. 

Elul means judging - mostly about ourselves. May the shofar open us up to a greater 
consciousness of listening to ourselves realistically and guarding our instruments of judging. 
May we be judged favorably and learn to judge favorably 
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Parashas Shoftim ט"עשת םיטפושתשרפ

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

ךיקלא'דאנשרשאהבצמךלםיקתאלו
And you shall not erect for yourselves a pillar which Hashem, Your 

G-d, hates. (16:22)

It is forbidden to set up a pillar, a single stone for any form 
of worship – even for the worship of Hashem. The Almighty hates 
these stones, since they have become associated with pagan 
worship. Hashem has specified that He only wants an Altar built of 
many stones or built of earth as the medium for worship, thus 
rendering a pillar or a single stone unacceptable. We wonder why 
the fact that pagans use a mizbayach, altar, for their service does not 
have any effect on our service, while the one - stone medium does. 
Horav Moshe Feinstein, zl, explains that the one - stone versus a 
Mizbayach is a metaphor for the manner in which a Jew serves 
Hashem. 

Prior to Mattan Torah, the Giving of the Torah, Hashem 
was pleased when a person performed good deeds, even when he 
did not follow up with added mitzvos or service. In other words, 
since the Jews did not yet have the Torah, no direct command had 
been issued for Jews to commit to and perform all mitzvah; as a 
result, whatever one did was satisfactory.  Once the Torah had been 
given, and a rigid, clearly-defined program of service based upon 
613 mitzvos had been presented to the nation, however, we no 
longer had the option of random service. It was no longer about 
what we felt like doing, but rather, what He/Hashem expected of us. 
If one lives a long life -- replete with Torah and mitzvah observance --
he still has a command to continue to grow, to do more, to never 
cease doing, until his very last breath. 

Serving Hashem is not a spectator activity; nor may one 
pick and choose to do what he pleases or what fits into his comfort 
zone. Serving Hashem encompasses every aspect of our lives – from 
mitzvah performance to Torah study and performing acts of loving-
kindness. One does not discharge his obligation merely by being a 
good Jew at heart, giving charity and attending services in shul when 
it is convenient. He must do it all. 

לאמשוןימיךלודיגירשארבדהןמרוסתאל
You shall not deviate from the word that they will tell you, right or 

left. (17:11)

Ramban explains that we are obliged to follow our 
gedolim, Torah giants, even if we are convinced that they are wrong. 
Hashem gives us the Torah in accordance with the mindset and 
interpretation of the gedolei Yisrael. Hashem will not forsake His 
devotees. Therefore, we believe that Hashem will guard the gedolim
and prevent them from erring in rendering a halachic decision. Their 
vantage point and perspective are global; thus, they are able to see 
beyond the immediate. They see things differently than we do. As a 
result, the decisions they render might not conform with our 
outlook. Whether we agree or not is inconsequential – as long as we 
follow them without question. 

Horav Yechezkel Abramsky, zl, was Rav in Slutsk, Belarus, 
prior to becoming Dayan in London, England. While in Slutsk, he 
immersed himself in a difficult shailah, halachic question. After 
some time, he was confident that he had arrived at the correct 
rendering of the halachah. He printed and disseminated his decision 
– despite the fact that it was contrary to that of the posek hador, 
undisputed halachic decisor of the generation, Horav Yitzchak 

Elchanan Spektor, zl. That very same day, the Bolsheviks entered the 
city of Slutsk in search of the Rav who, against communist decree, 
was continuing to teach Torah. He immediately left his home to hide 
with friends. He was concealed in the home of a widow, a place in 
which no one would think to search for him. 

Leaving his home without any sefarim he searched the 
widow’s home to see if perhaps he could find a sefer from which he 
could learn. At first, the widow said that her home had not seen the 
likes of Torah literature in quite some time. A few hours passed, and 
she returned saying that she had just remembered that one of her 
relatives had visited a while back and left a sefer from which he had 
been learning. The Rav was welcome to use it. Rav Abramsky picked 
up the sefer, and, to his shock, it was the Shailos U’Teshuvos Be’er 
Yitzchak, authored by Rav Yitzchak Elchanan. He opened up the sefer
and “surprisingly” he opened it right to the page on which the psak
of Rav Yitzchak Elchanan -- with which he had disagreed -- stared 
him in the face. Rav Abramsky now understood why the Bolshevik 
decree had come out against him. He realised that on the very day 
that he had rendered a decision contrary to the gadol hador, the 
Bolsheviks had come to pay him a “visit.” Indeed, a few hours later, 
the Bolsheviks discovered his place of concealment and arrested 
him. He was immediately sent to Siberia to serve a jail sentence for 
his “seditious” activities against the Bolshevik government. 

One frigid night, after months of misery and deprivation in 
the Siberian jail, the Rav lay on the wooden plank which was his bed. 
Wracked with physical and emotional pain, he fell fitfully asleep. In 
his sleep, he dreamt that he saw a vision of Rav Yitzchak Elchanan 
smiling at him. As soon as he woke up, he intimated to his guards 
that this was the “day” – the day on which he would be freed from 
the trumped-up charges that had catalysed his incarceration. 
Indeed, that day, Erev Yom Kippur, 1932, he was freed from prison. 
When Rav Abramsky would conclude this story, he would add, “Rav
Yitzchak Elchanan, the gadol hador, taught me how one should 
approach the p’sak of the gadol hador.” 

לאמשוןימיךלודיגירשארבדהןמרוסתאל
You shall not deviate from the words that they will tell you, right or 

left. (17:11)

Authority is one of the most important principles of 
Judaism. Rabbinic authority represents the Divine mandated judicial 
system, which may not be transgressed. We are enjoined by the 
Torah to follow the dictates as interpreted by the bais din, Rabbinical 
authority, of each individual generation. To attempt to renege the 
judgment issued by bais din, the gedolim, Torah giants, of each 
generation, is to undermine Hashem’s law, and, as such, renders the 
individual liable to swift, unforgiving punishment. The following 
incident, recorded in Nifleosecha Asicha, relates the story of Shlomo 
Seligman, a Kohen who had deviated from the Torah way and 
insisted upon marrying a divorced woman. Since this was a sacrilege 
prohibited by the Torah, the Rav of Cracow (where Seligman lived) 
Horav Moshe Isserliss, zl, the Rama, emphatically declared that it 
was forbidden. The audacious Seligman countered that not only 
would he go forward with his planned marriage, the Rama would 
even be officiating. The Rama made every attempt to dissuade 
Seligman from going forward with the marriage – to no avail. In 
addition, Seligman had the support of his good friend, King Sigmund, 
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who planned to dispatch troops to ensure that the marriage would 
be conducted without incident. 

The day of the marriage arrived, and hundreds of people 
gathered in the city square to observe the spectacle. Never had it 
occurred that a Jew would openly defy his Rav in such a manner. 
Furthermore, the Rama was the gadol hador, pre-eminent Torah 
leader of the generation. This was beyond chutzpah. The Rama
ascended the podium where the would-be bride and groom stood, 
all smiles. They had won! – or so they thought. The Rama warned 
them once again to desist from their outrageous behaviour. They 
could still turn back. They laughed in his face. 

The Rama raised his eyes heavenward and cried out, 
“Remove yourselves from these evil people!” (This was a reference 
to Moshe Rabbeinu’s declaration against the congregation of Korach, 
just before the earth opened up and swallowed them.) The people 
that had assembled nervously moved back, leaving only the bride 
and groom in the centre of the square. The Rama had also moved 
back. 

Suddenly, the ground beneath them began to stir, rumble 
and shake. A few minutes of this went by, and the ground beneath 
Seligman and his bride opened up and swallowed them! This was an 
overt miracle demonstrating the unviability of Torah and the power 
of those who defend the Torah’s immutable laws. When word 
reached the ears of King Sigmund, he became visibly nervous. What 
if the holy miracle Rabbi would take umbrage with him? The king 
sent an emissary to appeal to the Rama and beg his forgiveness. The 
Rama replied that he was not insulted – his Torah was. It was the 
impugning of the Torah that had catalysed the terrible punishment. 
The king offered to do anything that the Rama asked in order to 
appease him. “Anything that the Rav asks, I will comply,” the king 
said. The Rama asked that a wall be erected to enclose the area, so 
that Kohanim -- who are not permitted to defile themselves to the 
deceased -- would be careful not to walk there. The king, of course, 
complied. 

Interestingly, years later, during an excavation of the area, 
searchers discovered the dishes and flatware that had been 
prepared for the festivities to follow the ill-fated chupah, wedding 
canopy. One does not deviate from the Torah as interpreted by our 
rabbinic leadership – regardless of his rationale. 

.חצרלכהמשסונלהיהו...ךרדהךלןיכת
Prepare the way for yourself… and it shall be for any killer to flee 

there. (19:3)

Chazal (Talmud Makkos 10b) teach that signs were placed 
on the various crossroads in order to direct the rotzeach b’shogeg, 
unintentional murderer, to the ir miklat, city of refuge. Time was of 
the essence, as the murderer had to flee from the go’el ha’dam, 
redeemer of the blood, the close relative who sought to avenge the 
death of his relative. Interestingly, another instance occurred when 
Jews from all over came on pilgrimage to the Bais Hamikdash to 
celebrate the Shalosh Regalim, Three Festivals. Why were no signs 
placed on the roads for them? Surely, we did not want them to 
wander all over looking for the Temple – or did we? The Ponovezher 
Rav, zl, explains that this was done by design, in order to mitigate 
any possible negative influence resulting from an encounter with the 
rotzeach b’shogeg. The man who murdered unintentionally was 
doing this for the second time.  As Chazal explain, the first time it 
occurred, no one had seen. In order to bring his lack of sensitivity for 
human life (by exerting greater caution in what he was doing) to the 
fore, Hashem “saw to it” that his agency as an unintentional 
murderer was employed a second time – only this time publicly, so 
that his sinister secret would become public knowledge. 

People have a (often mistaken and ill-conceived) 
perception that the individual who has committed an evil act, a 
felony against another human being, has an evil countenance and 
demeanour that is consistent with his activities. This perception 
(which is woefully erroneous) would be shattered once the 
unintentional murderer would stop by for directions. Immediately, a 

conversation would ensue: “How about a cup of coffee?” One thing 
would lead to another, until, before one realised, he was now best 
friends with the rotzeiach: “He is not such a bad guy after all.” Once 
our perception of the person has been altered, our outlook on 
murder will eventually follow. To circumvent this, Chazal instructed 
that signs be erected and placed strategically in order to minimise 
the need and opportunity for conversation. A negative influence can 
have an immediate and long range deleterious effect. 

The olei regel, ones who came on pilgrimage to 
Yerushalayim, were of a very different character. They were 
individuals on a saintly mission: to see and be seen; to visit the Bais 
Hamikdash and absorb from its kedushah, holiness. These were the 
type of people with whom Chazal encouraged our relationship. 
What better way to establish a relationship than asking for and 
receiving directions to the Bais Hamikdash? 

While it is not my place to question the Ponevezer Rav’s
exposition, I wonder if the effect of meeting the unintentional
murderer and discovering that he is not such a bad person after all 
would not have a reverse/positive effect. Let me explain. For a 
number of years, I have had the privilege to visit and spend quality 
time with Jewish men and women incarcerated for a variety of 
(serious) crimes. Whenever I am asked, “How do they look?” or 
“How does a hardened criminal look?” my answer invariably is: “No 
different than you or I.” This is quite true. A criminal does not 
necessarily have a nefarious, ugly appearance. For the most part, the 
only ugly aspect of his countenance is his crime.  A powerful lesson 
can be derived from this: Sin is ugly; the sinner is not. This can fool 
people into thinking, “What a nice guy! What a shame! Etc.” Looks 
can be, and are, deceiving. The nice man next to you – despite his 
sweet smile and jovial disposition -- could be guilty of the most 
heinous crime. Do not allow yourself or your children to be fooled. 
The Mezritcher Maggid, zl, would say, “People think that Eisav 
ha’rasha, the wicked, had an evil appearance. This is untrue! Eisav 
would wear a shtreimel and beketsha, and he said shalosh seudos
Torah!” In other words, one does not have to maintain an evil 
appearance in order to be evil. It is what one does, not how one 
appears, that determines and defines who he is. This being the case, 
my position is that meeting the unintentional murderer and 
discovering that a “nice guy” can be evil, can be eye-opening and 
mind-expanding. This would give new meaning to the old adage, 
“Don’t judge a book by its cover.” Apparently, the Rav felt that the 
negative lesson of diminishing our perception of evil outweighs 
whatever positive effect the encounter may have. 

In any event, we observe that exposure/an encounter with 
either good or evil can have a compelling effect. This is especially 
true of an encounter with kedushah. Such an experience can be life-
altering. This is true, explains the Ponevezer Rav, regardless of the 
spiritual condition of the individual who is participating in the 
encounter. Even a rasha who encounters kedushah undergoes an 
immediate change. 

This is how the Rav explains a well-known, but difficult to 
understand, Midrash (Bereishis Rabbah 65:22). The Midrash relates 
an incident which occurred concerning Yosef Meshisa, an individual 
who had long reneged his religious observance and became a Jewish 
traitor, turning his back on his G-d and on his people. When the 
Romans were about to destroy the Bais Hamikdash, they sought a 
guide to show them around. They came to Yosef Meshisa and asked 
for his help. In return, they told him he could remove any single item 
of the spoils of the Bais Hamikdash. 

Yosef did his job and appeared with the gold Menorah. We 
now have some idea of the calibre of this man’s evil. Removing the 
holy Menorah from the Temple manifests an extreme level of 
insidiousness, a total disrespect for kedushah, holiness. Sadly, the 
Romans had greater respect for the Menorah than did the renegade 
Jew, for they ordered him to return the Menorah and take 
something else. They felt the Menorah was too holy an item for a 
common Jew to possess. Yosef Meshisa refused to go back. They did 
everything to persuade him to return, offering him the returns from 
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three years of tax collection as an enticement. He persisted in his 
reprobance [Behaviour in a way that is not respectable or 
morally correct. Ed] He said, “Is it not enough that I angered my G-d 
once and defiled His Temple? I cannot do it again.” The Romans 
refused to take “no” for an answer. They tortured him until he died a 
cruel, painful death. During the entire torture, he cried out, “Woe is 
to me, for I have angered my Creator.” 

The question is on the lips of whoever reads this Midrash. 
What happened? Yosef Meshisa was a Jew who was a renegade, an 
individual who had no feelings for holiness, for Judaism, for Hashem. 
Suddenly, all of this changed to the point that he died a terrible 
death as a penitent. How was he transformed from being a rasha, 
person who disgraced the Temple, to a baal teshuvah who died a 
martyr’s death? 

The Ponevezer Rav explains that it was Yosef’s entrance 
into the holy Temple and his exposure to kedushah that catalysed his 
transition from evil to good. His intentions upon entering the Temple 
were insidious; he was a traitor who had plummeted to the nadir of 
depravity – but he walked out a holy Jew prepared to martyr himself. 
Kedushah is real. One moment of exposure to the reality of 
kedushah transformed him. The same is true, says the Rav, of the 
bais hamedrash. One who merits to enter a bais hamedrash where 
men are studying Torah is immediately ensconced in holiness that is 
real and transformative. When he leaves, he is no longer the same 
person. 

תאםשופרעו...ללחהלאהברקהריעההיהו...המדאבללחאצמייכ
הלגעה

If a corpse will be found on the land… it shall be that the city nearest 
the corpse… and they shall axe the back of its neck. (21:1,3,4)

The murder of a Jew is a tragedy, and especially so when it 
is committed by a brother. 

In the case of the eglah arufah, axed heifer, the corpse of the 
victim of an unwitnessed murder was found lying in the open. This 
man was leaving the city without accompaniment.  Thus, he was 
unprotected from the evils that lurk in the sinister shadows of 
deserted roads. Whether he left alone by choice, or due to the 
indifference or even neglect of the community, remains to be 
verified. One thing is for certain, if the man’s death was the result of 
indifference or neglect, the ensuing guilt should be felt - and, hence, 
shared - by all. We are a family and, if a family member is alone 
physically or emotionally, we are all culpable. The Torah requires the 
elder of the town nearest the corpse to perform a public ritual 
absolving themselves (and their community) of all guilt concerning 
the death of this man. They axe the heifer and pray for forgiveness 
for the Jewish People. 

Ibn Ezra contends that the elders (who should guide and 
inspire the members of their community) maintain a degree of 
responsibility for what occurred. Had sinfulness not been present 
(and possibly accepted) in their town, such a tragedy would not have 
happened. In other words, nothing happens in a vacuum. These 
occurrences are a message from Hashem. If the members of a 
community act inappropriately to one another, if wanton behaviour
is not assailed, if those who act with disrespect are not called to task 
for their injudicious activities, then leadership should be held 
responsible. Had they been more involved, demonstrated that they 
cared more about the community than themselves, this tragedy 
might have been averted. 

When Ibn Ezra alludes to sinful behaviour which 
precipitates the tragic murder which claims the life of an innocent 
person, what aveirah is he touching upon? Since reward and 
punishment are meted out on the barometer of middah k’neged 
middah, measure for measure, the sin that was allowed to fester 
without suitable discipline would be “murder-like.” What could that 
be? Horav David Kronglass, zl, suggests the sin is a form of halbanas 
panim, humiliating a person publicly, flagrantly embarrassing 
someone to his private chagrin, but public indifference of the 

community. A leadership that looks away (either purposely or out of 
weakness) when one person publicly humiliates another, is sowing 
the seeds from which actual murder will grow. This is a community 
in which respect for human life and feelings are non-existent. 
Murder cannot be that far off on the horizon. 

The Mashgiach describes a (sadly) not uncommon 
scenario. A “debate” becomes an argument, which sets the fertile 
ground for an all-out controversy. People take sides, because, after 
all, who does not believe in a fight l’shem Shomayim, for the sake of 
Heaven (when in reality, it is all about envy and personal honour). In 
the course of the controversy, name-calling and investigations into 
each one’s yichus, pedigree, will ensue. Whatever sinister lashon 
hara, slander, of which one may be aware, will, of course, come to 
the fore. In the meantime, the goal of the original debate had long 
been forgotten, to be replaced with the toxic consequences of 
controversy. While this is probably a community in which the word 
murder is an anathema, where people observe mitzvos, attend shul
regularly, give charity and perform acts of loving kindness, allowing 
someone to be humiliated in public is murder-like. A city that is 
deficient in the mitzvah of V’ahavta l’reiacha kamocha, “Love your 
neighbour as yourself,” is capable of being indifferent to murder. 

We must ask ourselves: Are we personally guilty of allowing 
a member of our community to be publicly shamed? Do we ignore 
the fact that when the rav ascends to speak, a number of 
worshippers (the only ones they probably worship is themselves) 
decide to leave? They have just publicly humiliated the rav. The 
chazan’s voice was better thirty years ago. Nonetheless, he has 
yahrzeit and has forgotten that he no longer has a voice. Do we 
subtly extend our kiddush club? Someone whom we do not care for 
is making a Kiddush, which we do not attend. Others (who are 
primarily followers) follow suit. A family that is new to town and 
slightly “different” makes a bar mitzvah. That Shabbos, people 
suddenly find another simchah to attend. The list goes on. We are all 
guilty of this form of retzichah, murder. We require a middah 
k’neged middah reminder to wake us up to this too commonplace 
malady. 

Va’ani Tefillah

העושילםיפצמו
U’me’tzapim l’yeshua. 

And yearn for Salvation.

We yearn for Hashem’s salvation and for the reinstatement 
of His Royalty in this world. Deep within our psyche, we all hope for 
the day that Hashem’s monarchy will be realised and acknowledged 
by the entire world. Horav Yonasan Eibeshutz, zl, writes, concerning 
the significance of yearning for the rebuilding of Yerushalayim, “A 
Jew should shed tears without restraint when he recites the prayer 
for the rebuilding of Yerushalayim, the Bais Hamikdash and the 
Davidic dynasty. In so doing, he (actually) sheds tears over the 
exalted state that man has within himself, by virtue of his neshamah, 
soul. If we do not have Yerushalayim and the reign of David 
Hamelech’s dynasty, then we are bereft of life at its fullest… ‘My 
eyes want to see nothing but a greater realisation of G-d in 
Yerushalayim, with the Davidic dynasty, because my entire being 
yearns for the sanctification of Your Name.’” 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info



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

All rights reserved to the author  Please direct all inquiries concerning this publication to (02) 585-2216. #1086# 
 

PPaarraasshhaass  SShhooffttiimm  
GGoooodd  HHaabbiittss  

““AAvi, it’s time to get up. You don’t 
want to be late for shacharis. 
“Okay, Imma. But shacharis begins in half 
an hour.” 
“Avi, It’s always good to be early.” 
Later that day. . . 
“Avi, begin preparing to leave. We must 
catch the bus.” 
“Yes, Imma. But the bus leaves in twenty 
minutes.” 
“Avi, It’s always good to be early.” 
That evening . . . 
“Avi, it’s time to begin getting ready for 
bed.” 
“Imma, bedtime is not for another fifteen 
minutes. You are always telling me to be 
early. Why?” 
“Avi dear, being early has many advan-
tages. A person who is early is relaxed, 
because he is not rushing to make his ap-
pointments. He does not forget things in 
the last-minute rush. He has time to collect 
his thoughts when he arrives. One who is 
early for prayers, prays better because his 
mind is settled. An early-bird can be more 
patient when things go wrong, because 
they will not make him miss his appoint-
ment. He improves the quality of what-
ever he does because he is more relaxed.” 
“I never realized that, Imma.” 
“I’m trying to help you develop a good 
habit, Avi. It will help you the rest of 
your life.” 

““TThank you, Imma. You always help 
me. We learned about developing good 
habits yesterday in our parashas ha-
shavuah class.” 
“That is so interesting, Avi.” 
“Where does the parasha mention good 
habits?” 
“The very first mitzvah, Imma. ‘Judges 
and officers make for yourselves in all of 
your gates” (Devarim 16:18). The Sefer 
HaChinuch explains that the judges and 
officers enforced the Torah laws, making 
sure the people always did the right 
thing. They developed good habits. Habit 
becomes a person’s ‘second nature’. He 
learns to naturally do only good. This 
leads to following Torah laws out of love 
of Hashem, and not fear of officers.” 
“Fascinating, Avi. Abba told me that an 
Odom Godol (Torah Giant) once said that 
things that his parents were strict about in 
his childhood were now easy for him. On 
the other hand, things that they did not 
stress were still a struggle for him to this 
very day. That is the power of habit.” 
 
Kinderlach . . . 
Now is the time to develop good habits. 
Punctuality, patience, happiness, good 
learning habits, politeness, good eating 
habits, and respect are all a matter of 
habit. Second nature comes easier when 
you are young. Work on these things 
now. Also, thank Abba and Imma when 
they help you shape your habits. They are 
giving you a gift for life. 

YYoouurr  RReebbbbee,,  YYoouurr  
TToorraahh,,  YYoouurr  LLiiffee  

““WWelcome home Abba!” 

“Thank you everyone. It’s great to be 
back.” 
“How did your trip go?” 
“Not so good. It was very crowded the 
entire way. There were hundreds of peo-
ple traveling to Kadesh looking for hous-
ing and jobs there.” 
“Did you find anything for us?” 
“Yes, I found a nice home in a good 
neighborhood.” 
“How about parnassa (livelihood)? Will 
we be able to support ourselves over 
there?” 
“We have possibilities. Hashem will help us.” 
“Abba, why do we have to go to Kadesh? 
I like it here in our hometown. Our 
friends and family live here. We have 
good neighbors and a good school. I 
don’t want to move.” 
“I understand, Tzvika. However, many of 
our neighbors will be moving to Kadesh 
also. All of my chaverim (friends) from 
the Yeshiva will be going there. We must 
move because we no longer have a life 
here in this town.” 
“Why not? What is going on Abba?” 
“No so long ago, a terrible thing hap-
pened to our Rosh Yeshiva. He was 
climbing up a ladder, and he accidentally 
slipped and fell.” 
“Oy vey. Was he hurt?” 
“The Rosh Yeshiva only had minor inju-
ries. However, he fell onto another man 
and killed him.” 
“Oy va voy!” 
“That’s right. The Rosh Yeshiva must now 
flee to Kadesh - the closest Ir Miklat (refuge 
city), and live there until either he or the 
Kohen Gadol dies. That is the Halacha.” 
“Kadesh? Aren’t we going to Kadesh?” 
“The entire Yeshiva is going to Kadesh, 
kinderlach. Over 1000 men women and 
children are resettling there, along with 
the Rosh Yeshiva.” 
“Why, Abba?” 
“Look here in the parasha, kinderlach. 
‘This is the matter of the murderer who 
shall flee there and live’ (Devarim 19:4). 
Our sages explain that if a Rebbe 
(teacher) goes to Ir Miklat his students 
must join him. (Gemora Makkos 10a)” 
“Why?” 
“This Gemora (Taanis 7a) relates that a 
Rebbe learns the most from his students. 
If a Rebbe goes to Ir Miklat without his 
students, he is cut off from his main 
source of learning. A wise man who seeks 
wisdom and cannot attain it is considered 
dead (Rambam – Rotzeach 7:1). The mur-
derer is fleeing to the Ir Miklat in order to 
live, as the verse states, ‘the murderer 
who shall flee there and live’. We are the 
talmidim (students) of our Rosh Yeshiva. 
Without us, his main source of wisdom, 
he cannot live! He is considered dead! 
Therefore, the entire Yeshiva along with 
their families is going to Kadesh, to give 
our Rosh Yeshiva life.” 
“Wow, Abba. I never realized how im-

portant a Rebbe is.” 
“A Rebbe and a talmid teach each other 
Torah. Learning Torah is our life! As the 
verse states, ‘For it (the Torah) is your 
life’ (Devarim 30:20). There is no life 
without Torah. We are going to Kadesh, 
the Ir Miklat, to live!” 
 
Kinderlach . . . 
Is there anyone who does not want life? 
Long life? A good life? What is the source of 
our life? The Torah. Who teaches us Torah? 
Our Rebbe. Listen to what he says. Study it. 
Know it. He is your link in the chain of To-
rah from Har Sinai. He is your source of life. 
 

TThhee  FFiirrsstt  
““YYes, young man. May I help you?” 
“Yes sir. I’d like to pay for these items.” 
“With pleasure, young man.” 
The store owner begins ringing up the 
items on his cash register. The young man 
notices something unusual on the wall 
behind the register. He looks closer. It is a 
framed receipt for a tsedaka donation. 
“Excuse me sir, may I ask you something?” 
“Go ahead young man.” 
“Why did you frame that tsedaka receipt 
and hang it on the wall?” 
“That donation, young man, was from 
the first dollar that I ever made. I 
dreamed for years about opening this 
store. I scrimped and saved and bor-
rowed until I could finally go into busi-
ness. I bought this store building, but it 
was a mess. I renovated, painted the 
walls and set up the shelves with my own 
two hands. Finally it was finished. I or-
dered the merchandise and stocked the 
shelves. I opened the doors and the first 
customer walked in. He bought a pair of 
socks for a dollar and paid for them. Af-
ter all of my hard work, that first dollar 
meant so much to me. Hashem had 
blessed me with my own store. I returned 
that dollar to Him by giving it to charity.” 

““TThe first of your grain, wine, and oil 
and the first of the shearing of your flock 
you shall give to Him (Devarim 18:4)”. 
The Sefer HaChinuch explains that it is 
fitting to remember the One Who blessed 
us with prosperity. A person works hard 
sowing and reaping his crops. When he 
sees the fruits of his labor, he wants to 
enjoy them. Remember Hashem first, 
before you take for yourself. 
 
Kinderlach . . . 
We all work hard. If we are zoche (meri-
torious), Hashem blesses us with success. 
That is the time to remember Him. Did 
you get a gift for your birthday? Before 
you spend anything, take some and give it 
to tsedaka. Did you earn some money 
babysitting? Don’t forget about the poor 
people. Did you win a prize? Give some-
thing to those who learn Torah. They are 
supporting you. You can support them. At 
all times of blessing and success, remember 
that Hashem blessed you with this pros-
perity. Return the first to Him. 
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The Seven Gates to Achieve Life 
שפטים ושטרים תתן לך “  16:18
בכל שעריך אשר ד' אלקיך נתן לך 
לשבטיך, ושפטו את העם משפט 
 ”צדק

“You shall appoint judges and officers in all 
of your cities which Hashem, your G-d, 
gives you for your tribes; and they shall 
judge the people with righteous judgment.”  
The Torah tells us that we must appoint 
judges and officers in all of our cities.  Why 
does the Torah state in a Loshon Yachid, 
instead of saying it in a Loshon Rabbim? 
Loshon Rabbim would seem to be the 
correct way to express it, for it is that which 
is incumbent upon the Tzibur as a whole, 
and not on some individuals.   
 What is the connection between 
this Posuk, and the previous Posuk, the last 
Posuk in Parshas Re’aih – “ ,איש כמתנת ידו
 Everyone“ – ”כברכת ד' אלקיך אשר נתן לך
according to what he can give, according to 
the blessing that Hashem, your G-d, gives 
you?”  Sukkah 30a – Hakodosh Boruch Hu 
hates theft.  If one becomes wealthy while 
not adhering to the Torah laws, which 
amounts to theft, and he gives Tzedakah 
from that money – it is not Tzedakah that 
Hashem wants.  An Am Ha’aretz, ignorant 
person, cannot act in a righteous manner, 
for he may be stealing, but due to his 
ignorance, he has no idea it is theft, and has 
no reason to refrain from such actions.  
“Who is the wise man – it is he who learns 
from everyone.” This refers to learning from 
the Shoftim and the judges how to act in all 
matters, specifically speaking here about 
monetary matters.  If one accustoms 
himself to asking questions to the learned 
people who can guide him as to what is 
permitted and what is not, he can stay away 
from theft.  The more he asks, the more he 
will learn, and thereby the more he will 
know when to ask a question as to what is 
permitted and what is not.  If not, one may 
not even know when to ask, for he may not 
even know that it is something 
questionable.  This is the connection 
between these two Pesukim.  Everyone 
should give what they can to Tzedakah for 
the sake of Hashem, and he will receive 
Brocha. However, there is one caveat to 
this, “שופטים ושוטרים” – He must be asking 
questions to the judges and wise men to 
ensure that his money is rightfully his, and 
not stolen money.  

The Yetzer Hara seeks to cause 
one to sin with his eyes that which is Tamei 
and prohibited, and he tries to have the ears 
hear that which is prohibited, and to sully 
the mouth with lies, Loshon Hara, and all 
sorts of other prohibited speech.  The Yetzer 
Hara seeks to attack these limbs for they 
are the primary carriers of the Kedushas 

Hatorah, in order to nullify these limbs.  In 
order to combat this, Hakodosh Boruch Hu 
created these three limbs with gates, doors.  
The eyes have eyelids, the ears have the 
lobes which one should use to stuff up his 
ears in order not to hear that which he 
should not, and the mouth has lips to keep 
the mouth closed.  One is to close these 
gates for that which is prohibited, and open 
them for that which is permitted, and 
creates more Kedusha.  “שופטים ושוטרים” – 
 refers to Torah Shebiksav, and ”שופטים“
תתן “  .refers to Torah Shebal Peh ”שוטרים“
 You shall place in all the – ”לך בכל שעריך
limbs of your body which have the “gates” – 
the eyes, ears, and mouth – you shall use it 
for Torah, and close the gate to everything 
not proper.  This is in contrast to the 
Karites and others who do not believe in 
Torah Shebal Peh, which is represented by 
the ears.  One could potentially say, “Who 
am I, and what is my ability, to understand 
the Torah Shebal Peh which is so deep and 
so wide?” The Torah answers that question 
 Hashem gave you – ”אשר ד' אלקיך נותן לך“ –
the Torah, and if you did not have the 
ability to understand and connect to it, then 
Hakodosh Boruch Hu would not have given 
it to you. (אדרת אליהו)    
 Every person has seven gates: 2 
eyes, 2 ears, 2 holes in the nose, and the 
mouth.  One must learn how to control 
these gates, to accustom himself not to 
listen, not to speak, not to smell, that which 
he shouldn’t.  Anything which is against 
Rotzon Hashem, one must close himself up, 
to make sure that it does not enter or leave 
his body. That is what the Posuk means 
when it says, “שופטים ושוטרים” – that one 
must place judges and officers to ensure 
that one constantly serves Hakodosh 
Boruch Hu. (של"ה הקדוש) 

 Each and every person must be a 
judge and Rebbe over himself. How is one to 
accomplish this?  One must always 
remember the next words in the Posuk, 
 that Hakodosh – ”אשר ד' אלקיך נותן לך“
Boruch Hu gave you everything you have.  
Hakodosh Boruch Hu resides within the 
heart of each and every Yid, and the source 
of life of a person is completely from 
Hakodosh Boruch Hu.  The מגיד מקאזניץ says 
on the words of the second Perek in Avos, 
that there are those who fear sin for they 
are scared of punishment.  Then there is the 
higher level, and that is one fearing sin for 
he cannot fathom acting against the 
Ribbono Shel Olam, Whose presence fills 
the entire world.  How can he possibly make 
Tamei this world, a world that Hakodosh 
Boruch Hu resides in? One who thinks this 
way, and recognizes the Ribbono Shel Olam 

in this world, will not come to sin.   This 
person will not only refrain from sin in the 
future, but he will also contemplate his 
previous sins, and do Teshuva for them.  
The way to always remember this is, “ אשר
 if you remember this – ”ד' אלקיך נותן לך
always, you will always have Shoftim and 
Shotrim on your gates to protect them so 
that you do not succumb to sin – “לשבטך” – 
according to your Shevet.   It says in the 
Tana D’vei Eliyahu that one must always 
say to himself, “מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי” – 
“When will my actions reach the actions of 
my forefather?”  Does one really expect that 
his actions should be of the caliber of the 
action of the Avos Hakdoshim, Avrohom, 
Yitzchok, and Yaakov?  The Torah is telling 
us here that one can connect back to his 
Shevet, all the way to the Avos Hakdoshim, 
by performing actions like the Avos.  While 
our actions may not be on the level of the 
Avos, being that we can connect to them, it 
greatly elevates our actions.  We are now in 
the month of Elul, the month that 
Hakodosh Boruch Hu seeks our Teshuva.  
These are days of Rotzon, and we must take 
advantage of them. My holy brother 
(brother of Tiferes Shmuel) said on the 
words, “אם ישוב, מיד תקבלו” – If one returns 
to Hashem, immediately it is accepted – 
that it means that the moment one does 
Teshuva, Hakodosh Boruch Hu grabs it 
from his hands.  Each and every person 
must do Teshuva in these days, and 
contemplate the past, and how he made 
himself impure.  He must do things to 
ensure that he does not fall into the trap of 
the Yetzer Hara again, and that he remains 
on the proper path of Avodas Hashem.  One 
who does so, his Teshuva will certainly be 
accepted. (תפארת שמואל) 
  It is certainly important for Klal 
Yisroel to ensure that there are judges and 
officers, to enforce the Torah laws.  
However, there is also a mandate on each 
and every individual in Klal Yisroel to place 
judges and officers for themselves.  How is 
one to watch over himself to ensure that he 
does not sin?  There are two main ways to 
do so: toiling in the Torah Hakdosha, and 
recognizing that Hakodosh Boruch Hu runs 
the world, and He is everywhere.  Hakodosh 
Boruch Hu created a person in a way that 
he is able to protect himself from evil.  The 
limbs designated for Torah study are most 
susceptible to being compromised, for that 
is what the Yetzer Hara goes after.  As we 
prepare for the Yemei Hadin, we must 
strengthen ourselves in these matters.  In 
the Zechus of our Limud Hatorah, and 
strengthening our Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu, may we be Zoche to have a 
   .כתיבה וחתימה טובה
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PARSHAS	SHOFTIM	
HASTE	MAKES	WASTE	AND	THE	SEGULA	OF	SHEMAH	

	
We	say	in	the	kedusha	of	Shabbos	Mussaf	 ובקר בכל יום תמיד פעמים באהבה שמע אומרים ויחון עם המיחדים שמו ערב 	Hashem	should	give	grace	to	the	
nation	 that	 recites	 the	Shemah	Yisrael	 twice	daily	with	 love.	 Similarly,	 at	 the	end	of	Tachanun	 in	 the	part	of	Shomer	Yisrael	we	ask	Hashem	 to	
protect	us	from	our	enemies	for	the	sole	reason	that	we	recite	the	Shmah	 ד ישראל האומרים שמע ישראלואל יאב 	also	 ואל יאבד גוי אחד המיחדים שמך
	shall	we	that	and	us	protect	to	Hashem	for	reason	a	as	serves	Yisrael	Shmah	daily	the	of	reciting	mere	the	that	here	from	see	We	.ה' אלקינו ה' אחד
find	favor	in	Hashem's	eyes.		
	
This	protective	power	of	Shemah	is	hinted	in	our	parsha	in	the	passuk	(20,2,3).	Before	Yisrael	goes	out	to	battle,	the	Kohen	approaches	the	people	
and	says "שמע ישראל"	whereupon	Rashi	comments	in	the	name	of	Chazal	(Sotah	42b)	that	even	if	you	possess	only	the	merit	of	the	Shemah	Yisrael	
you	are	still	worthy	of	being	saved.	Even	the	Philistine	giant	Galiyas,	who	was	beheaded	by	Dovid	Hamelech,	realized	this	special	protection	of	the	
recital	of	Shemah.	It	was	for	this	reason	that	he	approached	the	camp	of	Am	Yisrael	specifically	in	the	morning	and	night	in	order	to	place	fear	in	
their	hearts	which	would	disable	them	from	reciting	the	Shemah	(Sotah	42b).		
	
This	concept	is	also	hinted	in	the	passuk	which	concerns	the	returning	of	a	lost	object	whereupon	it	says	והתעלמת	that	in	special	situations	one	can	
"close	his	eyes"	from	seeing	the	lost	object	and	thereby	be	freed	from	the	obligation	to	return	it	(Berachos	19b).	For	instance	an	elderly	person	is	
not	required	to	occupy	himself	in	returning	the	object	to	its	owner.	Chazal	state	(Berachos	6)	that	Hashem	also	observes	the	mitzvos.	Therefore	we	
can	say	that	in	special	situations	Hashem	also	turns	a	blind	eye	from	our	aveiros.	Our	transgressions	against	Hashem	place	us	in	jeopardy	of	being	
"lost"	 like	an	אבידה	 as	we	beseech	Hashem	every	day	 to	 save	us	 from	 this	 fate	 	our	by	However,	.ואל יאבד ישראל saying	 the	Shemah,	 it	 is	 as	 if	
Hashem	turns	away	His	 face	 from	viewing	us	as	being	 in	our	 state	of	an	aveidah	 and	 instead	saves	us	 from	the	enemy	who	seek	 to	destroy	us	
completely.	That	 is	why	the	gematriah	of	שמע ישראל	 is	 the	same	as	והתעלמת	 for	 it	 is	 this	zechus	of	Shmah	 that	causes	 	Hashem	to	remove	His	
focus	from	our	state	of	being	lost.		
	
During	 this	 same	 address	 of	 the	Kohen	 to	 the	 people	who	 are	 about	 to	 go	 to	war,	 he	 announces	whoever	 is	 fearful	 from	 the	aveiros	 that	 he	
possesses	should	not	go	to	battle	but	rather	return	home	(Devarim	20,8).	The	Ohr	Chayim	Hakadosh	explains	that	not	to	be	killed	in	warfare	is	a	
miracle	and	anyone	who	possesses	transgressions	is	not	worthy	that	a	miracle	should	happen	to	him	and	his	mazal	will	bring	him	to	be	fearful.	This	
Chazal	 seems	 to	 contradict	 themselves	 for	 above	 on	 the	words שמע ישראל,	 they	 said	 that	 the	merit	 of	 reciting	 the	 Shemah	Yisrael	 alone	will	
protect	you	in	battle?			
We	can	answer	this	contradiction	with	an	explanation	from	the	Eretz	Tzvi	on	the	Chazal	(Berachos	15b)	 
 

לבבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה הכנף פתיל תני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם שיהא למודך תם שיתן ריוח בין הדבקים עני רבא בתריה כגון על לבבך על לבבכם בכל לבבך בכל 
הינםאתכם מארץ אמר רבי חמא ברבי חנינא כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננין לו ג  

 
Whoever	 is	meticulous	 in	 reciting	 the	 three	parshiyos	 of	Shemah	will	 thereby	merit	 to	 a	 cooling	off	 of	Gehenom.	 Carefulness	 in	 the	 reading	of	
Shemah	means	not	to	read	two	words	as	one,	for	then	they	will	not	be	pronounced	properly.	How	does	this	exactness	in	reading	the	Shemah	cool	
off	one's	Gehenom	which	he	is	receiving	for	his	various	transgressions?		
He	explains	that	just	as	we	find	that	accidental	aveiros	can	transform	into	intentional	ones	under	certain	circumstances	(Devarim	29,18	Rashi)	so	
too	there	is	a	segulah	to	take	big	aveiros	and	make	them	into	smaller	ones.	This	special	segulah	is	not	something	to	purchase,	or	to	inflict	oneself	
with	fasting.	It	is	simply	to	recite	the	Shemah	each	word	individually,	separating	the	pronunciation	of	the	end	of	one	to	the	beginning	of	the	other.	
If	you	choose	to	daven	from	the	right	Siddur,	its	printers	have	conveniently	drawn	lines	between	these	run	on	words	and	they	serve	as	red	lights	to	
take	notice	and	"brake	to	make	the	break".	For	instance,בכל לבבך על לבבך ואבדתם מהרה ושמתם את וקשרתם אותם	as	mentioned	in	the	Gemarah,	
that	without	the	proper	intentional	separation	one	will	definitely	not	escape	from	reading	these	words	as	mutants	alien	to	Lashon	Hakodesh.	Some	
of	these	distortions	that	we	create	are	outright	frightening. ולמדתם אותם את בניכם = ולמדת מותם את בניכם   וקשרתם 	,וראיתם אותו = וראיתם מותו,	
	,אותם = וקשרת מותם שיתם אותם = ועשית מותםוע .	If	not	careful,	we	unknowingly	are	arousing	tragedy	chas	veshalom.		
	
What	would	have	been	one	long	run	on	sentence	of	248	words,	by	discipline	and	patience	this	one	potential	word	is	broken	up	into	smaller	pieces	
of	248.	This	pulling	of	the	reins	and	self	control	not	to	rush,	is	the	segulah	midah	keneged	midah.	Hashem	also	takes	your	big	aveiros	and	chops		
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them	into	smaller	ones.	By	conducting	oneself	in	this	manner,	number	one,	the	teshuvah	process	is	facilitated	since	now	there	exist	only	smaller	
aveiros	 which	 do	 not	 necessitate	 a	 rigorous	 teshuvah.	 Secondly,	 the	 big	aveiros	 which	were	 until	 this	 point	 big	 separations	 between	 you	 and	
Hashem,	are	now	removed	and	no	longer	serve	as	mechitzos	of	division	between	you	and	Hashem.	
	
This	is	what	Chazal	mean	that	by	saying	the	Shema	Yisrael	properly	by	making	spaces	in	between	words,	Hashem	similarly	makes	spaces	in	your	
aveiros	by	breaking	up	the	larger	and	severe	ones	into	smaller	and	less	severer	ones.	In	this	manner	Gehenim	becomes	cooler	because	the	larger	
aveiros	which	needed	a	cleansing	and	tikkun	with	a	very	hot	fire	can	now	be	corrected	with	a	cooler	fire.	If	one	continues	to	break	up	the	Shema	
then	the	domino	effect	takes	place	in	that	his	now	smaller	aveiros	have	become	even	smaller.	As	the	process	is	repeated	over	many	times	one	can	
begin	to	feel	once	again	the	geshmak	in	mitzvos	and	learning	Torah,	and	form	a	meaningful	relationship	with	Hashem	like	never	before.	
	
With	this	explanation	we	can	answer	the	contradiction	in	the	words	of	Chazal.	It	is	true	that	if	the	only	zechus	one	has	is	the	reading	of	the	Shmah,	
that	alone	would	suffice	to	serve	as	a	protection	of	not	being	wiped	out	in	the	battlefield.	However,	this	reading	of	the	Shemah	must	be	fulfilled	in	
its	proper	fashion	with	spaces	and	breaks	between	the	words.	To	trigger	this	segulah	of	protection,	the	reciting	of	Shmah	must	be	a	labor	of	love.	
This	requirement	can	be	derived	from	the	word	אהבה	which	is	a	condition	in	this	protection	plan	as	the	nusach	of	the	kedusahs	Mussaf	says	 פעמים
	labor	a	With	.וחן אם המיחדים שמך פעמים בכל יום תמיד באהבה ואומרים שמע ישראל	tefillah	Rachum	Vehu	the	of	end	the	in	and	באהבה שמע אומרים
of	love	one	doesn't	rush	through	it	as	if	it	is	a	burden	and	get	it	over	as	quickly	as	possible.	On	the	contrary,	with	love	one	cherishes	every	word	
individually,	gift	wrapping	it	to	the	best	of	his	ability.		
	
Because	of	 such	a	 compounded	amount	of	disciplined	 readings,	Hashem	takes	 the	aveiros	 and	mirrors	 your	actions	by	also	breaking	 them	 into	
smaller	 and	 smaller	 pieces	 until	 there	 is	 nothing	 really	 tangible	 left,	 for	 one	 had	 already	 done	 teshuvah	 on	 them.	 So	 even	 if	 the	 has	 no	 other	
zechusim,	the	Shema	itself	is	a	guarantee	that	he	will	be	protected	in	the	battle.	When	the	Torah	describes	the	soldier	who	must	return	home	and	
not	 fight,	he	 is	described	as	one	who	has	the	aveiros	 in	his	hand	 	still	are	aveiros	the	that	means	This	.עבירות שבידו tangible	because	he	did	say	
Shemah	properly	and	the	aveiros	remain	in	their	original	sizes	and	severity	without	becoming	inspired	to	do	teshuvah	on	them.	The	large	aveiros	
hold	back	a	person	from	doing	teshuvah	because	he	has	not	yet	downsized	the	separations	that	exist	between	him	and	Hashem.		
	
Our	generation	is	one	that	constantly	seek	segulos	of	every	sort	sometimes	at	the	expense	of	self	growth.	Be	fully	aware	that	it	is	our	Chazal	and	
not	some	organization,	who	are	revealing	to	us	here	a	segulah	that	works.	I	guarantee	that	if	one	begins	to	say	the	words	of	Shemah	as	if	he	was	
counting	100	dollar	bills	he	will	feel	that	the	load	of	separation	between	him	and	Hashem	is	lightened	with	every	precise	reciting.	It	is	very	possible	
that	during	one's	lifetime	one	never	missed	saying	the	Shema	even	according	to	the	Magen	Avraham's	zman	which	is	a	great	feat.	However,	with	all	
the	invested	effort	and	diligence	of	reciting	the	Shmah	at	the	exact	time,	it	is	still	very	possible	that	this	same	person	does	not	possess	even	one		
Shmah	with	a	Lechatchilah	desirable	format.	The	time	was	right	but	the	pronunciation	of	its	words	was	shabby	and	sloppy.		
	
Chazal	 say	 that	 the	 248	words	 of	Shmah	 correspond	 to	 the	 248	 limbs	 in	 one's	 body.	 Each	 limb	 is	 separate	 and	distinct	 from	one	other	with	 a	
specific	function.	When	we	overrun	words	with	one	another	we	are	mixing	up	our	bodily	functions	creating	within	ourselves	chas	veshalom		a	non	
healthy	state	in	our	physical	and	spiritual	well	-	being.	Twice	a	day	we	have	the	opportunity	to	change	our	lives	and	our	relationship	with	Hashem	
for	the	better.	You	can	never	experience	this	great	segulah	if	at	every	recital	you	always	let	go	of	the	reins	that	control	your	body	and	middos.	By	
doing	so,	you	become	a	reckless	driver	pushing	a	100	miles	per	hour	 in	a	speed	zone	of	thirty	miles.	Your	vision	 is	 impaired	as	 if	you	are	drunk	
which	unfortunately	can	cause	harm	and	damage	to	you	and	to	others.	Each	word	of	the	Shemah	is	a	living	world	by	itself	and	because	of	your	zip	
reading	you	crash	into	words	making	them	meaningless	and	lifeless.	Don't	lose	this	incredible	window	of	opportunity	gifted	to	us	twice	a	day,	one	
that	will	tremendously	affect	us	both	in	this	world	and	the	next.		
	
The	punishment	of	galus	is	stated	in	the	second	parsha	of	Shmah	ואבדתם מהרה	you	will	be	lost	and	banished	swiftly	from	Eretz	Yisrael.	Within	the	
galus	curse	of	these	two	words	there	also	lies	the	explanation	why	we	went	into	galus.	These	two	words	can	be	read	as	an	advice	from	the	Torah	
"to	 lose	 the	hastiness".	Yisrael	had	aveiros	 and	yet	 they	were	not	aroused	 to	do	 teshuvah	because	 they	 read	 the	parshiyos	of	Shma	 too	hastily	
without	making	the	proper	breaks.	If	we	would	have	rid	and	lost	the	מהרה	by	reciting	the	Shmah	properly,	we	wouldn't	have	gone	into	galus.	We	
can	bring	back	the	state	of	geulah	by	reciting	the	Shemah	slowly	and	meticulously	and	fulfill	the	advice	of	the	Torah	of	ואבדתם מהרה	and	thereby	
reverse	the	curse	of	ואבדתם מהרה	the	swift	blow	of	galus.		
Shabbos	which	is	the	day	of	menucha,	the	receiving	of	an	extra	neshama,	a	day	when	there	is	no	rushing	to	go	to	work,	is	a	day	when	the	tikkun	of	
losing	the	mehairah	can	easily	take	place	and	be	achieved	(Shulchan	Aruch	301).	On	Shabbos	even	the	Shemah	can	now	be	said	with	menucha	and	
kedusha.	The	Chazal	say	that	Shabbos	at	Kiddush	one	can	rectify	the	swiftness	of	the	week	(Shabbos	112).	This	is	why	we	find	that	the	gematriah	of	
	now	geulah	final	the	on	bring	and	happen	it	make	Let's	.שבת	equals	ואבדתם מהרה
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 בתמונה:
  בקומה לדרמן הכנסת בבית במקומו יושב א"שליט מרן: האחרונה התקיעה
 יוסף ר"מהר, אלול בחודש התפילה שאחרי לתקיעות ומקשיב, השניה
, רבות שנים נמשכה יוסף רבי של זו קביעות. האחרונה בשנתו, ל"ז רוזנטל

.המנהג כפי ת"תשר תקיעות, במיומנות תוקע היה שחרית אחרי בוקר כל

 
 

 יפה מראה

 

 אחר לתקוע מתחילין ואילך חדש מראש
 )א"ס א"תקפ סימן ע"שו( שחרית התפלה

 
  אחרי של אלו שתקיעות א"שליט רבינו שיטת
  מנהג אלא חיוב אינם, אלול בחודש שחרית
  נכון מקום מכל אבל. א"הרמ שמזכיר ישראל
 ולא שיתקע מגדול ולבקש, כשר שופר לקחת
 .קטן

  להישאר יכל שלא שמים ירא ביהודי הוי עובדא
  את שמע ולא, אונס מסיבת התפילה סוף עד

  היום ובהמשך, התפילה שאחרי השופר תקיעת
  אמר רבינו, כך על לו וסיפר א"שליט לרבינו בא

 אף, שופר תקיעת עכשיו לשמוע יכול אם שנכון
 .שינהג ראוי כך מקום מכל חיוב שאינו

 

 עלי הדף
 להעיד כוונה בענין

 
 לא אמר בעי דאי פטור ידעתי לא אומר והוא פלוני בעדות אתה יודע שנים לו אמרו שאם לחכמים מ"ר מודה אביי אמר' ב ב"י כריתות
  שם הובאו ולא להעיד נתכוונו לא אך מעשה בעלי מפי הדבר ששמעו דעדים למעשה' הל דן וכן רבי אמר מכאן י"התו' וכ. לעדות נתכוונתי

 ושבנו מאלינו ראינוהו הלבנה עדות גבי' א ד"כ ה"דר מהא א"בטו' והק, ד"ב בפני להעיד זמן אחר באים אם כלום בעדותן אין עדות לשם
 להעיד נתכוין דלא ל"תיפו זה לטעם צריכין מה' וק דחזי הוא בעלמא דעיבא כוביתא אימר ט"מ עליו מעידין אין ראינוהו ולא מדעתנו לראותו
  דכל טעמו אלא כוונה שצריכה מצוה ז"אי הרי זה ת"דמהכ שרואה ברגע להעיד לכוין דמוכרח י"התו כוונת דאין ונראה, להעיד יוכל ואיך

 אם אבל הדברים והחליף בדיוק עדותו מוסר שאין' חיישי להעיד ז"אח וכשבא לזה לב משים ואין' אדעתי לאו דאיניש' עלי רמיא דלא מילתא
'  הי ולכך הדברים יחליף ואיך שיעיד עליו דעתו מיד' הי שהרי דמהני פשיטא כוונה בלי ראהו' ראי שבשעת אף להעיד שילך חשב כשראה מיד

  לאו דלמא' חיישי ז"וע להעיד נזכרו צורך' שהי זמן שלאחר ומשמע להעיד זמן לאחר באין אם שם י"התו' ול' וכו כוביתא אימר לומר מוכרח
 . א"סקי ב"מ' סי ע"אה ת"בפ ש"כמ ז"ע חולקים הפוסקים רוב כי י"כהתו ל"קי לא' ולהל, היטב אדעתייהו

 )עוד ש"עי שמא ה"ד ל"בה ו"ה ח"קדה' מהל ב"פ הקדש שקל(

מעניני הפרשה שו"ת
 

מה הדין אם נהיו משותקים, או  (יז ז) יד העדים תהיה בו בראשונה וגו' ש. 
שחתכו להם את האצבעות. האם נפטר ממיתה כי לא יכול להתקיים יד 

 העדים.
 ת. כן.

ש. אם העדים לא נמצאים לפנינו האם הנדון פטור כיון שלא יכול להתקיים יד  
 העדים.

 ת. כמדומה שלא.
 חויב לבזבז עד חומש מנכסיו.ש. האם על מצוות דרבנן אדם מ

 ת. יתכן שלא.
ש. הרמב"ם והחינוך כתבו דאין לוקין על הלאו שלא לשוב לארץ מצרים מפני  

 שאין בו מעשה. וצ"ע מדוע אין בו מעשה.
 ת. כי מותר להכנס רק לא לשוב ולהשתקע.

ש. מאחר שראיתי לאחרונה כי בשעתו היה יוצא לאור קובץ חדש של  
גרי"י קניבסקי זצוק"ל בעל "קהלות יעקב" משתעשע  "מסורת" היה מרן ה

בחידות אלו, וכותה עליהם תשובות, אמרתי א"כ אף אני יציע לפני הרב איזה  
 חידה, איך יתכן דבר שמותר באכילה בשבת ואסור למוצאי שבת.

 ת. דמאי.
מלחמת מצוה כתוב שמוציאין כלה מחופתה. האם זה מיד בתחילה או רק ש. ב

 נשים שיצאו למלחמה.אם לא מספיק בא
 ת. ע"י שהתן יוצא מחדרו ממילא הכלה יוצאית מחופתה.

בזכרים ובנקבות"  (להחריב ז' עממין) ש. החינוך במצוה תר"פ "ונוהגת מצוה זו 
ואילו במצוה תר"ג כתב "שנשים פטורות ממלחמת עמלק מפני שאין דרכן 

 לעשות מלחמה". וצ"ב מאי שנא מלחמת ז' עממין ממלחמת עמלק.
   ת. לא הוצרכו שם למלחמה רק ליכנס שם.  

 )(שמחת מרדכי
 

 עניני תשובה
  

כ' דהמדבר לשה"ר על חבירו נוטל   שער הכניעה פ"זבחוה"ל 
מה דין העונות של הזולת  כל עונותיו הימנו, ונשאל רבינו 

האם כשחזר בתשובה צריך הוא   ,שקיבל המדבר לשה"ר
או דילמא   ,לעשות תשובה גם על העונות שקיבל מהזולת

בזה שעשה תשובה על עונותיו שלו כולל על עון לשה"ר 
, והשיב  שהוא דיבר ממילא פקעו העונות שקיבל ע"י הזולת

 .(פ"א סק"ד)כבר ממילא פקעו העונות רבינו ש

,  ודאי שלאנשאל רבינו אם מהני שומע כעונה בוידוי והשיב 
לא  ועוד נשאל אם מהני כתיבה כדיבור בוידוי והשיב ש

 .(פ"א סקט"ו)כלל  מסתבר

אם אכל חלב ודם ושב בתשובה על החלב  נשאל רבינו 
אם נקרא זבח רשעים תועבה משום   ,והביא קרבן על החלב

או דילמא סו"ס על   ,דעדין רשע הוא דלא שב גם על הדם
דהיינו האם הפסול דזבח רשעים   ,החלב עשה תשובה

או תלוי בקרבן דעל קרבן   ,תועבה תלוי באדם אם הוא רשע
 .(פ"א סק"מ) תלוי בקרבן, והשיב רבינו שהוא זה הוא רשע

נשאל רבינו אם מותר לעשות תשובה במקומות המטונפים  
לכאו' מותר לעשות שם  כבית המרחץ וביהכ"ס, והשיב ש

 (פ"א ה"א בביאורים ד"ה שיעשו)ה תשוב

 )(לדופקי בתשובה                  
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   הגדול לאביוליום היארצייט  א"שליט רבינו של יעורוש
 להסתלקותו שנים ל"ד במלאת ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן

 "כשר הגט אם לאשה הגט מקנה אין אם: "בענין
 

  מגורשת אינה שלי והנייר גיטך ז"הר ה"ע בדף לקמן' אמרי דהא וקשה כשר נ"איסוה על כתבו מתם שלחו כ"ד גיטין
  לא הנאה באיסורי' זכי שאין כיון נ"ה כ"וא בידה ונתן אמר ורחמנא מידי ולא לה יהיב לא שלי והנייר דכשאמר י"ופרש
   ,מידי לה נותן
  נ"דאיסוה גט בנתן אבל ונתן כאן ואין כשירצה מידה הגט להוציא הבעל יכול הרי שלי והנייר דבאמר לתרץ שמעתי שוב
 ,ונתן שפיר מחשב כ"וע ממון דין בה לו אין הנותן דגם ממנה להוציא יכול לא איש שום מ"מ זכתה שלא פ"אע

 דכשהאשה מבואר' כ דף לעיל ושם הבעל של ממונו אינו הגט כ"וא שלו אינו נ"דאיסוה להסוברים קשה אכתי מיהו
  ממון תורת בגט שיהא צ"דא פ"דאע מבואר הרי ש"ע רבנן' לי אקני דאקנויי משום לאו אי מהני היה לא גיטה כותבת
 ,שלו אינו והא נ"איסוה מהני והאיך, כאן ל"ז ן"בהר היטב כמבואר שלו שיהא צריך מ"מ פרוטה ושוה
  הוא שהכתיבה כיון וכתב שפיר מחשב הפקר של גט כותב וכשהבעל האשה של יהא שלא הקפידא דעיקר' לכאו ל"וצ
 .ע"וצ לעיל שנתבאר כמו ונתן נמי ואיכא אחרים בעלים עליו אין והנייר שלו

 שופטיםפרשת  343 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 

 לזכות נתרם 

 עולםהמחזיקי -התורה ועמלי לומדי

 הבעל"ט לרגל תחילת זמן אלול

 עלי שי"ח 
 'ימי בין הזמנים'

 בחלק, החדש הזמן לקראת כוח מחליפים כשהם התורה בני נראו הארץ רחבי בכל, בהתעלות ישראל בית המוני על עברו הזמנים בין ימי
 .לכך הזקוקים עבור ישועות וביקשו השאלות את הרף ללא העבירו הבית בני אבל הקהל את רבינו קיבל לא מהימים

 רבינו לבית הוא ההצלה כוחות אחרי שמתקשרים הטלפון, הזו בתקופה אנשים כמה ונטבעו נאבדו ל"רח בהם מקרים כמה לגבי גם כך
 .בזה שנראו ומופתים ניסים וכמה כמה וכידוע, השמות על ברכה לבקש א"שליט
,  החינוך מוסדות ושאר הכוללים תלמידי, התורה בני, הישיבות בחורי כל את רבינו בירך, לטובה עלינו הבא, החדש אלול זמן תחילת טרם
 .והצלחה ברכה בברכת ויתברכו, בלימודם שיצליחו יעקב בית ישראל בנות ואת

 דהלולא יומא
  וקדיש הרגיל התהילים את אמר שם. בשבת שחל צ"היא מחרתל, ראשון ביום ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן אביו ציון על רבינו עלה השנה
 .  שיכל במקומות התפילה לפני לעבור התאמץ עקב חולשתו בליל שבתו .יתום

 באב ו"ט
וב"ה מדי   ,במערכת שהתקבלו לזיווג הזקוקים רשימת השמות את א"שליט לרבינו שבת ערב מידי האחרון בחודש הבאנו, שפירסמנו כפי

 .בקרוב הגון לזיווג ובירך בפרטות שם שם רבינו עבר באב ו"ט המסוגל וביום ערב שבת במשך ארבע שבועות התברכו כל השמות
  ותפילתנו תקוותינו. הברכה לאחר מיד זיווגם את שמצאו, שלהם הישועה על לבשר התקשרו שכבר, הרשימה מתוך(!!)  לששה ברכותינו

 .ונשמח לשמוע על ישועתם בקלות להיוושע הם גם בקרוב שיזכו הנרשמים לשאר
 הילדים אלפי כינוס

 שם ושהה, שעה כחצי שם ישב הוא', חנה זכרון' ארגון י"שע, וערלה תרומות על הסיום למעמד ונסע במאמץ רבינו טרח אב חודש בשלהי
 . הברכה נוסח את שציטט זילברברג ב"הגרמ הביא הרב לקהל ברכתו את, התורה לומדי של לכבודה יין מעט שתה מכן לאחר הסיום בזמן

 אלול חודש
  את, ע"זי יעקב הקהילות בעל ומרן איש החזון רבינו, הקודם הדור גדולי אצל ראו במה, המוסר מבעלי מאחד, א"שליט רבינו נשאל מזמן לא

  כי, אחר לחודש אלול יןב הבדל אצלו אין חטא ירא, דהיינו! זה את ראו השנה כל: אתר על השיב הוא? אלול לחודש וההכנות החרדה יראת
 !חטא ירא הוא אצלו השנה כל הרי

שלום שבת  גולדשטוף     בברכת   יצחק 

מעניני הפרשה
 )טו, יז( מלך עליך תשים שום
  לי למה ותמוה", מושל" כתוב שלא ממה הדרשה כנראה", מלכה ולא - מלך עליך תשים שום, "זה על דרשו בספרי: א"שליט רבינו אמר

'  התוס דברי לפי ונראה. באשה שייך לא ת"ס כתיבת וכן, נשים לו ירבה לא כמו, במלכה שייך לא הפרשה כל הרי", מלכה ולא" מיעוט
  מחוסרי לאו כהונה בגדי על נצטוו שלא כיון ותירצו, בגדים מחוסרות הרי, בעבודה נשים למעט קרא לי למה שהקשו) חוץ ה"ד' ב, ו"ל קדושין(

')  א, ט"מ( ברכות עיין, פסולה שמלכה משמע דידן בגמרא וגם. באשה חסרון זה אין הדברים באלו שייכות שאינם כיון כאן וגם, נינהו בגדים
 )דרך שיחה(                                                                   .בנשים שאינן לפי ומלכות תורה, יצא ומלכות ותורה ברית אמר לא
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רוצה 
לשמוח! זה מה שאני רוצה רבונו של 

כולם! תן לי אמונה להגיד לך תודה 
בשמחה! זה מה שאני רוצה!

לחיות 
בלי שמחה זה לחיות בשקר!

אתה אל תבין 
את ה'! אתה תאמין בה'! להבין את ה' 

 אתה לא יכול!
י אחת שאלת

מאת ה'! תן לי לשמוח! שאני אגיד לך 
תודה מכל הלב! זה מה שאני רוצה ממך!

והצלחה תהיה 
לו, ותהיה לו פרנסה, ושפע, ועשירות, אם 

רק יזכה לחיות את הדעת הזו

אני חוץ מלהגיד 
תודה בשמחה אני לא רוצה כלום!', 

לשמוח! לשמוח!

שיתן 
את הדעת הזו! לו ה' יתברך

 
  העלון

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

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

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

 ובעולם בארץ

 להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.וכן 

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 , וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"הע"ה לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן
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להגיד לך תודה בשמחה...

אל תהיה זקן! 

😊😊
😊😊
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אני לא רוצה כלום 
להגיד לך תודה  בעולם הזה! אני רוצה רק

בשמחה!

רבונו של עולם, תן לי 
דעת, תרחם עליי! תעזור לי! תן לי דעת, 
אני לא מעניין אותי כלום! מעניין אותי 

שאני אחיה באמונה! חוץ מזה מה שאתה 
רוצה תעשה איתי! בכלל לא מעניין אותי 

כלום! אתה רוצה שיהיה ככה? שיהיה 
ה רוצה! אני רק דבר אחד ככה! מה שאת

שאני אגיד  אחיה באמונה!שאני  –רוצה 
לך תודה בשמחה!

לא ''
מעניין אותי! זה מה שאתה רוצה ה'? אני 

רוצה לשמוח בזה! לא שאין לי שאלות, לא 
מעניין אותי כלום, אני מעניין אותי דבר 

באמונה! זה מה שמעניין לחיות  –אחד 
! שלא ותי! לחיות באמונה! לשמוחא

, שככה יעניין אותי, מה שאתה רוצה
שיהיה מה שאתה רוצה! אני רוצה  יהיה?

לחיות באמונה! שאר הדברים זה לא 
מעניין אותי! מה שאתה רוצה! הרי אתה 

אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את 
עצמי, ואתה רוצה לטובתי יותר ממני, 

ואתה רוצה את הישועה שלי יותר ממה 
שאני רוצה, אז לכן אני מה אכפת לי? אני 

רוצה רק להאמין בך! רוצה להגיד לך 
תודה מכל הלב! בשמחה! אם אני אני לא 

 יכול
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😊😊
ְּבָרָכה  ַהּיֹוםְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם 

ּוְקָלָלה: {כז} ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו 
ֶאל ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱא�ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה 

ֶאְתֶכם ַהּיֹום: {כח} ְוַהְּקָלָלה ִאם לֹא 
ַסְרֶּתם ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱא�ֵהיֶכם וְ 

ַהּיֹוםֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ִמן ַהֶּדֶר� ֲאֶׁשר אָ 

ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא�ִהים 
ֲאֵחִרים 
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יח)  (דברים   ֶקיֱא ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  ָּתִמים  הכתוב 
ללכת  לא  השם,  עם  שלם  להיות  מהאדם  דורש 
בזיגזג,  להיות תמים גם בטוב גם ברע, בחסד ובדין, 
בבחינת תמים תהיה עם  "הוי-ה אלוקיך" – 'הוי-ה' 
– מידת בחינת חסד 'אלוקיך' בחינת דין, וזו השלמות 
האמתית, שלמות שבאה לידי ביטוי באהבת השם 

בכל דרכי החיים.  

לייחד  זה  התמימות  שעניין  הרמב"ן  מפרש  וכך 
לבבנו אל ה' יתברך לבד, ונאמין שהוא לבדו עושה 
לבדו  וממנו  עתיד,  כל  אמיתת  היודע  והוא  הכל, 
נדרוש העתידות, מנביאיו וחסידיו, לא מהוברי שמים 
ששמענו  יצא  ואם  ודומיהם,  בקפה  מקוראים  ולא 
אלא  כלל  אליהם  נחוש  לא  אלו  מכיוונים  משהו 
נשנן  וכך  שמים,  בידי  שהכל  תמיד  הלב  אל  נחדיר 
לעצמנו ולילדנו, שיש אחד מצוי קדמון שהוא אלוהי 
האלוהים עליון על הכל, היכול בכל, משנה מערכות 
בדים  אותות  מפר  כרצונו,  והמזלות  הכוכבים 

וקוסמים יהולל.

האמת  דרישת  כפי  רק  יהיו  הבאות  שכל  ונאמין 
של האדם את ה', ונחבר ונקשר כל המאורעות רק 

אליו. 

דרישה נוספת העולה מכתוב זה אלינו היא שלא 
לחשוב  נטעה  ולא  יתר,  משקל  שלנו  לשכל  נתן 
שהשכל שלנו הוא 'סוף פסוק', להיפך, נכיר במגבלה 
שלו, ונסמוך בתמימות על המסורת שיש לנו מאבות 

אבותינו. 

וזו חובתו של כל אדם, מצד אחד עליו לחדד את 
השכל, להתבונן, ללמוד תורה ביום ובלילה. מצד שני 
במקומות  גם  ופשיטות,  בתמימות  דברים  לעשות 
שלא מבינים ולא יודעים למה ואיך, רק כי כך נהגו 
תמימות  וזו  שלמות  זו  אבותינו,  ואבות  אבותינו 

מבורכת.  

וזה חשוב שאדם יתבסס גם על המסורת וגם על 
התמימה,  המסורת  את  משלים  השכל  כי  השכל, 
וטובים  השכל.  את  משלימה  המסורת  וקבלת 

השניים מן האחד.

ומי שמתבסס רק על האמונה התמימה יכול ליפול 
מהאמונה, כי זו אמונה בלי דעת, אפילו אדם יראה 
עצמית  עבודה  לו  אין  אם  בעין,  עין  עצומים  ניסים 
התאווה  עצמו,  מתוך  התורה  את  מבין  הוא  שבה 
היוצרות  את  יהפך  והוא  השכל,  את  לו  תסתיר 
בשעת ניסיון, כי כשאדם משוחד לתאוותו לא יעזור 

לו שום דבר, אפילו לא מעמד הרי סיני.

הכוכבים  ואת  נקרע  האוקיינוס  את  יראה  הוא 
קרה  כך  כלום.  לו  יעזור  ולא  מהשמים  נופלים 
שראו  מה  כל  שאחרי  המדבר,  בדור  ישראל  לעם 
בלי  דעת,  בלי  אמונה  הייתה  זו  כי  מהאמונה,  נפלו 
גם  לאדם  כשיש  אך  התורה,  קבלת  של  ההפנמה 
לו  יש  אותו!   מזיז  לא  דבר  שום  מסורת  וגם  שכל 

דעת שלמה! יש לו תמימות מושכלת. 

למשה  נאמר  תורה  מתן  אחרי  שרק  הטעם  זה 
"וגם בך יאמינו לעולם" כי רק אחרי העמקת השכל 

של האמונה, היינו רק אחרי שמבינים את האמונה 
ומתבטלים למסורת עם השכל הבא מתוך קבלת 
התורה, האמונה מתייצבת ונשארת קיימת לעולם, 
כי מי שטועם את הטעם של התורה, שום דבר לא 
אל  ויצרף  תמים  שיהיה  בתנאי  אותו,  להפיל  יכול 
התורה את האמונה הפשוטה העוברת אלינו מדור 

לדור.

מענייני הסליחות
שאלה: המשכים קום קודם עלות השחר 
לאמירת סליחות, ונטל ידיו בקומו משנתו, 
בהגיע  שוב  ידיו  וליטול  לשוב  צריך  האם 

עלות השחר? 

עלות  בהגיע  שוב  ידיו  וליטול  לשוב  צריך  אינו 
השחר. (שו"ת יין הטוב להגר"י ניסים זצ"ל חלק א' סימן ו').

שאלה: מי שקם באשמורת וכבר הציבור 
תיקון  לומר  פנאי  ואין  סליחות  אומרים 
מהם,  אחד  לבטל  וצריך  וסליחות  חצות 

האם יאמר סליחות או תיקון חצות? 

חצות  תיקון  שמעלת  חצות,  תיקון  שיאמר  טוב 
גדולה יותר מן הסליחות. (כף החיים סימן תקפ"א סעיף קטן ד')

או  הלויין  דרך  סליחות  השומע  שאלה: 
הרדיו, האם יכול לענות אמן אחר הקדיש 

וי"ג מידות וכדומה, או לא? 

רשאי לענות אמן אחר הקדיש, והברכות, ולענות 
מרגע  שניות  כמה  של  שהייה  שיש  אף  מידות  י"ג 
זאת  בכל  השידור,  נשמע  שבו  הרגע  עד  האמת 

מועיל הדבר. חזון עובדיה (ימים נוראים עמוד כ"א).

להתפלל  ניתן  ביום  שעות  באילו  שאלה: 

סליחות?

הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות הוא מחצות 
והזמן  ה',  לפני  רצון  עת  הוא  שאז  ואילך  הלילה 
המשובח ביותר הוא באשמורת הבוקר קודם עלות 
השחר. ואם אינו יכול לומר באשמורת, יאמר בחצות 
במשך  יאמר  בלילה  לומר  הספיק  לא  ואם  לילה, 
היום. אגרות משה (חלק ב' סי' ק"ה) יחוה דעת חלק א' סימן מ"ו).

חצות  קודם  כנסת  לבית  נכנסתי  שאלה: 
לסליחות  מניין  להשלים  בי  והפצירו  לילה 
קודם חצות לילה, האם אני יכול להשלים 

להם מניין?

בחצי הראשון של הלילה אסור לומר סליחות וי"ג 
מידות, ואסור להצטרף למניין כזה האומרים סליחות 
קודם חצות, ואף אם יאמרו לו שהוא עשירי למניין, 
רבינו  בשם  אברהם  מגן  הכנסת.  מבית  יצא  זאת  בכל 
עובדיה  הרב  מרן  ולדעת  סק"ה)  תקס"א  (סימן  האריז"ל 

זצ"ל יש לו לצאת מבית הכנסת כדי שהמניין יתבטל. 
ויש מקהילות בני אשכנז שהקילו בזה בשעת הדחק 
כהוראת שעה. אגרות משה (חלק אורח חיים חלק ב' סימן 

ק"ה).

שאלה: נוהגים לעשות התרת נדרים קודם 
ראש השנה, באלו ימים נהגו לעשות כן?

נוהגים לעשות התרת נדרים ביום כ' באב שהוא 
ארבעים יום קודם ראש השנה, ובראש חודש אלול 
שהוא ארבעים יום קודם יום הכיפורים, ובערב ראש 
דף  (פקודי  הקדוש  הזוהר  פי  על  כיפור.  יום  ובערב  השנה 

רמט עמ' ב') וכף החיים (סימן תקפ"א סעיף קטן י"ב – י"ט).

לחבירו  לאחל  המנהג  חל  ממתי  שאלה: 
"לשנה טובה תיכתב ותיחתם?

מתחילת חודש אלול כבר מתחילים לאחל "שנה 
חודש  שמתחילת  בפוסקים  המבואר  כפי  טובה" 
לרמוז  צריך  לחבירו  איגרת  אדם  כשכותב  אלול 
תכתב  טובה  לשנה  עליו  שמבקש  בהתחלתו  לו 
וא"ר  נוראים)  ימים  (הלכות  מהרי"ל  בדרשות  כ"כ  ותחתם. 

(סק"א) וכף החיים (סימן תקפ"א סעיף קטן י"ח).

האם  נדרים,  התרת  בנוסח  שאלה: 
או  הוא"  בריך  קודשא  "בצירוף  לומר  נכון 

"ברשות קודשא בריך הוא"? 

הוא  בריך  קודשא  "ברשות  לומר  נכון  יותר 
הקב"ה  את  לצרף  הכבוד  מן  זה  שאין  ושכינתיה" 

אלינו. כף החיים (סימן תקפ,,א סעיף קטן כ').

שאלה: כמה אנשים צריכים להיות בשעת 
התרת נדרים?

אנשים  עשרה  שיהיו  לכתחילה  משתדלים 
כף  בשלשה.  עושים  אז  אפשר  אי  ואם  המתירים, 

החיים (שם).

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*

ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ַהּנֹוָרִאים ֵהם ָּתִמיד ִּבְבִחיַנת 
ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ַאף-ַעל-ִּפי ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו ׁשּום ַטַעם 
ֵחְטא ַחס ְוָׁשלֹום ֵמעֹוָלם, ִּכי ֵהם עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהִראׁשֹוָנה,  ָגָתם  ַהּׂשָ ַעל  ַּפַעם  ְּבָכל 

ְּבַהּתֹוָרה "ְקָרא ֶאת ְיהֹוֻׁשַע" ְּבִסיָמן ו'.

ִלְמקֹומֹות  ְּבַכָּוָנה  יֹוְרִדים  ֵהם  רֹב  ַעל-ִּפי  ְוַגם 
ַהְּנָפׁשֹות  ְלַהֲעלֹות  ִּבְׁשִביל  ְמאֹד  ְמאֹד  ְנמּוִכים 
ַמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזהּו  ִּבְתׁשּוָבה,  ְלַהֲחִזיָרם  ם  ִמּׁשָ
ָיַדי  "ַוֲאִני  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה:  ַאְדמֹו"ר  ֶׁשָאַמר 
ּוְבכַֹח  ְוכּו',  ְלַטֵהר  ִּבְׁשִביל  ְוכּו'"  ְּבָדם  ְמֻלְכָלכֹות 
ָּבם,  ֶׁשֹּיאַחז  ִמי  ְלָכל  ִּתְקָוה  ֵיׁש  ַהַּצִּדיִקים  ֵאּלּו 
ֶׁשַּיֲעֶלה ֵמעֶֹמק ְיִריָדתֹו ַלֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה ְוכּו', ִּכי ֵאּלּו 
ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֵהם ִעַּקר ַהַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה, ִּכי 
ַרק ֵהם ִנְקָרִאים ַּבֲעֵלי-ְּתׁשּוָבה, ִּכי ֵהם ַהְּבָעִלים 
ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה, ְוָכל ִמי ֶׁשָחס ַעל ַחָּייו ְורֹוֶצה ָלׁשּוב 

ִּבְתׁשּוָבה, ָצִרי ְלַקֵּבל ֵמֶהם. (שיש"ק א-לג)

פנינים
חסידות ברסלב
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מעיין הישועות
לרגל יומא דהילולא י"ג אלול 

התעלות  של  זמן  הייתה  הצהריים  אחר   שבת 
רוחנית מרוממת במיוחד בקרב תושבי בגדד. בשעה 
זו מידי שבת בשבתו היה בית הכנסת הגדול בבגדד 
שיש  זה,  עתיק  כנסת  בבית  פה.  אל  מפה  מלא 
הגולים  עמם  שהביאו  מאבנים  נבנה  כי  אומרים 
בית  חורבן  אחרי  המלך,  יהויכין  עם  ישראל  מארץ 
התאספו  זה  מיוחד  כנסת  בבית  הראשון,  המקדש 
הכל. אווירת השבת בבגדד הייתה מיוחדת במינה. 
יוסף  רבי  הצדיק  של  דרשתו  הייתה  הכותרת  גולת 
חיים, ה'בן איש חי'. בשעת צהריים, היה כל הציבור 

הכנסת  בבית  מתאסף 
דבריו  את  בצמא  ושותה 
איש  ה'בן  של  המופלאים 
נמשכה  הדרשה  חי'. 
כשלוש שעות ויותר, ואחריה 
התפללו מנחה והקהל ליווה 
כך  אחר  לביתו.  הרב  את 
לביתו  איש  איש  התפזרו 
לעריכת הסעודה השלישית.

הייתה זו שבת קיצית, ח"י 
העלה  הכבד  החום  בסיוון. 
המלא  הכנסת  בבית  אדים 
מפה אל פה, אך שום דבר 
לא הפר את הדממה בעת 
דרשתו של הרב. גם הילדים 
שלא  אף  פה,  פצו  לא 
מתוך  הדברים,  את  הבינו 
כלפי  שחשו  העמוק  הכבוד 
השתיקה.  על  שמרו  הרב 
ופתאום קמה בבית הכנסת 
החלו  אנשים  רבה.  המולה 
בזעקות  ממנו  להימלט 
לא  אף  רבים  ואימה.  פחד 
למנוסה  הסיבה  את  ידעו 
אט  שאט  עד  המבוהלת, 
במרכז  אירע:  מה  התברר 
פתאום  החלה  הכנסת  בית 

הרצפה לשקוע באיטיות ובור גדול נפער בה. הבור 
ודרש  שעמד  הרב,  של  למקומו  מאוד  קרוב  נפער 
מעל הבימה במרכז בית הכנסת. נראה היה כי עוד 
הכנסת.  בית  רצפת  שטח  לכל  הבור  יתרחב  מעט 
המתכנסים  את  מאוד  הבהיל  שהדבר  טבעי  אך 
חיים,  יוסף  רבי  אולם  המבוהלת.  למנוסה  וגרם 
כל  הראה  לא  הבור,  למקום  מאוד  סמוך  שעמד 
סימן של התרגשות. הוא היה שקוע כולו בדרשתו, 
עיניו היו עצומות למחצה, וכאילו לא ראה כלל את 
היהודים  כמקודם.  בדרשתו  והמשיך  המתרחש 
שנותרו בבית הכנסת חששו לשלומו של הרב וניסו 
להסב את תשומת ליבו לנעֶשה, אך הרב לא שעה 
שאת  ביתר  דרשתו  את  המשיך  הוא  לאזהרות. 
בתוך כך נרגעו  התלהבות, וקולו גובר והולך.  וביתר 
וחדלו  שקטו  הכנסת  בית  מרצפות  שכן  הנוכחים, 

היה  הכנסת  בית   בלב  הפעור  הבור  מלשקוע. 
העדות היחידה לאירוע המסעיר שהתרחש במקום. 

ההקשבה והשקט חזרו להיות כשהיו.

מֵגפת  בגדד.  ליהודי  קשה  הייתה  תקופה  אותה 
לא  הרופאים  חללים.  והפילה  בעיר  פשטה  כולרה 
הצליחו למצוא מזור לחולים, ורבים נפטרו בזה אחר 
זה. עם זאת הוסיפו היהודים לנהל את חייהם מתוך 
בתקווה  והמצוות,  התורה  בקיום  יתרה  התאמצות 
שהקב"ה יחוס וירחם עליהם ויעביר את המֵגפה מן 
העיר. הרב המשיך בדרשתו, אך אז הופרעה תשומת 
לב השומעים מהמיית מים שהחלה להישמע מתוך 
הבור, כמי מעיין הבוקעים ועולים מן האדמה. הדבר 
לסיום  סבלנות  בחוסר  המתינו  הכול  לפלא.  היה 
הדרשה, בציפייה שהצדיק 
יתייחס אל המקרה ויבהיר 
סיום  עם  ואכן,  פשרו.  את 
בפנים  הרב  פנה  הדרשה 
מאזיניו  קהל  אל  שוחקות 
השם  עשה  "נס  ואמר: 
הארץ  פתחה  כאשר  לנו, 
מי  את  והעלתה  פיה  את 
בית  תחת  הנובע  המעיין 
כל  והביאו  צאו  הכנסת. 
שנפגעו  אישה  או  איש 
מי  כל  או  מהמחלה, 
עניין  בכל  למזור  שזקוקים 
המעיין  ממי  ישתו  שהוא, 
לרפואה".  להם  ויהיה 
המרעישים  הדברים 
שעה  בתוך  התפרסמו 
העיר.  יהודי  כל  בין  קלה 
במאמצים רבים הובאו כל 
החולים לשתות מן המים, 
והחולים  רב  זמן  עבר  ולא 

הבריאו וחזרו לאיתנם.

המה  הבאים  בימים 
מחולים,  רק  לא  המקום 
עקרות,  מנשים  גם  אלא 
להתברך  אז  עד  זכו  שלא 
בפרי בטן. גם הן שתו ממי המעיין וראו באותה שנה 
ישועות. דבר מעיין הפלא התפרסם והלך גם בקרב 
האוכלוסייה הלא יהודית. אף התושבים האלה באו 
לשאוב מים ממי הברכה, ואף הם סיפרו על הניסים 
השלטונות  נוכחו  כאשר  המים.  שחוללו  והנפלאות 
בסגולותיהם הפלאיות של מי המעיין, החליטו שלא 
להשאירו ברשותם של היהודים בלבד. הם החליטו 
אל  ושלחו  המעיין,  ליד  משלהם  סדרים  להשליט 
בית הכנסת שוטרים ובידם צו מיוחד. והנה זה פלא, 
כאשר באו השוטרים למקום נדהמו לראות כי יבש 
הבור  הימים,  חלפו  בבור!  מים  נותרו  ולא  המעיין 
נותר צחיח ויבש, ופרנסי הקהילה החליטו לתקן את 
יכול  היה  לא  ואיש  נעשה,  כך  הכנסת.  בית  רצפת 
לראות כי במקום היה בור שממנו נבעו מים חיים. 
אולם נס מעיין המרפא, בזכות ה'בן איש חי', הוסיף 

להכות גלים, ונזכר עוד במשך ימים רבים.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

להיפטר מהצרות בלי לטפל בשורש של הצרות. 
זו טיפשות.

להודות  מה  על  אבל  להודות,  כן  הוא  הפתרון 
להצליח  בשביל  תוֶדה  ַאל  להודות?  מה  ולשם 
בעסקים, אלא תודה כי נותנים לך הזדמנות לתקן 
שנפלת  ותרקוד  תודה  תגיד  אז  בחיים.  ולהצליח 

בעסקים כי בזכות זה תתעורר ויינצלו לך החיים.

בוחרים  בה'
וזה נכון גם בעניינים שנוגעים לכלל עם ישראל. 
זו טיפשות גדולה להתפלל שאדם פלוני לא יצליח 
אחרת.  או  כזאת  גזירה  שיבטלו  או  בבחירות 
כל  את  עשה  מי  תחשוב  השורש.  על  תתפלל 
שונאי  אותם  לכל  הכוח  את  נותן  מי  הגזירות? 

יהדות? זה רק ה'.

שנתפלל  כדי  האם  זה –  את  עושה  הוא  ולמה 
שלנו?  המעשים  את  שנתקן  כדי  או  ייפלו  שהם 
ברור שזה רק בא כדי לעורר אותנו. אין ייסורים 
ללא עוון. יש כאן דבר שעלינו להבין ולתקן ורק על 
זה צריכים לדבר. כאשר מדברים "פוליטיקה" זה 

חוסר אמונה מוחלט וגם טיפשות גדולה.

ואם תמיד צריכים לברוח מפוליטיקה ומדיבורים 
בחירות  בשעת  אז  מוחלט,  אמונה  חוסר  שהם 
על אחת כמה וכמה. אם רוצים להשפיע באמת 
יתברך  מה'  ולבקש  בתשובה  לחזור  רק  צריכים 
שיראה לנו איך לתקן, איך להתחזק, ואיך להוסיף 

אור, ושהוא ורק הוא ינהיג אותנו ברחמיו.

אדם  כל  שצריך  הכלל,  "הנה  אומר:  נחמן  רבי 
דהיינו  משיחא,  עיכוב  יהיה  לא  שמצדו  לראות 

לעשות תשובה שלימה ולתקן מעשיו".

המנהיג היחיד שלנו זה משיח בן דוד, והתפילות 
שלנו תמיד, ובפרט בשעת הבחירות, הן רק לבקש 
מה' לעשות תשובה שלימה כדי שאנחנו לא נעכב 
רוצה  באמת  שה'  מה  וזה  המשיח,  ביאת  את 
יבחר  והוא  מלכים  שממליך  זה  הוא  וה'  מאתנו. 
לנו את המנהיג הטוב ביותר בשביל לקרב אותנו 

אל התכלית ואל הגאולה השלימה.

הסיפור רק מתחיל
לכן אני חוזר שוב ומחדד את המסר שכתבתי 
תודה  ש"אמרתי  תחשוב  אל  הקודם:  במאמר 
נגמר  ובזה  גשמית  ישועה  אומר  זה  ונושעתי" 

הסיפור, אלא כאן הסיפור האמתי רק מתחיל.

להבין  וזכית  ונושעת,  תודה  שאמרת  אחרי 
שהכול לטובה וזכית לראות כמה ה' אוהב אותך 
למסלול  ולחזור  לדרך  לצאת  יכול  אתה  עכשיו   –
מהי  אמתית.  בתפילה  ולחיות  באמונה  ולחיות 
תפילה אמתית? לבקש מה': תראה לי מה העוון 
וכאשר  מלכתחילה.  הצרה  אלי  באה  שבגללו 
אדם מתקן את העוון שבגללו באה הצרה, מתוך 
תודה ומתוך אמונה באהבת ה' אליו – זו הישועה 
השלימה שלו. עכשיו אפשר לומר באמת: "אמרתי 

תודה ונושעתי".

והעיקר הוא, שאחרי כל ישועה צריכים להתחזק 
האישית  התפילה  שהיא  בהתבודדות  להתמיד 
לבקש מה' בכל יום לתקן את המעשים שלנו. זו 
הישועה האמתית, וזו האמונה האמתית, וזה הגן 

עדן האמתי שיש בעולם הזה.

בברכת שבת שלום ומבורך
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חום ואהבה או חום גבוה פרק ח'
בעיית  על  מדברים  אנחנו  האחרונים,  בפרקים 
כאחד  לילדים,  ההורים  בין  גבולות"  ה"טשטוש 
הגורמים ליצירת "ילד מפונק". הזכרנו, שהתורה הק' 
עזרה לנו בכך שאחת המצוות החשובות ביותר היא 
"כיבוד ומורא ההורים" ומצווה זו עלינו להשריש בלב 

הילד מאז שהוא תינוק. 

חינוך, הדרכה ודוגמא אישית

על מנת שהילד יכבד אותנו כ"הורים", ויקבל אותנו 
"כמחליטים"? עלינו לפעול ע"י חינוך, הדרכה ודוגמה 
אישית: מתחילים בסור מרע. עלינו לדעת, כי הזלזול 
מהתנהגות  בד"כ  נובע  ההורים,  כלפינו  הילד  של 
את  לאלתר  מפסיקים  אנחנו  ולכן,  מצדנו.  מזלזלת 
ובוודאי  הזוג,  בן  כלפי  השלילית  התקשורת  סגנון 
את הגישה שמשדרת עוינות, חוסר כבוד, השפלה, 
סגנון זול, התחצפות ושאר הסגנון המזלזל. כי כאשר 
מכבדים את עצמינו ובכך מראים את  אינם  אנחנו 
"קלונינו" לעיני הילדים, גם הילדים שותפים לסגנון זה 
וגם הם מזלזלים בנו. ממשיכים בעשה טוב. משנים 
הסביבה,  וכלפי  הזוג  בן  כלפי  התנהגות  וסוג  גישה 
השינוי  את  רואה  שהילד  כדי  ותוך  מישורים  בכמה 
שחל בסגנון ההורה, קובעים זמן לשיחה פרטית עם 
כל ילד וקובעים יום וזמן לשיחה כללית שלומדים בה 

על כיבוד הורים ועניני דרך ארץ.

 השינוי שלנו ההורים יבא ידי ביטוי במספר דברים:

בסגנון הדיבור- נדבר בכבוד ודרך ארץ אחד כלפי 
לעיני  הזוג  בן  את  שנכבד  שככל  לכם!  דעו  השני. 

הילדים, הילדים יכבדו אותנו. 

יראו  הילדים  מכובדים,  בבגדים  נתלבש  בלבוש- 
שאתם  תחשבו  אותנו.  ויכבדו  המכובד,  הלבוש  את 
מגיעים למשרד מסוים ובאחד החדרים אתם רואים 
מה  הכסא,  על  יושב  קצרים  בגדים  לבוש  אדם 
הדימוי שלו בעיניכם?! לעומת חדר אחר שיושב שם 
בעניבה,  ומעונב  בחליפה  לבוש  אבל  התאום  אחיו 
שאב  וברור  פשוט  ולכן  בעיניכם?!  שלו  הדימוי  מה 
שמסתובב בבית עם מכנס קצר וגופיה, שלא יצפה 
לקבל כבוד של אבא חשוב. שהרי אם אתה מזלזל 

בעצמך, אז למה אתה רוצה שבנך יכבד אותך. 

עבודה אישית- חשוב מאוד לשוחח עם כל ילד, על 
ולעמוד  מעשיו  את  לו  להסביר  ההורים.  כלפי  יחסו 
שיפור  טעון  עושה  שהוא  ש-מה  שיפנים  כך  על 
עם  לעבוד  מחליטים  כאשר  להשתנות.  מעשיו  ועל 
ע"י  למדנו,  שכבר  בשיטות  נעבוד  אישי,  באופן  ילד 

טבלאות, ניקוד, פרסי עידוד, מבצעים וכו' וכו'. 

בע"ה  ונראה  לילד,  המותאמת  תוכנית  נעשה 
תוצאות חיוביות. אבל אם ח"ו נסכים לכך שאנחנו 
מוכנים לסבול את ההתנהגות המפונקת שלו ובכל 
כבאים  נהיה  פינוק"  "התקפת  יקבל  שהוא  פעם 
ונכבה את השריפה מבלי למצוא פתרון קבוע חבל 
ואנחנו  מפונק  להיות  ימשיך  הילד  הזמן,  על  לנו 

נמשיך לסבול ולהתלונן.

להגן על הצד השני

פעמים, חשש מתגובת הילד ולפעמים גם עצלות 
שהילד  בזמן  מתגובה  להימנע  גורמים  ההורים  של 
התחצף  שהוא  לדעת  נוכח  הילד  כאשר  מתחצף. 
"חלש"  מהורה  חושש  הוא  בשתיקה,  לו  עברה  וזו 
ומנסה שוב להתחצף. ההורה חושש מתגובה ושותק 
שוב...וחוזר חלילה. כך נוצר מעגל שלילי ועלינו לעצור 

אותו בטרם יהיה ח"ו אסון. 

כאשר  או  אימו  על  הקול  את  מרים  ילד  כאשר 
אתם  (רק  לצד  לו  לקרא  צריך  מתחצף,  ח"ו  הוא 
והוא) ולומר לו בקול ברור וסמכותי שאינו משתמע 
היא  חוצפה  כך!  מדברים  לא  "לאמא  פנים  לשתי 
מחוץ לתחום. את אמא צריך לכבד וכל מה שאמא 
אומרת לך לעשות אתה עושה מיד". (אל תתייחסו 
פשוט  שאמרתם,  מה  בעקבות  הילד  לתגובת 
מועט,  זמן  אחר  במעשיכם).  והמשיכו  הסתובבו 

לקרוא לו בצורה מכובדת ולדרש התנצלות.

חשוב מאוד להגיע לעבודה משותפת של שני בני 
הזוג עם הילד ביחד, וכאשר אחד ההורים "יגן" על 
הצד השני, זה יעצים את ההרתעה של הילד במקרה 
בצורה  לעבוד  עלינו  אופן  בכל  חוצפה.  ריבוי  של 
במשפחתנו,  קורה  מה  ולחקור  לבדוק  מסודרת: 
או  סמכותנו  את  מקבל  אינו  שהילד  הסיבה  מה 
תוכנית,  לגבש  להתייעץ,  להתחצפותו,  הסיבה  מה 

להתפלל הרבה ולצאת לדרך.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

את  לי  להוריד  "תפסיק  לבעלה:  אישה 
הביטחון בנהיגה!" 

הבעל: "לא אמרתי כלום"...

האשה: "כן, רק נכנסת עם קסדה לאוטו!"



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

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

מבית  גבוה  יותר  שהיה  מקום  חידה: 
המקדש – מה שמו ?

תשובה פרשת עקב: כי גרים הייתם – רש"י: מום שבך אל 
תאמר לחברך. (י. ט)

הזוכה: מנחם דוד קליצקי ביתר עילית.

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ַהֶּטְסט ַהֻּמְפָלא
ְוֵאיזֹו  'ֶטְסט'.  ֶׁשּלֹו  ַהְּמכֹוִנית  ֶאת  ְלַהֲעִביר   ָהַל ֶאָחד 
ְמכֹוִנית ֵיׁש לֹו? 'ָטַרְנֶטה ֶדּה-לּוְקס'... ְצִריִכים ִלְבּדֹק ָמה 
ַל'ֶּטְסט',  ִנַּגׁש  עֹוֵבד...  א  ָמה  ְוא  ַּבְּמכֹוִנית,  עֹוֵבד  ֵּכן 
ַהְּמכֹוִנית  ַעל  ַלה'  הֹוָדה  ּכֹל  קֶֹדם  הֹוָדה.  ָּדָבר  ָּכל  ְוַעל 
ַה'ָּטַרְנֶטה' ֶׁשּלֹו, ּוְכֶׁשָאְמרּו לֹו ֶׁשַהַּגְלַּגל א ְּבֵסֶדר – הֹוָדה: 
'ּתֹוָדה ַרָּבה ְל ה' ַעל ַהַּגְלַּגל ֶׁשהּוא א ְּבֵסֶדר, ְותֹוָדה 
ֶׁשָאְמרּו  ָּדָבר  ָּכל  ַעל   ְוָכ ְּבֵסֶדר'.  ֵּכן  ַּגְלַּגִּלים  ָׁשה  ֶׁשּׁשְ
ֶׁשֹּלא טֹוב, הּוא הֹוָדה, ְוָכָאמּור, ְמֻדָּבר ְּב'ָטַרְנֶטה' ְרִציִנית, 
ָּכ ֶׁשָהָיה לֹו ַהְרֵּבה ַעל ָמה ְלהֹודֹות – ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, 
ָלַמד  ּוִמֶּזה  ָהִראׁשֹוָנה!  ַּבַּפַעם  ַהֶּטְסט  ֶאת  ָעַבר  הּוא 
אֹותֹו ֶאָחד ָּתִמיד ְלהֹודֹות ַלה'. ִּכי ַהֶּטַבע ֶׁשל ַהֶּבן ָאָדם, 
ֶׁשֹּלא  רֹוִאים  ַוֲאַנְחנּו   – ִנִּסים  רֹוֶאה  הּוא  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו 
ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו 
ְועֹוֶׂשה ָלנּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו – ֲאָבל ַהָּדָבר 
ֶׁשָאָדם ִמְתַּפֵעל ִמֶּמּנּו ֶזה ִנִּסים ֶׁשהּוא רֹוֶאה ַעל ַעְצמֹו. 
ָמה ַלֲעׂשֹות, ֲאִפּלּו ִנִּסים ֶׁשָאָדם ׁשֹוֵמַע ַעל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, 
רֹוֶאה ַעל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר, ָצִרי ִלְהיֹות ֶּבֱאֶמת ַּבַעל ֲעבֹוָדה, 
ַּבַעל ַמְדֵרָגה, ִלְראֹות, ְלִהְתַּפֵעל ִמֶּזה. ֲאָבל ְּבֶדֶר ְּכָלל, 
ְמַחֵּזק  ֶזה  ַעְצמֹו,  ַעל  ְּבָׂשרֹו,  ַעל  רֹוֶאה  ֶׁשָאָדם  ִנִּסים 
חֹוְזִרים  ֲאַנְחנּו  ה',  ְּבֶעְזַרת  ָלֵכן,  ָהֱאמּוָנה.  ֶאת  ֶאְצלֹו 
ְואֹוְמִרים ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיַּקח ְלַעְצמֹו ֵאיֶזה ִּפְנָקס ַּבִּכיס ֶׁשּלֹו 
אֹו ַמְחֶּבֶרת ְוִיְרׁשֹם ָּכל יֹום ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשה' עֹוֶׂשה לֹו, 
ְוַהִּפְנָקס ַהֶּזה ַיִּציל לֹו ֶאת ַהַחִּיים! ַהִּנִּסים ַרק ֵיְלכּו ְוִיְגְּדלּו! 
ָּדָבר,  ֵאיֶזה  ָסגּור  ּוְכֶׁשְּלָאָדם  ְוִיְגְּדלּו!  ֵיְלכּו  ַרק  ְוַהְיּׁשּועֹות 
לֹו! ִאם ָאָדם  ֶׁשָּסגּור  ָמה  ַעל  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ֶׁשַּיְתִחיל 

זֹוֶכה ְלִהְתּבֹוֵנן טֹוב ַעל ָמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו, ְוִלְראֹות ַּכָּמה 
ִמְתּבֹוֵנן  ְּכֶׁשהּוא   ָּכ ַאַחר  ּוְלהֹודֹות,  ִּבְׁשִבילֹו,  טֹוב  ֶזה 
ָמה ִמְׁשַּתְלֵׁשל ִמָּכל ַהּטֹובֹות ָהֵאֶּלה, הּוא ִנְהֶיה ֲאִסיר 
ּתֹוָדה. ֶזה ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֹּלא ַמְפִסיִקים ְלהֹודֹות 
– ֵאין סֹוף ַלהֹוָדָאה. ּוְכמֹו ֶׁשהֹוָדָאה ְוַהָּכַרת ַהּטֹוב, ִהיא 
ַהּטֹוָבה  ְּכִפּיּות  ַלה',  ְלַׁשֵּלם  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַהָּיִחיד  ַהַּתְׁשלּום 
ִהיא ִׂשיא ַהְּכִפיָרה. ָלֵכן ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין, א ִנְקָרא 
ְּבֵׁשם "א ַמֲאִמין", ֶאָּלא "ּכֹוֵפר", ִּכי ִאם ִׂשיא ָהֱאמּוָנה 
הּוא  ָהֱאמּוָנה  חֶֹסר  ִׂשיא  ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ֶזה  ֵלָמה  ַהּׁשְ
ִלְכּפֹר ַּבּטֹוָבה ֶׁשה' עֹוֶׂשה ִעם ָּכל ָאָדם. ֶׁשֲהֵרי ה' ְמַחֶּיה 
ִמֶּמּנּו  א  ֶׁשֶּזה  לֹוַמר  ּכֹוֵפר  ְוהּוא  ִאּתֹו,  ּוֵמִטיב  אֹותֹו 
ִיְתָּבַר. ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ְּכֶׁשָּנִבין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבֵתנּו ַהְּמֵלָאה 
ִּבְׁשֵלמּות ַהּטֹוב, ַוה' אֹוֵהב אֹוָתנּו ְּבַאֲהָבה ִּבְלִּתי ֻמְגֶּבֶלת, 
ים ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, יֹוִציא אֹוָתנּו ְּבֶׁשַפע  ֶׁשַּגם ִמּתֹו ֲחִמּׁשִ
ְלַנְפׁשֹו,  ֶאָחד  ָּכל  ִיַּקח  ּוִמֶּזה  ַהֶּטַבע,  ְוִׁשּנּוי  ִנִּסים  ֶׁשל 
ְלַהִּגיַע ְלַאֲהַבת ה' ְּבִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ְויֹאַמר ְלַעְצמֹו: "ה' 
טֹוָבִתי, ה' אֹוֵהב אֹוִתי  ְמֻרֶּצה ִמֶּמִּני, ה' רֹוֶצה ַרק ֶאת 
ַּכָּמה  ָהְלָאה.  ְוֵכן  ַעְצִמי",  ֶאת  אֹוֵהב  ֶׁשֲאִני  ִמָּמה  יֹוֵתר 
ָלֶלֶכת  ַרק   ְוָצִרי ֵמַהַּבְכָינּות  ְלִהְתַרֵחק  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 
ִעם ּתֹודֹות ְוהֹוָדאֹות ְוִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמֹו 

ָלַעד!

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

משלום לא מפסידים
להטיל  מנת  על  כבודו  על  ויתר  שהבורא  למדנו 
נתגדל  כך  מתוך  ולמעשה  לאשתו,  איש  בין  שלום 
שכאשר  חשוב,  כלל  לומדים  אנו  ומכאן  כבודו. 
לא   - השלום  למען  מסוים  דבר  על  מוותרים 
השלום  את  שמרוויחים  בלבד  זו  ולא  מפסידים! 
עצמו - שאין גדול מזה - אלא בסוף אף מקבלים גם 

את אותו הדבר שבתחילה ויתרו עליו.

השלום  משמירת  שהרווח  נמצא 
הוא כפול - גם זוכים לשלום, שהוא 
הכלי לכל הברכות, וגם משיגים את 
מה שרוצים. ואילו כאשר אדם עומד 
על שלו בשביל איזה עניין על חשבון 
אותו  את  גם  להפסיד  סופו  השלום, 
הדבר, ונמצא שהפסיד כפליים - גם 
הדבר  את  וגם  בית,  שלום  לו  אין 
על  ועמד  להשיג,  רצה  כך  כל  שהוא 
להפסיד  מוכן  והיה  תקף,  בכל  כך 
את השלום בית בשבילו - בסוף הוא 

הפסיד אותו...

של  חופתה  שביום  חשובה  אישה  על  מסופר 
ביתה אמרה לה: "היזהרי מאוד בכבוד בעלך – אם 
תתייחסי אליו בכבוד כמו למלך, הוא יתייחס אליך 
כמו אל מלכה, ואם תתייחסי אליו בזלזול כמו לעבד, 
בכל  כלל  וזה  שפחה..."  אל  כמו  אליך  יתייחס  הוא 
"איזהו  חז"ל:  שאמרו  כמו  בבית,  רק  ולא  מקום 

מכבד? המכבד את הבריות". חז"ל לא אמרו: איזהו 
מכובד - זה שמכבדים אותו הבריות, אלא הדגישו, 

שדווקא זה שמכבד אחרים - הוא האדם המכובד.

רבי  ה"ד):  פ"א  (סוטה  ירושלמי  בתלמוד  מסופר 
מאיר היה נוהג לדרוש בדברי תורה בכל ליל שבת, 
והייתה אשה שהייתה מתמידה להגיע ולשמוע את 
אחת  פעם  שבוע.  בכל  הדרשה 
מהרגיל,  רב  זמן  הדרשה  נמשכה 
והאישה איחרה לבוא לביתה. קצף 
תכנסי  לא  לה:  ואמר  בעלה  עליה 
לבית עד שתלכי ותירקי בפני הדרשן 

שבגללו איחרת לבית. 

ברוח  זאת  כל  ראה  מאיר  רבי 
כאלו  עצמו  את  ועשה  הקדש 
אשה  והכריז:  העיניים,  לו  כואבות 
כאבי  בשביל  לחש  לומר  שיודעת 
לה  אמרו  ותלחש.  תבוא  עיניים 
כלוחשת  עצמך  עשי  שכנותיה: 
עשתה  לביתך.  לחזור  תוכלי  וכך  עינו,  לתוך  ותירקי 

כדבריהן והלכה לרבי מאיר. 

והיא,  העין?  על  ללחוש  יודעת  את  אותה:  שאל 
רבי  לה  אמר  לא.  לו:  ענתה  לשקר,  רצתה  שלא 
לי  ויהא  פעמים  שבע  בעיני  תירקי  כך  אם  מאיר: 
לרפואה. לאחר שירקה אמר לה: לכי ואמרי לבעלך: 

אתה אמרת לי לירוק פעם אחת, ואני ירקתי שבע 
פעמים. אמרו לו תלמידיו לרבי מאיר: וכי כך מבזים 
מאיר  של  כבודו  יהי  וכי  להם:  ענה  התורה?!  את 
של  שמו  שמו?  יתברך  הבורא  מכבוד  יותר  חשוב 
התורה  אמרה  בקדושה,  שנכתב  הקדוש-ברוך-הוא 
לאשתו,  איש  בין  שלום  להטיל  כדי  במים  שימחה 

כבוד מאיר לא כל שכן?!

נמצאנו למדים שכל כך גדול השלום, שראוי אפילו 
נכון  שאינו  ומי  בשבילו.  הכבוד  על  לוותר  לפעמים 
מפעם לפעם להוריד את הראש בשביל שלום בית, 
אזי סופו להתבזות עוד יותר ויותר בבית וגם בחוץ, 
כי הוא יאבד את שלום הבית, ואין בזיון יותר גדול 
שלום  לו  שאין  שזוג  ידוע  שהרי  בית,  שלום  מחוסר 

בית נחשב בעיני החברה לכישלון...

הכבוד  בשל  השלום  את  להפסיד  שמוכנה  אשה 
הכלל  בה  ויתקיים  כבודה,  את  שתאבד  סופה   -
ממנו.  בורח  הכבוד   - הכבוד  אחר  שרודף  שמי 
ואלו הייתה עושה חשבון אמיתי והייתה שמה את 
הייתה  היא  אז  גם מעל כבודה,  השלום מעל הכל, 
שהיא  ונמצא,  בית,  לשלום   - האמתי  לכבוד  זוכה 
ויתרה על כבודה וזכתה לכבוד הגדול ביותר - שלום 
בית, והתקיים בה הכלל שמי שבורח מפני הכבוד - 

הכבוד רודף אחריו.

מוותרים  כאשר  תמיד:  עצמו  על  שחוזר  כלל  וזה 
רק  מפסידים,  לא  השלום,  בשביל  דבר  איזה  על 
לכל  הכלי  הוא  השלום  לעיל,  כאמור  כי  מרוויחים, 

הברכות.

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

הרווח 
משמירת 

השלום הוא 
כפול
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על מה מתפללים לפני בחירות?
וכל  טיפוסים  שלושה  בפניכם  לתאר  רוצה  אני 
כשם  שהרי  להיות.  רוצה  הוא  מי  כמו  יחליט  אחד 
שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, ולכל אחד 
יש דרך אחרת להתייחס לדברים שקורים לו, וטוב 
כדאי  מה  שסביבו  מהאנשים  וילמד  יתבונן  שאדם 
ואיזו  להתנהג  מומלץ  איך  כדאי,  לא  ומה  לעשות 

התנהגות יש להרחיק:

שלושת השכנים
עובר  הוא  אחד  יום  שכנים.  שלושה  היו  ליצחק 
מאחורי הבית ורואה פיצוץ בשלושת הצינורות של 
שלושת השכנים. הוא ידע שאם המים ימשיכו לזרום 
השכנים  בשביל  מאוד  גדול  הפסד  זה  חשבון  בלי 
הקשים  הנזקים  בגלל  וגם  המים  חשבון  בגלל  גם 

לתשתיות.

השבת  ממצוות  כחלק  הצדיק  יצחק  עשה  מה 
אבידה? הוא החליט להודיע לשכנים תכף ומיד. הוא 
התקשר לשכן הראשון אבל הוא "סינן" אותו, יצחק 

לא היסס וניגש לדירה ודפק בדלת.

הדלת  את  ופתח  שבדלת  מהחור  הביט  השכן 
נזעם וצעק על משה: "אתה לא מבין רמזים? אין לי 
באמצע  לי  מפריע  אתה  למה  בשבילך.  עכשיו  כוח 
ובכל  המשפילה  מהתגובה  נבהל  לא  משה  היום?" 
זאת אמר: "סליחה על ההפרעה, אבל יש לך פיצוץ 
אותן  על  חזר  השכן  לתדהמתו,  בצינור..."  חמור 
על  עליו  כעס  חמות,  "ברכות"  בתוספת  צעקות 
שהעז להפריע לו, וטרק את הדלת בפניו של יצחק 

ההמום.

השכן  אצל  יצחק  ביקר  כאשר  השנייה  בקומה 
מההפרעה  בהתחלה  הופתע  אמנם  השכן  השני, 

הבלתי צפויה.

לטובתו  מתכוון  הצדיק  שיצחק  הבין  מיד  אבל 
לבו.  טוב  ועל  האכפתיות  על  לב  מקרב  לו  והודה 

אבל השכן סגר את הדלת ושכח מכל הסיפור. הוא 
אמנם לא התנהג בגסות, אבל התנהג בטיפשות.

השכן השלישי ששמע מיצחק על הפיצוץ בצינור 
מיד  בדלת,  עומד  יצחק  ובעוד  לב,  מקרב  לו  הודה 
לטפל  בדחיפות  אותו  והזמין  לשרברב  התקשר 
לראות  כדי  מהבניין  יצחק  את  ליווה  הוא  בפיצוץ, 
בעצמו את הפיצוץ וכל הדרך לא הפסיק להודות לו 
על שהציל אותו מהפסד גדול, הוא ניגש לסגור את 
הצינור הראשי וכבר בתוך שעתיים התקלה תוקנה.

חכם ומאושר
רוצים  הייתם  מי  כמו  אומרים,  אתם  מה  אז 

להתנהג?

את  המעוררים  הייסורים  הדין,  מדת  הוא  יצחק 
בועט  הראשון  השכן  מעשיו.  את  לתקן  האדם 
כלפי  פנים  ועז  חוצפן  שהוא  מזה  וחוץ  בייסורים, 
מטיבו הוא גם טיפש גדול. השכן השני אומר תודה 
מתעורר  לא  גם  אבל  הייסורים,  את  מעליו  ומעביר 
יודעים  אתם  אבל  מדרגה,  אמנם  זו  באמת.  לתקן 

מה הערך של חצי עבודה...

העומק  את  באמת  להבין  זכה  השלישי  השכן 
כל  את  ממתיק  גם  הוא  הייסורים.  על  שבתודה 
אינסופי  רווח  ומרוויח  בשורש  מתקן  וגם  הדינים 

מהייסורים הללו.

בשבוע שעבר דיברנו על כך שאסור לעצור בתודה 
אלא חייבים להמשיך ולחפש מה השורש של הצרה, 
על מה באה הצרה, מה ה' מרמז לי, על מה לעשות 
תשובה, על מה לבקש סליחה, במה להתחזק וכו' 
כפי שכתבתי באריכות בספר בגן האמונה במדרגה 

השלישית, שאין ייסורים בלא עוון.

המשל הזה ממחיש את הטיפשות הגדולה שיש 
לעשות  הלאה  ממשיך  ולא  תודה  שאומר  למי 

תשובה ולתקן את השורש.

באמונה.  חמורה  טעות  זו  מהטיפשות  חוץ  אבל 
בין  הדוק  קשר  שיש  הוא  האמונה  של  הבסיס 
המעשים שלך לבין מה שקורה איתך כי אין ייסורים 
שלך  למעשים  לך  שקורה  מה  בין  לנתק  עוון.  בלא 
פגם  זה   - מקרי  דבר  זה  שהיייסורים  ולחשוב 
באמונה שבהשגחה פרטית וגם פגם באמונה שה' 

הוא צדיק וישר.

על מה אתה אומר תודה?
אני תמיד צוחק מאלה שאומרים לי: "כבוד הרב, 
נפלתי בעסקים, עשו לי עין הרע..." כאילו הוא קודש 
עבירה,  נדנוד  ושום  ועוון  חטא  שום  לו  אין  קודשים 
יש רק איזה כוח שמימי שהגיע אליו מהחלל החיצון 
ממש  ב'מקרה',  בו  ופגע  הרע'  'עין  לו  שקוראים 

טרגדיה.

אתה  אבל  השאלה,  על  סליחה  להם:  אומר  אני 
שומר שבת? אתם שומרים על טהרת המשפחה? 
אתה שומר את הברית קודש? אז למה אתה חושב 
תיפול  לא  איך  הרע?!  עין  בגלל  בעסקים  שנפלת 
בעסקים? איזו ברכה יש לך כשאתה חי בלי שבת? 
מסלק  כשאתה  לך  תהיה  דשמיא  סייעתא  איזו 
את השכינה? איזו פרנסה תהיה לך כשאתה פוגם 

בברית?

שרוצה  למי  בעדינות  כמובן  זה  את  אומר  אני 
לקבל. אבל האמת ניתנת להיאמר. זו האמונה. אז 
שנפלת בעסקים. אתה צריך  נכון מאוד, זה לטובה 
לרקוד שנפלת בעסקים. כי בגלל זה ניצלו לך החיים, 
תזכה להתקרב לשבת, לטהרה, לכשרות ולמתנות 
לתשובה  להתבודדות,  לתשובה,  תזכה  ענקיות, 
כל  על  סוף  בלי  ותודה  ותשיר  תרקוד  אז  יומית. 

החובות שלך.

תגיד  וחלילה:  חס  אדם  לבן  אומר  לא  זה  אבל 
דרך  באותה  ותמשיך  החובות  מכל  ותצא  תודה 
שתודה  נכון  בסדר.  יהיה  והכול  בה  הולך  שאתה 
מספיק.  לא  זה  אבל  מהצרות,  ופודה  מושיעה 

מאמר

ראש הישיבה
יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 י"ת  תםיפפו  תשרפ | ד

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

העולם  כנגד  שהיא  הראשונה  בשאלה  נפתח 

"מי האיש אשר בנה בית חדש ולא  הבא בגן עדן: 

חנכו, ילך וישוב לביתו". הביאור בזה כי כדי שיזכה 

עדן,  בגן  הנשמות  בעולם  דירתו  את  לחנך  אדם 

בעולם  דירה  להקב"ה  תחילה  לעשות  הוא  צריך 

הזה, כמבואר במדרש תנחומא )פרשת נשא סימן טז(: 

"בשעה שברא הקב"ה את העולם, נתאוה שיהא לו 

דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים".

בזה,  הכוונה  הקדושים  בספרים  ופירשו 

שנתאווה הקב"ה להשרות שכינתו בתוך לבו של 

שכתוב  מה  הקדוש  האלשיך  שמפרש  כמו  אדם, 

מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(:  )שמות  תרומה  בפרשת 

שנאמר  מאחר  ביאור  וצריך  בתוכם".  ושכנתי 

"ושכנתי  לומר  לו  היה  יחיד,  בלשון  "מקדש" 

בתוכו" ולא "בתוכם" בלשון רבים.

התכלית  כי  ללמדנו,  הקב"ה  שביקש  ותירץ 

של בנין בית המקדש היא שישרה הקב"ה שכינתו 

נמשכת  ומהם  מישראל,  אחד  כל  של  בלבבות 

הפירוש:  וזהו  המקדש.  בבית  השכינה  השראת 

"ושכנתי  היא  התכלית  אבל  מקדש",  לי  "ועשו 

בתוכם" - בתוך כל אחד מישראל, ומהם נמשכת 

זה  שדבר  לומר  ויש  המקדש.  בבית  הקדושה 

ידי שאדם עוסק בתורה, כמו ששנינו  נעשה על 

שעוסק  אחד  שאפילו  מ"ו(  פ"ג  )אבות  במשנה 

בתורה שכינה כנגדו, ועל ידי שהוא עושה דירה 

כנגד  מדה  זוכה  הוא  הרי  הזה,  בעולם  להקב"ה 

מדה לדירה בגן עדן. 

וזהו הפירוש: "מי האיש אשר בנה בית חדש", 

בגן  דירה  התורה  קבלת  מיום  מוכן  חלק  לו  שיש 

יוכל  הזמן  שבבוא  זכה  שלא  חנכו",  "ולא  עדן, 

בתורה  עסק  שלא  משום  דירתו,  את  שם  לקבוע 

וישוב  "ילך  בתחתונים,  דירה  להקב"ה  קבע  ולא 

לביתו", לתקן הדבר בתשובה, שאם לא כן יש לו 

יחנכנו",  אחר  ואיש  במלחמה  ימות  "פן  לחשוש, 

שיקח את חלקו בגן עדן.

לבוא מפי הקב"ה, כאשר יגלה את התורה החדשה 

מהיין המשומר בענביו.

האיש  "ומי  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

ולא חיללו", שקיבל בהר סיני את  אשר נטע כרם 

חלקו המיוחד בתורה שהיא בבחינת יין המשומר 

שלו  החלק  את  להוציא  חיללו  לא  אבל  בענביו, 

שהיה צריך לגלות בעולם הזה, "ילך וישוב לביתו", 

לעמול בתורה כדי לגלות את חלקו בתורה, שאם 

לא כן "פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו".

 ג' קםלם  התב"פו
כנגד היגו בג' השםלמם 

מעתה יאירו עינינו להבין הטעם שאנו תוקעים 

 - תשר"ת  בקולות  אלול  בחודש  יום  בכל  בשופר 

תקיעה שברים תרועה תקיעה, כמו שביאר בשל"ה 

הקדוש שהם רמז על תיקון כל החטאים בתשובה. 

ולפי המבואר "שברים" הכלול מג' קולות, הוא רמז 

שהחטאים פוגמים בג' בחינות שאדם צריך להכין 

הבא,  עולם  שהם  הזה,  בעולם  לקראתם  עצמו 

ימות המשיח ותחיית המתים.

נמצא כי כשאנו שומעים את קול השופר בכל יום 

שאנו  במחשבתנו  לצייר  צריכים  אנו  אלול,  בחודש 

שומעים את קול השוטרים המדברים אל העם:

ילך  ולא חנכו,  בית חדש  בנה  "מי האיש אשר 

וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. 

וישוב  ילך  חיללו,  ולא  כרם  נטע  אשר  האיש  ומי 

ומי  יחללנו.  אחר  ואיש  במלחמה  ימות  פן  לביתו, 

וישוב  ילך  לקחה,  ולא  אשה  אירש  אשר  האיש 

לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה".

על  שנקבל  אלול,  בחודש  התשובה  ובזכות 

ד'  לכל  נזכה  ה',  ובעבודת  בתורה  לעסוק  עצמנו 

קודש:  בשבת  לה'  עליהם  מודים  שאנו  העולמות 

"אין ערוך לך ה' אלקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו 

לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, 

ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים".

המשיח  ימות  כנגד  שהיא  השניה  השאלה 

האיש  "ומי  ישראל:  את  לקדש  הקב"ה  שעתיד 

לביתו".  וישוב  ילך  לקחה,  ולא  אשה  אירש  אשר 

הביאור בזה על פי מה שדרשו בגמרא )ברכות נז.( מה 

"תורה צוה לנו משה מורשה  )דברים לג-ד(:  שכתוב 

מאורשה".  אלא  מורשה  תקרי  אל  יעקב,  קהלת 

כאשה  לישראל  נתקדשה  התורה  כי  מזה  מבואר 

דבוק  האדם  אם  כי  להבין  נשכיל  זה  לפי  לבעלה. 

בתורה כאיש עם אשתו, אזי יזכה מדה כנגד מדה 

שיקדש אותו הקב"ה לעתיד לבוא.

אשה",  אירש  אשר  האיש  "ומי  הפירוש:  וזהו 

לישראל,  מאורשה  שהיא  התורה  את  שקידש 

"ולא לקחה", שלא התנהג בה כאיש לאשתו אלא 

לביתו", לעשות  וישוב  "ילך  מן התורה,  ח"ו  נפרד 

שבזכות  כדי  לאשה,  התורה  את  לקחת  תשובה 

זה יזכה בימות המשיח שיקדשו הקב"ה בתוך כל 

ישראל, ואם לא ישוב בתשובה הרי יש לו לחוש, 

"פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה".

של  העולם  כנגד  שהיא  השלישית  השאלה 

את  לישראל  הקב"ה  יגלה  שאז  המתים,  תחיית 

"ומי  התורה:  סודות  שהם  בענביו  המשומר  היין 

וישוב  ילך  חיללו,  ולא  כרם  נטע  אשר  האיש 

חלק  לו  יש  אחד  כל  כי  בזה  הביאור  לביתו". 

בתורה שרק הוא יכול לגלות, כמו שכתב ב"חסד 

לאברהם" )מעין ב נהר כא(: "ובכל נשמה ונשמה יש 

שתתגלה  אפשר  שאי  בתורה,  ידועה  בחינה  לה 

אותם  תגלה  הנשמה  אותה  אלא  זולתה,  ידי  על 

הסודות, ובעוד שאותה הנשמה לא גילתה אותם 

כלל  לצדיקים  אותם  מגלה  הקב"ה  אין  הסודות, 

זולתי למשה רבינו ע"ה".

נמצא לפי זה כי לפני שאדם מגלה את חלקו 

חי  כל  מעין  מוסתרת  היא  זו  תורה  הרי  בתורה, 

שאינה  מאחר  בענביו",  המשומר  "יין  בבחינת 

יכולה להתגלות כי אם על ידו, ועל ידי שהוא עמל 

בתורה,  חלקו  את  לגלות  זוכה  הוא  הרי  בתורה 

לעתיד  לשמוע  מדה  כנגד  מדה  יזכה  זה  ובזכות 
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ולא  ולא חנכו, שנטע כרם  שייך לומר שבנה בית 

חיללו, שאירש אשה ולא לקחה.

 כל אחד פת לם חלק בשםלו הבא, 
בפמם  המתפח, םב חפפ  המ פו

פי מה ששנינו  ונראה לפרש הכוונה בזה על 

להם  יש  ישראל  "כל  מ"א(:  פ"י  )סנהדרין  במשנה 

חלק לעולם הבא, שנאמר )ישעיה ס-כא( ועמך כולם 

ה"ישמח  ופירש  ארץ".  יירשו  לעולם  צדיקים 

משה" ב"יין הרקח" על המשנה )שם( הכוונה בזה 

ואחד  אחד  "כל  טו.(:  )חגיגה  הגמרא  מאמר  פי  על 

יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנם, זכה 

צדיק נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, נתחייב רשע 

נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם". נמצא שכל אחד 

למעשה  אבל  הבא,  בעולם  חלק  לו  יש  מישראל 

"יירשו ארץ", כי הם נוטלים חלקם  רק הצדיקים 

וגם החלק של הרשעים.

את  ישראל  כשקיבלו  כי  לומר  יש  מעתה 

כל  הצטרפו  עמהם  ויחד  סיני,  בהר  התורה 

על  שעמדו  הדורות  כל  סוף  עד  ישראל  נשמות 

חלק  מישראל  אחד  לכל  הקב"ה  הכין  סיני,  הר 

ונחלה בכל ד' עולמות, בעולם הזה, בעולם הבא 

של  בעולם  המשיח,  ימות  של  בעולם  עדן,  בגן 

לכל  הקב"ה  שהכין  ועוד,  זאת  המתים.  תחיית 

הן  הקדושה,  בתורה  ונחלה  חלק  מישראל  אחד 

בחלק התורה שניתן בהר סיני, והן בחלק התורה 

שאנו  כמו  לבוא,  לעתיד  לגלות  הקב"ה  שעתיד 

כל  כי  בתורתך",  חלקנו  "ותן  בתפלות:  אומרים 

אחד יש לו חלק מיוחד בתורה.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "ודיברו השוטרים 

אל העם לאמר, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא 

חנכו", כי מצד היותו איש ישראל הרי יש לו חלק 

כראוי  התנהג  לא  אם  אבל  עדן,  בגן  הבא  לעולם 

סיני  בהר  התורה  את  כשקיבל  בית  שבנה  נמצא 

"ילך  כך  על  והעצה  הטובים,  במעשיו  חנכו  ולא 

לחנך  שיזכה  כדי  תשובה  שיעשה  לביתו",  וישוב 

את ביתו בגן עדן, ומפרש הכתוב הטעם לכך, "פן 

לא  אם  שהרי  יחנכנו",  אחר  ואיש  במלחמה  ימות 

זכה יטול חבירו גם את חלקו בגן עדן.

"ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו", שיש 

המשומר  יין  בבחינת  החדשה  בתורה  חלק  לו 

בענביו שעתיד הקב"ה לגלות לישראל, אבל לא 

חיללו שלא הכין עצמו כראוי שיזכה לכך במעשיו 

הטובים, "ילך וישוב לביתו", לתקן בתשובה, "פן 

ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו", שחבירו יזכה 

"ומי האיש אשר אירש  לגלות את חלקו בתורה. 

נשמות  בכל  חלק  לו  שיש  לקחה",  ולא  אשה 

ישראל שיתקדשו להקב"ה בימות המשיח, אבל 

למעשה לא לקחה כי לא הכין עצמו כראוי, "ילך 

ימות  "פן  בתשובה,  הכל  לתקן  לביתו",  וישוב 

יתקדש  שחבירו  יקחנה",  אחר  ואיש  במלחמה 

להקב"ה במקומו.

 נחל  פת"אל בד' השםלמם 
 בזכם  ד' חלקפ ה ם"ה י"דרס

מישראל  אחד  כל  זכה  שנתבאר  מה  כפי 

הזה,  עולם   - עולמות  ד'  בכל  ונחלה  חלק  לקבל 

בזכות  ימות המשיח, תחיית המתים,  עולם הבא, 

דרכי  חשבתי  סיני.  בהר  ישראל  שקיבלו  התורה 

לבאר בזה מה שנתן הקב"ה לישראל את התורה, 

ר'מז  - פ'שט  פרד"ס  הכלולה מד' דרכים שסימנן 

ד'רש ס'וד, כמו שמבואר ב"שער המצות" לרבינו 

האריז"ל )הקדמה(:

מרמ"ח  אחת  שהיא  התורה  עסק  בענין  "גם 

ממצוות עשה, אם לא השלים אותה שהוא ענין עסקו 

בפרד"ס התורה, שהוא ראשי תיבות פ'שט ר'מז ד'רש 

ס'וד, בכל בחינה מהם כפי אשר יוכל להשיג, עד מקום 

שידו מגעת לטרוח ולעשות לו רב שילמדנו, ואם לא 

עשה כן הרי חסר מצוה אחת של תלמוד תורה, שהיא 

עד  שיתגלגל  וצריך  המצוות,  ככל  ושקולה  גדולה 

שיטרח בד' בחינות של פרד"ס כנזכר".

לפי האמור יש לומר כי בזכות העסק בתורה 

בד' חלקי פרד"ס זוכים ישראל לד' עולמות הנ"ל. 

חלק הפשט, הוא כנגד העולם הזה שצריך לקיים 

חלק  בו כל מצוות התורה כפשוטן בפועל ממש. 

הרמז, הוא כנגד עולם הבא עולם הנשמות, ששם 

אם  כי  הפשט  בדרך  המצוות  לקיים  אפשר  אי 

את  מקיימים  שבניו  ידי  על  דהיינו  רמז,  בדרך 

גם  כאילו  נחשב  זה  הרי  הזה,  בעולם  המצוות 

האב קיים אותן בעולם הנשמות, כמבואר בגמרא 

)סנהדרין קד.(: "ברא מזכה אבא".

)פרשת  סופר"  ה"חתם  שפירש  מה  וראה  בא 

בהעלותך דף נז. ד"ה ונתתי( מקרא שכתוב )זכריה ג-א(:

האלה.  העומדים  בין  ַמְהְלִכים  לך  "ונתתי 

עומד[  אם  ]כי  מהלך  אינו  מותו  אחרי  הצדיק  כי 

בשהעמיד  אומנם  מהמצוות,  חופשי  הוא  כי 

יעשו  אשר  המצוות  כל  כן  אם  הרבה,  תלמידים 

עולה  הוא  והרי  עשאם,  הוא  כאילו  ליה  הוי  הם 

והולך ממדרגה למדגה גם אחרי מותו. וזהו ונתתי 

האלה  העומדים  בין  כשתהיו  אפילו  ַמְהְלִכים,  לך 

שהוא לאחר מיתה".

ימות  של  העולם  כנגד  הוא  הדרש,  חלק 

לכל  תורה  לדרוש  המשיח  מלך  שעתיד  המשיח, 

ישראל, כמו שהביא ב"תשואות חן" )פרשת תזריע( 

שאמר  המוכיח  מהרב  "קיבלתי  הבעש"ט:  בשם 

בשם הבעל שם טוב נשמתו עדן, שכשיבוא משיח 

לסיפא,  מרישא  התורה  כל  ידרוש  בימינו  במהרה 

כך  ואחר  ותיבה,  תיבה  שבכל  הצירופים  כל  על 

יעשה מכל התורה תיבה אחת, ויעלו צירופים לאין 

מספר וידרוש על כל הצירופים". 

תחיית  של  העולם  כנגד  הוא  הסוד,  חלק 

לכל  לגלות  עצמו  הקב"ה  עתיד  שבו  המתים, 

ישראל סודות התורה, שהם בבחינת יין המשומר 

המבואר  כפי  אשר  בראשית,  ימי  מששת  בענביו 

לא  "עין  אומר:  הכתוב  עליהם  לד:(  )ברכות  בגמרא 

הקב"ה:  מבטיח  ועליהם  זולתך".  אלקים  ראתה 

"תורה חדשה מאתי תצא".

 בפאם" ההכנה בד"ך שבםדה 
לג' שםלמם  דכרא 

עבודה,  בדרך  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מהי העבודה המוטלת על כל אחד מישראל בעולם 

דכא"  עד  אנוש  "תשב  לקיים:  שיזכה  כדי  הזה, 

שהזכירו  הדברים  שלשת  על  תשובה  לעשות   -

א'שה,  כ'רם  ד'ירה   - דכ"א  שסימנם  השוטרים 

בגן  הבא  בעולם  בנה  אשר  ביתו  את  לחנך  שיזכה 

המשיח,  בימות  להקב"ה  להתקדש  ויזכה  עדן, 

שעתיד  בענביו  המשומר  מהיין  לשתות  ויזכה 

הקב"ה לגלות לישראל אחרי תחיית המתים.

 פם": חכמפנם זרל  פקנם ל קםש בתםי" בכל פםו תל חםדת אלםל
 כדפ להזהפ" א  פת"אל תפשתם  תםבה

 בחםדת אלםל אנם  םקשפו בכל פםו קםלם   ת"ר  - 
 'קפשה ת'ב"פו  '"םשה  'קפשה תהו "מז של  תםבה

 אדו נםלד כר קפשהר קםל חלק, כתחםפא הםא רתב"פור,
 ר "םשהר הפא "מז ל תםבה, ר קפשהר אח"םנה כב"פה חדתה

 רתב"פור כלםל מג' קםלם , ל"מז תצ"פך לשתם  הכנה לג' שםלמם :
שםלו הבא, פמם  המתפח,  חפפ  המ פו
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הראשונים,  שכתבו  מה  להעיר  המקום  כאן 

מצינו,  ובמדרשים  בגמרא  ז"ל  חכמינו  בדברי  כי 

ג'  כל  את  הבא"  "עולם  בתואר  מכנים  שהם 

ימות  של  עולם  הנשמות,  עולם  העולמות, 

שהם  מאחר  המתים,  תחיית  של  עולם  המשיח, 

באים רק אחרי העולם הזה. אולם השל"ה מבאר 

שבדרך כלל התואר "עולם הבא" הוא העולם של 

הנשמות בגן עדן.

השל"ה  לדברי  ברור  מקור  שמצינו  מה  והנה 

הקדוש ]מלבד בתפלה כפי שזכרנו[ בדברי חכמינו 

הוא עולם הנשמות בגן עדן,  "עולם הבא"  ז"ל, כי 

במדרש תנחומא )פרשת ויקרא אות ח(:

שטובות  הראשונים  חכמים  הודיעונו  "וכבר 

לדורשה  באדם  כח  אין  הבא,  העולם  חיי 

ולאומרה, ואין יודע גודלה ויופיה ועצמה, כי אין 

לה ערך ולא דמיון ודמות, וכן אמר הכתוב )ישעיה 

סד-ג( עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה 

זולתך  עין  אותה  ראה  שלא  הטובה  כלומר  לו, 

הבא,  העולם  חכמים  אותו  שקראו  וזה  אלקים. 

לא מפני שאינו מצוי עתה, אבל לנו שהיום ]אנו 

עומד[  שהוא  ]עולם  יש  הזה  בעולם  נמצאים[ 

]כי  הבא  העולם  ]נקרא[  אומר  ולפיכך  לבוא, 

הוא[ לאחר שיוצא אדם מעולם הזה.

]תחילה[  אבד  העולם  שזה  שאומר  ומי 

אלא  כן,  הדבר  אין  הבא,  העולם  יבוא  כך  ואחר 

עולים  מיד  ]הזה[,  מעולם  כשיוצאים  שהצדיקים 

רב  מה  לא-כ(  )תהלים  שנאמר  זו,  במעלה  ועומדין 

ושל  בך,  לחוסים  פעלת  ליראיך  צפנת  אשר  טובך 

רשעים שוטטות בכל העולם, ולא ימצאו מנוח לכף 

רגליהם, ואינה עולה למקום שנגזרה משם עד י"ב 

חדש עד שיכלה הגוף".

א"בש כםסם  כנגד א"בשה הזמנפו

פסחים,  )מסכת  הקדוש  השל"ה  דברי  הם  והנה 

מצה עשירה, דרוש רביעי אות יז(, שמבאר הטעם למה 

שתיקנו חכמינו ז"ל לשתות ד' כוסות בליל פסח, 

כי הם מכוונים כנגד ד' עולמות הנ"ל: כוס ראשונה 

בו  יכול להתענג  הזוכה  כנגד העולם הזה, שאדם 

יז.(  )ברכות  בגמרא  שמצינו  כמו  הבא,  עולם  מעין 

שחכמי התורה היו מברכים זה לזה: "עולמך תראה 

בחייך ואחריתך לחיי העולם הבא". כוס שניה כנגד 

שלישית  כוס  עדן.  בגן  הנשמות  של  הבא  העולם 

כנגד העולם הבא של ימות המשיח. כוס רביעית 

כנגד העולם הבא של תחיית המתים.

והענין בזה הוא כי תכלית יציאת מצרים היתה 

שיקבלו ישראל את התורה בהר סיני, כמו שכתוב 

תעבדון  ממצרים  העם  את  "בהוציאך  ג-יב(:  )שמות 

את האלקים על ההר הזה", והתועלת בזה היא כדי 

לישראל  אזהרה  בעצם  היא  למלחמה,  יציאתם 

בכל הדורות היוצאים למלחמה כנגד היצר הרע, כי 

בהיותם בעולם הזה מוטלת עליהם החובה, לעשות 

הכנה גדולה לשלשת העולמות שיבואו אחרי העולם 

הזה, והרי זה על דרך ששנינו במשנה )אבות פ"ד מט"ז(: 

"העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן 

עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין".

בית  בנה  אשר  האיש  "מי  ענין:  ביאור  וזהו 

עולם  שהוא  הבא  העולם  על  רמז  הוא  חדש", 

"ומי  עדן,  בגן  דירה  לו  יש  צדיק  שכל  הנשמות 

האיש אשר אירש אשה", הוא רמז על העולם של 

ימות המשיח, שעתיד הקב"ה לחדש את הקידושין 

עם ישראל כמשוש חתן על כלה, "ומי האיש אשר 

נטע כרם", הוא רמז על העולם של תחיית המתים, 

התורה  סודות  את  לישראל  הקב"ה  יגלה  שאז 

כמו  בענביו,  המשומר  יין  בבחינת  המוסתרים 

שדרשו במדרש )ויק"ר יג-ג( מה שכתוב )ישעיה נא-ד(: 

"כי תורה מאתי תצא" - "אמר הקב"ה תורה חדשה 

מאתי תצא, חידוש תורה מאתי תצא".

צריך  היה  השל"ה,  פירוש  לפי  כי  להעיר  ויש 

בימות  שהוא  אשה"  "אירש  להקדים  הכתוב 

המתים,  בתחיית  שהוא  כרם"  "נטע  לפני  המשיח, 

"אירש  לפני  כרם"  "נטע  נזכר  הרי  בכתוב  ואילו 

אשה". ונראה ליישב דברי השל"ה הקדוש, כי מה 

כדי  הוא  אשה,  לפני  כרם  להקדים  הכתוב  ששינה 

אשר  רבנן  "תנו  הנ"ל:  בגמרא  ששנינו  מה  ללמדנו 

בנה, אשר נטע, אשר אירש, לימדה תורה דרך ארץ, 

שיבנה אדם בית ויטע כרם ואחר כך ישא אשה". 

הביאור  חובת  עלינו  מוטלת  עדיין  אמנם 

להתעמק בפירוש השל"ה הקדוש, איך יתפרש לפי 

זה מה שהזהירו השוטרים את ישראל: "מי האיש 

אשר  האיש  ומי  חנכו...  ולא  חדש  בית  בנה  אשר 

נטע כרם ולא חיללו... ומי האיש אשר אירש אשה 

ולא לקחה". שהרי לפי פירוש השל"ה שלא הכין 

ונחלה  חלק  לו  שיהיה  הזה,  בעולם  כראוי  עצמו 

בעולם הבא ובימות המשיח ובתחיית המתים, איך 

 תלרה הקדםת: רמפ האפת את" בנה בפ ר, 
הםא "מז של שםלו הבא תפת לנתמם  דפ"ה בגן שדן

 רםמפ האפת את" אפ"ת אתהר, "מז לפמם  המתפח
 תפקדת הקברה א  פת"אל כמתםת ח ן של כלה

 רםמפ האפת את" נפש כ"ור, "מז ל חפפ  המ פו,
 תש פד הקברה לגלם  לפת"אל א  הפפן המתםמ" בשנבפם

 תו: ר תב אנםת שד דכאר - צ"פך לשתם   תםבה
 כדפ לזכם  ג' דב"פו תספמנו דכרא ד'פ"ה כ'"ו א'תה

עולמות  ד'  בנחלת  ולהתקיים  בה'  להתענג  שיזכו 

הנזכרים. והנה הם דברי השל"ה בלשון קדשו:

שיציאת  מאחר  כוסות.  ארבע  נבאר  "ועתה 

אהבה,  של  הם  והיסורין  התכלית  על  היה  מצרים 

את  תעבדון  בשביל  היה  ממצרים  והוצאתם 

והיה  האלקים על ההר הזה, דהיינו קבלת התורה, 

שלוש  ה.(  )ברכות  רז"ל  ואמרו  הארץ.  אל  להביאם 

מתנות נתן להם הקב"ה על ידי יסורין, תורה וארץ 

ישראל ועולם הבא, כי תכלית התורה וארץ ישראל, 

אויר המחכים ]בתורה[, הכל כדי לבוא לעולם הבא, 

ועל עולם הבא ירמזו ארבע כוסות.

כי הם ארבע מדרגות אשר  ומתחילה אקדים 

הזה,  העולם  שלימות  א'  הבא.  עולם  נכנסו בשם 

דהיינו הדביקות בהשי"ת, כדאיתא הרבה פעמים 

רבינו  משה  זכה  וכבר  בחייו,  עולמו  ראה  פלוני 

ע"ה בחייו מה שזכה יעקב לאחר מותו, כדאיתא 

ויחי. ב' עולם  בזוהר והובא ברקנאטי ריש פרשת 

הבא שבא לאדם תיכף אחר מותו, שמתדבק בגן 

עדן תחתון ועליון. ג' כשיבוא משיח, כשם שאותן 

כתנות  למדרגות  יבואו  הזה  בעולם  בגופים  שהן 

אור, כן יזכו הנשמות גם כן ליותר מדריגה ליכנס 

לפני ולפנים לירושלים של מעלה.

יום הדין הגדול הנצחיי עדי  ד' תחיית המתים 

עד, ושם יהיה החשבון הגדול, מה' מצעדי גבר כוננו 

אפילו שיחה קלה כו'. וזה שסדרו מסדרי תפילות, 

לחיי  מלכנו  זולתך  ]ואין  הזה  בעולם  כערכך  אין 

המשיח,  לימות  גואלנו  בלתך  אפס  הבא,  העולם 

ויש  המתים[.  לתחיית  מושיענו  לך  דומה  ואין 

ויש  לשניה,  זוכה  ואין  ראשונה  למדרגה  הזוכה 

שזוכה אף לשניה ואין זוכה כו' ]לשלישית[, כי כל 

מדרגות של מעלה מדקדקין ביותר".

 בפאם" הפשו תהקדפו הכ םב
 נפש כ"ו לינפ אפ"ת אתה

הקדוש  השל"ה  דברי  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

לפני  לישראל  השוטרים  אזהרת  כי  בפרשתנו, 



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

י"ת  תםיפפו  תשרפ | א

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

על  חתן  ומשוש  בניך  יבעלוך  בתולה  בחור  יבעל 

כלה ישיש עליך אלקיך.

)שם  ואחר תחיית המתים יהיה הנצחיית, אשר 

סד-ג( עין לא ראתה אלקים זולתך, ופירשו רבותינו 

ז"ל )ברכות לד:( הוא סוד יין המשומר בענביו מששת 

כן החוטא  ה' צבאות. על  והוא כרם  ימי בראשית, 

כי  באלו,  הכתוב  ותלה  המלחמה.  ממערכי  חוזר 

רומז שלא השלים להכין הדרך לשלשה אלו, שלא 

חינך הבית, ולא חילל הכרם, ולא לקח האשה, ישוב 

ויתקן  תשובה  שיעשה  רומז  ישוב  וענין  לביתו. 

 - דכא  עד  אנוש  תשב  צ-ג(  )תהלים  וסימנך  דרכיו, 

דכ"א ראשי תיבות ד'ירה כ'רם א'שה".

 שםלו הזה, שםלו הבא,
פמם  המתפח,  חפפ  המ פו

הקדושים,  בדבריו  ולהשתעשע  לבאר  נרחיב 

]מסכת  לשיטתו  בזה  הולך  הקדוש  השל"ה  כי 

פסחים שנביא להלן[, שהוא מחלק את הקיום של 

כלל ישראל לארבעה זמנים:

"עולם הזה", שאדם נברא בו בגוף ובנפש כדי 

המצוות.  ובקיום  התורה  בעסק  ה'  את  שיעבוד 

פטירתו  אחרי  הנשמות  עולם  הוא  הבא",  "עולם 

של אדם, שהנשמה מקבלת שם שכר בגן עדן על 

כל המצוות ומעשים טובים שקיימה בעולם הזה. 

"ימות המשיח", כשיבוא מלך המשיח לגאול את 

"תחיית  העתידה.  בגאולה  הגלויות  מכל  ישראל 

כל המתים לתחיה  את  המתים", כשיקים הקב"ה 

יגלה  שאז  התיקון,  בתכלית  מתוקן  יהיה  והעולם 

בענביו  המשומר  היין  סוד  את  לישראל  הקב"ה 

מששת ימי בראשית.

ברור  מקור  מציין  )שם(  הקדוש  השל"ה 

מתקני  ז"ל  חכמינו  שתיקנו  ממה  זו,  לחלוקה 

אור"(:  "יוצר  )ברכת  קודש  בשבת  לומר  התפלות 

"אין ערוך לך ]אין כערכך נוסח אשכנז[ ה' אלקינו 

בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, 

אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך 

מושיענו לתחיית המתים".

 ר תב אנםת שד דכאר
דכרא נםפ"פקםן ד'פ"ה כ'"ו א'תה

על  זה,  ענין  לבאר  מילין  לאלוק  עוד  אולם 

לכל  השוטרים  הכרזת  בפרשתנו  שכתוב  מה  פי 

אויביהם  כנגד  למלחמה  שיצאו  לפני  ישראל 

)דברים כ-ה(:

האיש  מי  לאמר,  העם  אל  השוטרים  "ודיברו 

לביתו,  וישוב  ילך  חנכו,  ולא  חדש  בית  בנה  אשר 

האיש  ומי  יחנכנו.  אחר  ואיש  במלחמה  ימות  פן 

פן  לביתו,  וישוב  ילך  חיללו,  ולא  כרם  נטע  אשר 

ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר 

אירש אשה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות 

במלחמה ואיש אחר יקחנה".

כי  הקדושים,  בספרים  שמבואר  מה  ידוע 

אחד  לכל  הוא  הדור  כתוב  בתורה  שנזכר  מה  כל 

ראוי  כן  כי  הנה  הדורות.  כל  סוף  עד  מישראל 

להתבונן מהו הלקח הנשגב שאנו צריכים ללמוד 

מפרשה זו. בדרך הפשט מצינו תשובה ברורה על 

כך בגמרא )סוטה מד.(:

אירש,  אשר  נטע,  אשר  בנה,  אשר  רבנן  "תנו 

לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ויטע כרם 

בחכמתו  אמר  שלמה  ואף  אשה.  ישא  כך  ואחר 

]הזמן  ָדּה  ְוַעתְּ ָך  ְמַלאְכתֶּ חּוץ  בַּ ָהֵכן  כד-כז(  )משלי 

בחוץ  הכן  ֵביֶתָך.  ּוָבִניָת  ַאַחר  ָלְך  ֶדה  שָּׂ בַּ מאכליך[ 

כרם, אחר  זה  לך  ועתדה בשדה  בית,  זה  מלאכתך 

ובנית ביתך זו אשה".

בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה  אולם 

עבודה  בדרך  כך  על  נשגב  ביאור  מצינו  פנים, 

בשל"ה הקדוש בפרשתנו )דרך חיים תוכחת מוסר(:

"דע כי שלשה זמני עולם הבא הן, כנזכר ביוצר 

וימות  הבא,  עולם  חיי  שחרית(,  )תפלת  שבת  של 

המשיח, ותחיית המתים. חיי עולם הבא, הוא בית 

כבודו.  לפי  מדור  צדיק  לכל  נאה  דירה  שם  נאמן, 

הקדוש  ואשה  איש  ליקוחי  יהיה  המשיח,  ימות 

כי  סב-ה(  )ישעיה  כדכתיב  ישראל,  וכנסת  הוא  ברוך 

מה  בעתו  דבר  שופטים  פרשת  בפרשתנו 

שבו  אלול  חודש  עם  הפרשה  את  לשלב  טוב, 

חכמינו  שתיקנו  כפי  בשופר,  יום  כל  תוקעים  אנו 

שכתב  כמו  בתשובה,  ישראל  את  לעורר  כדי  ז"ל 

ז"ל  חכמינו  "התקינו  תקפא(:  סימן  )או"ח  ה"טור" 

ושנה  שנה  בכל  אלול  חודש  בראש  תוקעין  שיהו 

תשובה,  שיעשו  ישראל  להזהיר  כדי  החודש,  וכל 

]ועם  וגו'  יתקע שופר בעיר  ג-ו( אם  )עמוס  שנאמר 

לא יחרדו[ וכדי לערבב השטן". 

בכל  תוקעים  שאנו  מה  בזה  להבין  יומתק 

תרועה  שברים  תקיעה   - תשר"ת  קולות  את  יום 

)ראש  הקדוש  בשל"ה  שכתב  מה  פי  על  תקיעה, 

השנה תורה אור אות ג( כי בקולות הללו יש רמז נפלא 

ומחדשת  האדם  נפש  את  המתקנת  תשובה  על 

"תקיעה" הראשונה שהיא  אותה כקדמותה, שכן 

האדם  לידת  על  רומזת  הפסקות,  ללא  חלק  קול 

בעולם הזה בלי שום חטא ופגם, שאז הנפש עדיין 

נקיה וטהורה בלי שום פגם.

אולם אחר כך כאשר אדם חוטא ח"ו הרי הוא 

שבירה  מקבלת  שהנפש  "שברים",  בבחינת  נעשה 

והעוונות, והעצה  ידי החטאים  בהיותה פגומה על 

"תרועה",  בבחינת  תשובה  שיעשה  היא  לכך 

שמבואר בגמרא )ראש השנה לג:( שהיא קול של "ילולי 

יליל", כאדם שמיילל ובוכה ומשמיע קולות קצרים 

בבחינת  הנפש  את  מתקן  הוא  ואז  זה,  אחר  זה 

שנולדה  כפי  לקדמותה  שחזרה  שניה,  "תקיעה" 

נקיה וטהורה בלי פגם. אלו דבריו הקדושים.

הנה כי כן מטעם זה אנו תוקעים בחודש אלול 

בתשובה  להתעורר  כדי  תשר"ת,  קולות  יום  בכל 

בבחינת  הכל  נתקן  זה  ידי  ועל  התרועה  בקול 

להבין  ביאור  צריך  עדיין  אולם  אחרונה.  תקיעה 

השבר  על  הרומז  "שברים",  של  הקול  ענין  מהו 

של החטאים, שמבואר בגמרא )שם( שהוא מורכב 

רמז  בזה  לומר שיש  יש  קולות. בדרך הפשט  מג' 

על שלשה דברים שהם שורש כל החטאים, כמו 

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

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם".

בפאם" נתגב תל התלרה הקדםת

 מפ האפת את" בנה בפ , נפש כ"ו, אפ"ת אתה
כנגד שםלו הבא, פמם  המתפח,  חפפ  המ פו
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ד

התפילין  הכנת  של  הקדוש  במעמד  מקרוב  להשתתף 
למצוה.

הכושר'  'עת  זו  הנראה  שכפי  לסופר,  רמז  תשובה  הבעל 
אצל ההורים, ואולי יוכל לקרבם ולדבר עמהם קצת בענייני 

יהדות. 
ואכן הסופר הצדיק קירבם בסבר פנים יפות, הוא ערך להם 
'סיור' מעניין מאוד בכל תהליך יצירת התפילין, הסביר להם 
ביאר  והקשה,  הארוך  הייצור  תהליך  כל  אודות  באדיבות 
לפניהם את יסוד ההלכה על בוריה דבר דיבור על אופניו. 
הבינו את תוכן  לא   – כנראה מרוב בערותם   – אך ההורים 

הדברים, ולא נראה שעשו הדברים מספיק רושם בלבבם.
בעת  בתפילין,  הרצועות  השחלת  לסדר  כשהגיעו  והנה 
שעשה הסופר את הקשר המיוחד של הרצועה בצמידות 
איתנה אל התפילין, הסביר להם שזה הקשר צריך תמיד 
להיות צמוד ומחובר אל התפילין הקדושים, לא רק בשעת 
כשהם  גם  אלא  הזרוע,  על  מונחים  כשהתפילין  ההנחה 
ואין האיש מניחם, מכל מקום הקשר  נתונים בתוך התיק 

צריך להישאר מחובר עם התפילין תמיד בכל עת.
תומו,  לפי  שאל  והוא  האב,  את  מעט  הפליאה  זו  הלכה 
וכי מדוע יש להקפיד על צמידות הקשר בתפילין כשהם 

מונחים בכיסם, הרי אין מקיימים בהם אז המצוה כלל?
באותה שעה נתן ה' בפי הסופר מענה הגון ותשובה ניצחת, 
וכדי לשבר את אוזנו של האב אמר: אמשול לך משל למה 
הדבר דומה, רואה אתה כאן על הקיר את מתג החשמל? 
החשמל  את  מדליק  הנך  שברצונך  פשוט,  כפתור  זהו   –

וברצונך תכבה אותו. 
את  בו  להאיר  חשמלי  זרם  זה  גולם  למתג  לו  מנין  אבל 
בתחנת  החשמל'  'חברת  פועל  לו  יושב  אלא   – הבית? 
הכוח שבחדרה הרחוקה, ומשם מזרים הוא כוח חשמל אל 
כלל  משנה  לא  בחדרה  חשמלאי  לאותו  כולה!  הארץ  כל 
אליך,  הנשלח  החשמל  בזרם  אתה  משתמש  וכיצד  מתי 
בכמות  החשמל  אספקת  על  העת  כל  אחראי  מצידו  הוא 
הנצרכת לכל בית ובית, וממילא עכשיו יכול אתה להדליק 

את החשמל כרצונך ולהאיר את הבית!
מונחים התפילין  גם כאשר  דנן,  כן הדבר בקשר התפילין 
בתוך הכיס הרי משפיע בהם השם יתברך שפע אור רוחני 
עליון, כך שהתפילין מצד עצמם תמיד עומדים בקדושתם 
העצומה, ותמיד עומדים מוכנים לפני האדם לקשר אותו 

בבוראו יתברך!
אותה  ובעקבות  האב,  בעיני  מאוד  חן  נשאו  הדברים 
כך  אחר  החל  הצדיק,  הסופר  מפי  שקיבל  יפה  תשובה 
להתעניין עוד בענין התפילין והמסתעף, וכך התקרב יותר 
לתורה הקדושה, עד שכעבור שנה הלכו ההורים המסורים 

בעקבות בנם, ושבו אף הם בתשובה שלמה!
]פרטיות, קובץ 130816[

• ~ • ~ •

סיפר לי איש נאמן, שיש לו משפחה ברוכת ילדים, שנים 
החל  הבנים  אחד  והנה  ירבו.  כן  בלעה"ר  נפשות  עשר 
להתחבר עם חברים מקולקלים, אשר 'סחבו' אותו לכל מיני 
מקומות מפוקפקים בין הרי הזבל של תל אביב המזוהמת. 
עד שיום אחד כבר לא חזר הבחור הנושר הביתה, ונשאר 
ללון בביתם של חברים רעים בתוככי הבוהמה שבתל אביב 

של מטה, רחמנא ליצלן!
הם  ויגון,  צער  מרוב  התפלץ  כמעט  ההורים  של  ליבם 
כדי  עושים  מה  ורצוצים,  שבורים  קומה  שפופי  התהלכו 

להשיב את הבן בתשובה?
הרבה  שצריכים  הבין  הוא  נאה,  רעיון  האב  הגה  אחד  יום 
'יום  לערוך  והחליט  בתשובה,  בנו  לב  להשיב  תפילות 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  בציון  רבתי  תפילה' 
אחים  המשפחה  בני  כל  את  אפוא  גייס  הוא  שבמירון. 

דודים וגיסים, ויחדיו יצאו בנסיעה מיוחדת מירונה.
בהגיעם על פני הציון המצוינת החלו בסדר אמירת כל ספר 
בבכיות  עצומה,  בהתעוררות  סוף  ועד  מתחילה  התהלים 
ציון  על  פעמים  כמה  משתטח  כשהאבא  זעקה,  וקולות 
נוראות ושפיכת לב כמים להצלת נשמת  הקודש בבכיות 

בנו מרדת שחת.
ותחינות  סליחות  באמירת  פתחו  התהלים  ספר  סיום  עם 
לעירם  חזרו  תפילות  של  שלם  יום  כמעט  ולאחר  שונות, 

ולביתם.
התרחש  הגדול  והפלא  קצרה,  תקופה  חלפה  לא  והנה 
וכל  והמסורים  היקרים  הוריו  של  המשתאות  לעיניהם 
ואמר  בביתו  הנער  הופיע  אחד  יום  כאשר  המשפחה,  בני 
ונפשו  ולבו  פוחזים,  תעלולים  אותם  מכל  לו  שנמאס 
מהרה  חזר  אכן  והוא  ה'.  חצרות  אל  לשוב  משתוקקים 

הטובים  הבחורים  לאחד  ונעשה  הלימודים,  לספסל 
לאורך  בישראל  נאמן  בית  להקים  זכה  וכבר  שבישיבה, 

ימים ושנים.
שיש  אנו  מבינים  הגשמי  הגוף  במחלת  שאם  ללמדך, 
לערוך 'יום תפילה', לבקש ולזעוק לפני מלך רופא נאמן 
הרוחנית,  הנשמה  על מחלת  וחומר  וקל  כל שכן  ורחמן. 
שיש להתחנן בתפילות ובקשות לפני מלך רוצה בתשובה, 

להשיב ליבנו בתשובה שלמה לפניו יתברך.
]מתוך שיחה על מצות התשובה בחודש אלו"ל[

• ~ • ~ •
אחד מגדולי הרבנים נסע פעם עם נהג מונית, בדרך סיפר 
שחזר  הקרובים  מחבריו  אחד  על  הצדיק  הרב  לפני  הנהג 

לאחרונה בתשובה שלמה.
הרב התעניין, כיצד קרה הדבר, ומדוע החליט החבר לחזור 

בתשובה?
סיפר הנהג, שבמהלך טיול משותף של כמה חברים, שאף 
הוא השתתף בו ביחד עם החבר, טיפס לפתע נחש ארסי 
ענק ומסוכן על גופו של החבר, והחל להתפתל על צווארו, 
אליו  צעקו  וכולם  מאוד,  ונבהלה  הזדעזעה  כולה  החבורה 
ישכנו  כדי שלא  יזוז ממקומו אף לא בתנועה קלה,  שלא 

הנחש או יטיל עליו את הארס הנורא שבפיו.
החבר שרעד כולו מפחד אכן לא זז ולא נע, ולפתע ראה מול 
לפני שהתנפל  רגע  הנחש,  פרצופו המפחיד של  פניו את 

עליו לנשוך בו, ולהטיל עליו את הארס!
גדול:  בקול  פתאום  לזעוק  החל  ותדהמה  פחד  מרוב 
"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד!". – והנה לשמע הזעקה 
כנראה נפחד הנחש, והחל פתאום לרדת מן האיש, וכשם 
שהתפתל מתחילה על כל גופו, כן התפתל עתה את עצמו 
בדרכו  וברח  האיש,  את  לגמרי  שעזב  עד  מטה,  בדרכו 

למאורתו!
היה זה נס גמור! ובעקבות כך חזר החבר בתשובה שלמה, 
ישראל  חוזרים  והצרה  הצער  שמתוך  הדבר  מצוי  כאשר 

בתשובה.
שאל הרב את הנהג, ואם מעיד אתה שגם אתה ראית במו 
עיניך נס ופלא כזה, כיצד נשארת אתה מאחור ולא חזרת 

בתשובה?
הסיפור  נס!  שום  קרה  לא  הרי  לי  בתמימותו:  הנהג  ענה 
כולו התרחש עם חברי, אני רק עמדתי כצופה מן הצד, ולא 

הייתי חלק מאותו מעשה כלל!  
סיפר  מכן,  לאחר  הרב  שנשא  התעוררות  בדרשת 
נראים  אנו  גם  כנראה  ואמר:  המעשה,  זה  טיב  את 
נסים  העת  כל  ושומעים  רואים  מונית...  נהג  כאותו 
בכלל  ישראל  עם  המתרחשים  ומופלאים  גדולים 
ובפרט תמיד, ואף על פי כן אין נותנים אל לב לשוב 

בתשובה!
]שם[

Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |
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• ישמח לב מבקשי ה' •
הננו להודיע כי יצא לאור ברוב פאר והדר מחדש

ספר טיב המועדים 
על אלול - ימים נוראים

שיחות - פנינים – מעשיות
• - •

◄ עוד לא היה כבושם הזה ►
• - •

ניתן להשיג בחנויות הספרים
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בנתניה  בדירה  התארחתי  הזמנים  בין  בימי 
במלון  התפללתי  התפילות  את  יומיים,  למשך 
במקום  המתקיימים  תפילה  במנייני  צאנז  גלי 
יהודי  אלי  ניגש  במלון.  הנופשים  בהשתתפות 
מאוד  חפץ  כי  ואמר  בהתרגשות  מאנגליה 
לפגוש בי ולא ידע כיצד לעשות זאת והנה רואה 
בו!!!  מתארח  שהוא  במלון  אותי  לפתע  הוא 
הסתבר שהיה לו נושא קשה מאוד והיה צריך 
להשיח את ליבו ולא יכל לעשות זאת בפני כל 

אדם, וה' זימן שנפגשנו באכסניה אחת...
למחרת ניגש אלי בני ואמר שישנו יהודי מבית 
שמש שמאוד רוצה לשוחח עמי, השבתי לבני 
אתו  ואשוחח  שמש  בבית  רבות  נמצא  שאני 
יהודי  שאותו  בני  לי  אמר  בהזדמנות,   שם 
ולעלות  חופשתו  את  לקטוע  היום  תכנן  כבר 
ירושליימה כדי לשוחח עמי בעניין בהול והנה 
ישבתי  שכך  מכיוון  בנתניה...  אותי  רואה  הוא 
לשוחח אתו בו במקום והתרגשנו יחדיו לנוכח 
השגחתו יתברך בכך שהגעתי לאכסניה זו כדי 

לעזור לעוד יהודי...
עוד סיפר הרב שלומד פרקי אבות עם הנכדים 
שלו וכדי לעודדם בלימוד, מחלק הרב לנכדים 
דולרים בודדים וכשצוברים. כמות הם פורטים 
והנה  יותר,  גדול  לשטר  הבודדים  את  אצלו 
דולרים  באמתחתו  היה  ולא  הנכדים  הגיעו 
פרסי  את  להם  יחלק  כיצד  וחישב  בודדים 

העידוד...
לפתע פנה אליו נכד ובידו חופן דולרים אותם 

ביקש להמיר לשטר גדול...
יותר  ועוד  ההשגחה  על  מאוד  שמח  הרב 
האחרון  הדולר  את  נתן  כאשר  כולם  התרגשו 
והתברר שבהשגחה מיוחדת היה לו בדיוק את 

הכמות שהיה צריך לאותו שיעור!!!

בעל המעשיות: מורנו הרב שליט"א

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 תשובת חודש אלו"ל

בחודש  הנקראות  הפרשיות  שכל  ידוע 
הזמן,  אל  שייכות  להם  יש  דנן  אלו"ל 
והם באים לרמז לישראל לשוב בתשובה 
בחודש זה מן העבירות שבידם, ולהכין לב 
ביומא  הגדול,  הדין  יום  לקראת  ישראל 

רבא דראש השנה הבעל"ט.
אף זה הפסוק שלפנינו יידרש על תשובת 
חודש אלו"ל, ובהקדמת דברי הירושלמי 

דמכילתין )פ"ד דראש השנה ה"ח(, וזה"ל: "ר' לעזר בי ר' יוסה 
'והקרבתם',  כתיב  הקרבנות  בכל  קצרתא,  בר  יוסי  ר'  בשם 
– אמר  'ועשיתם'.  ב(  כט,  )במדבר  כתיב  דר"ה[  ]במוסף  וכאן 
בראש  לפני  לדין  שנכנסתם  מכיון  הוא,  ברוך  הקדוש  להן 
השנה ויצאתם בשלום, מעלה אני עליכם כאילו נבראתם בריה 

חדשה" ע"כ.
ולמדנו מכאן איכות ההכנה של תשובת חודש אלו"ל, שצריך 
האדם לקראת ראש השנה להכין את עצמו כמו קרבן לפני ה', 
'ועשיתם עולה', כמי שנעשה הוא בעצמו עולה, ובזה מעלה אני 

עליכם כאילו נבראתם בריה חדשה.
ודרשה זו הלא היא מקור ימי הסליחות, שצריכים להיות לכל 
הפחות ד' ימים, כנגד ארבעת ימי ביקור הקרבן, כדי להכין את 

עצמנו להיות מוכנים כקרבן לפני ד'.
ועל כך בא הכתוב לרמוז לנו: ֹלא ִתְזַּבח ַלה' ֱאֹלֶקיָך ׁשֹור ָוֶׂשה 
ִיְהֶיה בֹו מּום, ֹּכל ָּדָבר ָרע, ִּכי תֹוֲעַבת ה' ֱאֹלֶקיָך הּוא". –  ֲאֶׁשר 
ועלינו לתקן את כל המומים וכל הדברים הרעים שיש בנו, כי 

תועבת ה' הם, ולא נוכל לעלות לרצון ביום הדין.
לפיכך צריך האדם לפשפש במעשיו בירח אלו"ל דנן, לראות 
שלא יהא בהם מום. להשגיח על עצמו ועל בני ביתו שלא יהיו 
לבדוק שלא  צריך  במצוות  גם  וכן  ועוון,  דבר חטא  בהם שום 

יהיה בהם מום, וייעשו בשלימות הראויה.
ובלשון הכתוב "כל דבר רע", נרמז שצריך לשוב בפרט על מום 
'רע',  מכונה  גם  היסוד. שהוא  פגם  'כל' שהוא  הנקרא  הידוע, 
כד"א )בראשית לח, ז(: 'ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה''. וכן 
"וירא ה' כי רבה רעת  ו, ה(  הוא אומר בדור המבול )בראשית 
האדם בארץ, וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום". – ועל כך 
מזהירנו הכתוב לנקות הרע מן הלב, ולא תזבח לה' אלקיך ביום 
הדין הקרב ובא כל דבר רע, וכל זה מכלל תשובת חודש אלו"ל.
 ]על פי 'טיב התורה' פרשא דידן[

• ~ • ~ •
רבי  מישרים  מגיד  הרה"ג  במנוחה  לו  ישב  אחת,  שבת  בליל 
עם  שבדורנו,  התשובה  מחזירי  מגדולי  זצ"ל,  טאובר  עזריאל 

קבוצת בחורים נחלשים, שנצרכו לחיזוק בדרכי התשובה.
טובים  מטעמים  מיני  כל  לפניהם  הוגשו  השבת  שולחן  על 
הנכבד  המגיד  עליהם  הרעיף  הסעודה  במהלך  ומשובחים, 
הרבה דברי תורה שזורים עם סיפורי צדיקים נאים, ודברי חיזוק 
לקרבם בתשובה לפני ה'. גם זמירות ושירות לכבודה של שבת 
יפה  סעודה  זו  והיתה  בנעימה,  הבחורים  וניגנו  שרו  מלכתא 

מלאה חיזוק והתקרבות כאיש אחד בלב אחד. 
תפוחין  דחקל  סעודתא  לה  כשהסתיימה  שעות  כמה  לאחר 
קדישין, יצאו הבחורים קצת להינפש, והנה מבחין רבי עזריאל 
נסתרת  פינה  לאיזו  הצידה  הפורש  הנושרים  מן  אחד  בבחור 
בחצר הגדולה, מכיס מקטורנו שולף 'סיגריה' יקרה עם 'מצית' 
רוצה הוא להבעיר את האש בסיגריה, בעיצומה  וכבר  הדורה, 

של השבת קודש, רחמנא ליצלן!

רבי עזריאל הזדעדע עד עמקי נשמתו, הלא 
מקרא מלא צווח בפנינו )שמות לה, ג(: "לא 
תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת"! 
ושאלו  הסורר,  הבחור  את  אליו  קרא  הוא 
יבוא  באם  יקר,  בחור  לי  נא  אמור  רך:  בפך 
אצלך הקב"ה ויבקש ממך קרבן של סיגריה 

אחת, התשמע לו?
בוודאי! – ענה הבחור.

ובאם תהיה זו הסיגריה האחרונה שלך, גם תהיה מוכן לתת לו?
ברור! – ענה הבחור מיידית.

אם כן, אמר לו רבי עזריאל, הנה כעת חיה ממש, נמצא אצלך 
הקב"ה ומבקש ממך לקרבן את הסיגריה הזאת שבידך, שלא 

תעשן אותה ביום השבת! 
הבחור התרגש מאוד מן ההברקה, הוא לא הדליק את הסיגריה, 

וזרק אותה מידו בהתעוררות תשובה עצומה.
ואכן בזכות זה הקרבן שהקריב לפני ה' באותה שבת, נפתח 
בתשובה  לחזור  זכה  קצרה  תקופה  ובתוך  בתשובה,  לבו 

שלימה!
הנושרים  אחד  אם  זצ"ל  עזריאל  רבי  התעסק  אחר  במקרה 
'בשרשרת',  מעשן  היה  הוא  כבד,  בעישון  עצמו  את  שהרגיל 

כנראה גם מחמת רוב שעמום... 
עזריאל  ר'  בפני  התלונן  בתשובה,  החזרה  בתהליך  וכשהחל 
שאיננו מסוגל בשום אופן להפסיק את העישון בשבת קודש, 
'מכור'  ממש  והוא  בזה,  מאוד  נפשו  הורגלה  שכבר  מאחר 

לסיגריה...
כל ההסברים והשכנועים לא הועילו מאומה, הבחור טען שהוא 
כרוך וקשור עם חומר ה'ניקוטין' שבהרכב הסיגריות, ואינו יכול 

בשום אופן לעצור את עצמו מן העישון ביום השבת!
ששמע  שלאחר  ישראל,  מגדולי  אחד  אל  עזריאל  רבי  לקחו 
תאוות  לשיטתך  אם  אף  לבחור:  ואמר  פתח  הנתונים  כל  את 
מן  לחדול  אופן  בשום  מסוגל  ואינך  עליך,  מתגברת  העישון 
העישון בשבת, אבקשך עתה לכל הפחות, שכשאתה גומר את 
הסיגריה אל תכבה אותה... כדי שלא תיכשל בעוון כיבוי בשבת 

קודש!
לזה הסכים הבחור, והוא החל אכן להקפיד בשבת קודש שלא 

לכבות את הסיגריות.
כיבוי  ממלאכת  נער  אותו  שנשמר  הקטן  המעשה  זה  והנה 
שלא  סיגריה  ובכל  לטובה,  נפשו  ועל  עליו  השפיע  בשבת, 
יתרה  קדושה  בנפשו  נוספה  השבת,  קדושת  מחמת  נכבתה 
מן  כליל  פסק  חדשים  כמה  שכעבור  ועד  השבת.  מקדושת 
העישון בשבת, ולאט לאט חזר בתשובה מכל עוונותיו, ונעשה 
לבעל תשובה גמור, מדקדק בקלה כבחמורה, והקים את ביתו 

לתפארת בית ישראל!
]פרטיות, קובץ 140605[

• ~ • ~ •
שהגיע  ושלם,  ירא  סת"ם  סופר  נאמן  חכם  תלמיד  לי  סיפר 
אליו 'בעל תשובה' אחד בהזמנת זוג תפילין מהודרות, וביקש 
שיבואו  החילונים  הוריו  את  להזמין  המלאכה  בגמר  שברצונו 
ובהיות  הרצועות.  וקשירת  הפרשיות  הכנסת  במעמד  לחזות 
ברצונו  היקרות,  התפילין  עלות  כל  את  עבורו  משלמים  שהם 

להראות להם מקרוב את כל סדרי המלאכה, מלאכת ה'!
הסופר נענה ברצון, וביום המיוחל אכן הגיע האיש בליווי אביו 
ואמו, שהיו נרגשים מאוד לבקר בשכונה חרדית וותיקה, ואף 

ג

ׁשֹור  ֱאלֶֹקיָך  ַלה'  ח  ִתְזּבַ "לֹא 
מּום,  בֹו  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ה  ָוׂשֶ
ה'  תֹוֲעַבת  י  ּכִ ָרע,  ָבר  ּדָ ל  ּכֹ

ֱאלֶֹקיָך הּוא" )יז, א(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ
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טיב המעשיות



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

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

לדוד ד' אורי וישעי
עד  אלול  חודש  לומר מראש  נוהגין  א.  
התפילה  גמר  אחר  עצרת  שמיני  לאחר 
ד'  לדוד  המזמור  את  ובערב  בבוקר 
תפילת  לאחר  אותו  ואומרים  וכו',  אורי 
מנחה,  תפילת  לאחר  ובערב  שחרית, 
בו  שיש  וביום  קדיש,  אחריו  ואומרים 
מוסף אומרים אותו לאחר גמר תפילת 
וכשאומרים  כמוך,  אין  קודם  שחרית 
יש להקדים אמירת  אותו בראש חודש 
)מט"א תקפ"א ס"ו,  יום  ברכי נפשי ושיר של 
מ"ב סק"ב(. ויש נוהגין לאמרו אחר תפילת 

ערבית )אלף המגן שם סק"י(, וכל אחד יעשה 
כמנהגו )קצה המטה שם סקט"ו(.

ומתפלל  במנחה,  לאומרו  מנהגו  אם  ב. 
ערבית עם ציבור שאומרו בערבית, י"א 
)הלי"ש פ"א ס"ב  דעליו לאמרו שנית עמהם 

בהערה(.

ג. ויש להפסיק באמירת קדיש בין שיר 
שלא  כדי  זה,  מזמור  לאמירת  יום  של 
יום  של  משיר  הוא  זה  שגם  נראה  יהא 

)מט"א שם(.

ד. יסוד המנהג ע"פ מה שנאמר במדרש 
ביוה"כ,  וישעי  בר"ה,  אורי  טוב:  שוחר 
רמז  שהוא  בסוכה  יצפנני  כי  ואח"כ 

לסוכות )אלף למטה שם סק"ה(. 
ה. וכל האומר מזמור זה מר"ח אלול עד 
לאחר שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום 
ביומו, אזי הוא מובטח שמוציא שנותיו 
רעה  גזירה  ואפילו  לו,  ויערב  בטוב 
כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל, 
ושטנים  המקטרגים  כל  מעליו  ומעביר 
ומארי תריסין, ומבטל מעליו כל גזירות 
קשות ורעות, ויוצא בדימוס זכאין בדין, 
ועי"ז יכניע כל המקטרגין )סידור האריז"ל רבי 

שבתי(. 

תהלים
תהלים  מזמורי  עשרה  לומר  נוהגין  ו. 
חודש  של  החול  מימי  יום  בכל  בציבור 
אלול לאחר התפילה, ומתכוונים לגמור 
שני פעמים כל ספר תהלים קודם ראש 
ס"ח,  שם  )מט"א  כפ"ר  כמנין  שהוא  השנה, 

מ"ב סק"ג(. 

כדי  חודש,  ראש  לאחר  ומתחילין  ז. 
אמירת  שאחר  רצון  היהי  לומר  שיוכלו 
ואחר  התחנונים.  עם  בשלימות  תהלים 
אין  ואם  יתום.  קדיש  אומר  רצון  היהי 
עשרה בשעת אמירת תהלים וממתינים 
לומר  עשרה  להשלים  אחד  שיבוא  עד 
אחד  מזמור  מלומר  ימתינו  אזי  קדיש, 
ויאמרוהו לאחר שישלימו עשרה ויאמר 

קדיש )שם(. 
תהלים  אמירת  שלפני  רצון  ביהי  ח. 
בהם  שנותינו  ימי  מלאת  עד  כתוב 
וראוי  יתר  שפת  והיא  שנה,  שבעים 
שנה".  שבעים  "בהם  התיבות  לדלג 
כיון  תהלים  אחר  שאומרים  רצון  וביהי 
שאין אומרים ספר שלם, לכן יש לומר 
שקראנו  תהלים  מזמורי  בזכות  הנוסח 
ותיבותיהם  פסוקיהם  בזכות  לפניך 

השמות  ובזכות  וטעמיהם  ונקודותיהם 
הקדושים וכו' )שם(.

יותר  אומרים  תשובה  ימי  בעשרת  ט. 
לגמור  כדי  יום,  בכל  מזמורים  מעשרה 
יום  קודם  שלישית  פעם  תהלים  ספר 

הכפורים )שם(. 
י. כתוב בספרים דהרגיל בתהלים דוחה 
מעליו  רעים  ופגעים  פורעניות  מיני  כל 
ומגלגל  דורו,  וכל  ומשפחתו  ביתו  ובני 
עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות טובות 
והצלחות ורחמים וחסדים, ואין לך דבר 
להגין מפני המזיקין כאמירת קדיש על 
ולא  וצריך לומר תהלים במתון  תהלים, 

לחטוף הפסוקים )אלף המגן שם סקט"ז(. 
יא. אע"פ שלכתחילה אין ללמוד מקרא 
בלילה )עי' שעה"צ סי' רל"ח סק"א(, מכל מקום 
י"ל שאין שום קפידא על אמירת מזמורי 
שקבע  דכיון  לכו"ע,  בלילה  תהלים 
חשוב  יהיה  תהלים  שאמירת  השי"ת 
כנגעים ואהלות, א"כ ה"ז נחשב כלימוד 
ואולי  הלילה,  בתחילת  שזמנו  משניות 
ועיקר  בעשרה,  כשאומרים  קפידא  אין 
וכן  המקרא,  לימוד  על  הוא  הקפידא 
וגם  מעריב,  אחר  מזמורים  לומר  נוהגין 
לומר  ושלמים ע"פ האריז"ל  רבים  נהגו 
שבתהלים  הראשונים  מזמורים  ארבע 
בלילה קודם השינה )אלף המגן שם בהערה בשם 

הרה"ק מבוטשטאש זי"ע בא"א סי' רל"ח(. 

לומר  מותר  אלול  דבחודש  י"א  יב. 
ד  שער  פנחס  )אמרי  הלילה  בתחילת  תהלים 

שבת ומועדים אות ס"ב(.

תיקוני זוהר
של  התיקונים  כל  ללמוד  נוהגין  יש  יג. 
ומתחילין  האלו,  בימים  הקדוש  הזוהר 
בר"ח אלול ומסיימין ביום הכיפורים )אלף 

המגן שם סקי"ז, כה"ח סק"ז(. 

למנוע משיחה בטילה בימים אלו
נוהגים שמקבלים  וכן שלמים  רבים  יד. 
שום  לדבר  שלא  אלול  מר"ח  עליהם 
כל  אין  כי  חלקם,  ואשרי  חולין,  שיחת 
בלימת  כמו  הנפש  לטהרת  בעולם  דבר 
שער  העבודה  ושורש  )יסוד  בטלה  משיחה  פיו 

המים פ"ד(. 

רוצה  שכשאדם  אחד  בספר  כתוב  טו. 
שיקבל  יותר  טוב  תענית,  להתנדב 
עליו  שיקבל  ממה  הדיבור  מן  תענית 
נזק  לו  יהיה  לא  ממנו  כי  האכילה,  מן 
יחלש  ולא  בנשמתו,  ולא  בגופו  לא 
באגרתו  הגר"א  כתב  זה  וכעין  עי"ז, 
לא בתענית  לייסר עצמו  שצריך האדם 
וזהו  ובתאותיו  פיו  ברסן  כ"א  וסיגופים 

התשובה וכו' )מ"ב סי' תקע"א סק"ב(.
עיקרה של תשובה לימוד תורה לשמה

לימוד  היא  תשובה  של  עיקרה  טז. 
על  והוידוי  החרטה  ]אחר  לשמה  תורה 
העוונות[, כמו שאמרו רבותינו ז"ל )ויק"ר 
וכו',  אחד  דף  לקרות  רגיל  היה  א'(  פכ"ה 

עת,  בכל  מועלת  שהתשובה  הגם  והנה 
מראש  הם  המסוגלים  ימים  זה  כל  עם 
)אגרא דכלה  יום הכיפורים  עד  חודש אלול 

פר' ראה(. 

■ אחת שאלתי מאת ה' ■
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו

ימים אלו מסוגלים ביותר לתשובה שלמה ותיקון המעשים, בעת הזאת פתוחים כל השערים לפני 
כל איש ישראל, ימינו פשוטה לקבל את השבים אליו באמת ומיד מקבלם, ועל כן תקנו בימים האלה 
להרבות בתפלות ותחנונים לעורר את הלבבות ולהפיח רוח טהרה בקרב לבבות בני ישראל, ובטוח 
שכל אחד מישראל שב בתשובה שלימה לפניו יתברך שמו ומקבל עליו להיטיב את דרכיו ולשפר 

את מעשיו.
וישעי',  אורי  ה'  'לדוד  המזמור  את  ולומר  אלול  חודש  מראש  להוסיף  קדושים  ישראל  נהגו  כבר 
ובספרים הקדושים הרבו לרמז רמזים ולגלות מטמוניות בפסוקים האלה שמראים על חובת ועניין 
ט'  ]שהשבוע  זיע"א  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  והרה"ק  הלז,  בקאפיטל  השיטין  בין  הטמונים  התשובה 
אלול יחול יומא דהילולא דיליה[ כתב בספר 'פרי צדיק' לחודש אלול, שהרבי ר' בונם מפרשיסחא היה אומר 

אבל  לדברים שבקדושה,  ומשיכה  בלבו התעוררות  אינו מרגיש  עדיין  ישראל  שאפילו אם האיש 
לפחות צריך להתעורר ולבקש מאת השי"ת שיעורר בלבו את המשיכה והכיסופין לזה.

והיה הרה"ק מפשיסחא מפרש זאת בתוך הכתוב, אחת שאלתי מאת ה' – דבר אחד אני שואל מאת 
השי"ת, אותה אבקש – שאזכה להגיע למדרגה שרק זאת תהיה בקשתי ומשאת נפשי, ומהו? שבתי 
בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, זאת אומרת, שאפילו אם לפי שעה אין ליבי 
מושכני לזה, אבל משתוקק אני ומבקש מאת השי"ת שיעורר בלבי את המשיכה והרצון לשבת בבית 

ה' ולחזות בנועם וזיו הקדושה.
ומובטח לו לאדם, שכאשר יבקש על זה תמיד ולא ירף, בוודאי ישמע הקב"ה את תחנוניו ויקבל 
את תפילתו, עד שלסופו של דבר יופיע בו רוח של קדושה, רוח של חשק והשתוקקות לעבודת 
הבורא יתברך שמו, וכדכתוב במדרש )שוחר טוב( על קאפיטל זה: "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל 
ה' - אמר ר' חייא בר אבא אם נתפללת וחזרת ונתפללת, תהא מבושר שנשמעה תפלתך, והוא עתיד 

לעשות בקשתך, מה טעם, קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך, משום וקוה אל ה'".
ראש השנה למעשר בהמה

גם הביא הרה"ק רבי צדוק הכהן זי"ע )מחשבות חרוץ - אות ח( את המשנה הראשונה במסכת ראש השנה, 
ופירש בדרך החסידות,  וכו', באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה",  "ארבעה ראשי שנים הם 
ובהמיים, אבל עתה  נחותים  לדברים  אותו  רוח בהמית המושכת  בקרבו  יש  נוצר  יצור  לכל  שהרי 
בהגיע חודש אלול צריך לתקן את אשר פגם ברוח הבהמית, וזהו 'אחד באלול ראש השנה למעשר 
בהמה', שמראש חודש אלול מעשר ומתקן את הרוח הבהמית שבו ואינו פונה את לבבו אלא בלתי 

לה' לבדו.
ואכן כתב הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע בספר 'אמרי פנחס' )שבת ומועדים, שער ד( בזה הלשון: 'בחודש 
אלול צריך האדם להכין עצמו על ראש השנה, כמו שהיו הצדיקים הקודמים עושים, שהיו בנעוריהם 

בעלי משא ומתן בכל השנה, ובחודש אלול פסקו כולם מן המשא ומתן ונאספו יחד'.
כיוצא בזה מסופר )בספר מזכרת פאקש( על רבה של העיר פאקש, הגאון רבי יואל אונגר זצ"ל ]מח"ס שו"ת 
ריב"א ותלמיד מרן ה'חתם סופר' זצ"ל[, שבתחילה סרב לקבל עול הרבנות ועסק יחד עם חמיו במסחר השוורים.

ויהי, באחד מימי חודש אלול בעודו עוסק במסחר השוורים, נקלע לעיר פרשבורג ונכנס לרבו מרנא 
החתם סופר זי"ע להתברך בברכת 'כתיבה וחתימה טובה'. כאשר נכנס לרבו הוכיחו על פניו: תלמיד 
חכם שכמותך יעסוק לפני הימים הנוראים האלו בדברים בטלים, כבר הגיע העת שתקבל על עצמך 
את עול הרבנות. דבריו של ה'חתם סופר' עשו רושם, והשוורים הרבים נפלו כולם פגרים מתים על 
אם הדרך, ומתוך כך ירד מנכסיו, והיה זה לאות כי עליו לשמוע מיד בקול רבו, וקיבל אז את משרת 

הרבנות.
תיקון לכל השנה

בספר 'פנינים יקרים' )לקוטי הש"ס, כתובות( הביא ביאור נחמד ממרן בעל ה'הפלאה' זי"ע, בדברי המשנה 
)כתובות נז, א(: 'נותנין לבתולה שנים עשר חודש', דנותנין ל'אלול' שמזלו 'בתולה', לתקן בו את כל שנים 

עשר חדשי השנה, שאם ישראל מתקנים מעשיהם בחודש זה נחשב להם כאלו עשו בשנים עשר 
החודשים אך טוב.

זה,  חודש  בימי  כחה של תשובה  רום  בדברי קדשו את  )לראש השנה( מסביר  לוי'  'קדושת  ובספה"ק 
בהתבססו על המאמר: 'הנותן בים דרך' - זה ר"ח אלול )כידוע מכתבי האר"י הק' שזה סוד חודש אלול, וראה עוד ב'עבודת 
ישראל' פרשת מסעי ופר' ראה, ובליקוטי מוהר"ן-ח"א, ו; וח"ב, פז(, ואלו הם דבריו הק': ים מרמז על בחינות הק', כי בר"ח 

אלול השי"ת מגלה אלקותו ומלכותו לנשמת ישראל, וכי הוא מנהיג את כל העולמות בחסדו הגדול, 
וישראל עם קדושו ממליכים עול מלכותו עליהם.

ואכן כל איש ישראל באשר הוא, מתעורר בחודש אלול, כל חד לפום דרגא דיליה. ומצינו בספר 'שיח 
שרפי קודש' )אלול( שהביא מה שכ"ק הרבי זצ"ל מפולאב שמע בעצמו בקאצק על הפסוק )תהלים כז, 
יג(: לולא האמנתי לראות בטוב, ואמר בזו הלשון: 'לולא' איזט אותיות אלול, עס קומט ר"ח אלול, 

'האמנתי' - גלייב איך, 'לראות בטוב' - יעדערער יוד זעהט ער זאל גוט זיין. ]'לולא' – אותיות אלול, בהגיע ר"ח 
אלול, 'האמנתי' – אני מאמין, 'לראות בטוב' – שכל אחד רואה ומשתדל להיות טוב[.

שמחת מחילת עוונות
נחתום בדבריו של הרה"ק בעל ה'בני יששכר' )מאמרי חודש אלול, מאמר א(, שהביא בשם הרה"ק רבי אלעזר 
בנו של הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק זי"ע שדרש את הפסוק )ירמי' לא, יב(: אז תשמח בתולה 
במחול, שמחה גדולה יש לחודש אלול שמזלו 'בתולה', 'במחול' - כשימחל השי"ת עוונותיהם של 

ישראל.
והוסיף ה'בני יששכר' להסביר את סיום הפסוק: 'בחורים וזקנים יחדיו', ד'זקנים' היינו אותם שהיו 
צדיקים מעיקרא, 'בחורים' - היינו הבעלי תשובה דהוו כבריה חדשה כאילו נולדו מחדש, כולם יהיו 
'יחדיו', שגם הבעלי תשובה תהיה מדריגתם כמדרגת הצדיקים שלא טעמו טעם חטא, ולפעמים 

תגדל מעלתן כמו שאמרו חז"ל.
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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מברכים א-ל-ו-ל  |  ר"ח ביום שב"ק וביום ראשון 
המולד: יום שישי   |   שעה:  17:06  |  4 חלקים

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

ונתן לך רחמים
בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם המן הרשע, 
את  הזמין  אחשורוש  ניסיון,  ישראל  לבני  היה 
היהודי  שמרדכי  ולמרות  לסעודתו,  היהודים  כל 
שאמרו  היו  ילכו,  שלא  היהודים  כל  את  הזהיר 
את  ירגיזו  כך  ע"י  כי  ללכת  שלא  נכון  זה  אין  כי 
טעות  היתה  שזו  יודעים  אנו  היום  אמנם  המלך, 
גדולה שעוררה קיטרוג גדול בשמים, אבל אז הם 
תורה,  דין  ע"פ  לעשותו  הנכון  הדבר  חשבו שזה 
ומן הסתם היו להם הוכחות הלכתיות ולמדניות 
מלבד  אבל  לסעודה,  ללכת  צריך  התורה  שע"פ 
היהודי,  מרדכי   – רבם  דברי  על  שעברו  האיסור 
הם טעו ועברו על דברי תורה וכמעט שלא נגזרה 

כליה על ישראל ח"ו.
סיפורי  עם  אלול  בימי  כעת  לנו  מה  אם תשאלו 
ימצא  'כי  בפרשתנו,  נמצאת  התשובה  פורים, 
ד'..  בעיני  הרע  את  יעשה  אשר  אשה  או  איש 
התורה  ציווי  לפעמים  ומתו',  באבנים  וסקלתם 
יהודי!  לנו ח"ו כאכזריות, לסקול  עלול להיראות 
וכן עוד דוגמאות רבות הנמצאות בפרשתנו ובכל 
שאינו  שמי  שבהם  השוה  שהצד  כולה,  התורה 
ראיות  יביא  התורה,  דברי  את  בתמימות  מקיים 
יהודי  להרוג  כי  כן,  לעשות  נכון  שאין  מפורשות 

זה ממש אכזריות.
צריכים  שלפעמים  ראינו  הנדחת  עיר  ובפרשת 
הק'  החיים'  ה'אור  כותב  עיר שלמה! שם  להרוג 
על המילים 'ונתן לך רחמים ורחמך', 'לפי שציוה 
על עיר הנידחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו 
בלב  האכזריות  טבע  יוליד  הזה  מעשה  בהמתם, 
האדם, כמו שסיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים 
בשעה  גדול  חשק  להם  יש  כי  המלך  במאמר 
שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו 
ברוצחי  נשרשת  תהיה  עצמה  והבחינה  לאכזר, 
להם  להם הבטחה שיתן  לזה אמר  הנידחת,  עיר 
האכזריות,  בהם  יוליד  שהטבע  הגם  רחמים,  ד' 
מקור הרחמים ישפיע בהם כוח הרחמים מחדש, 
לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח המעשה', 
עכ"ד. רואים אנו כי חוקי התורה הם מעל הטבע 
ומעל ההיגיון, ולזה נתן לנו הקב"ה את החכמים 
'ועשית  וציוונו  הדרך,  את  יורונו  שהם  דור  בכל 
ככל אשר יורוך', ואפילו אומר לך על ימין שהוא 

שמאל ועל שמאל שהוא ימין!
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ֶאל־ָהָעם  ְלַדבֵּ֣ר  ְטִרים  ֹ ַהּשׁ ְוָיְספּו 
ָבב  ַהּלֵ ְוַרְך  ֵרא  ַהּיָ ִמי־ָהִאיׁש  ְוָאְמרּו 
ֶאת־ְלַבב  ס  ִיּמַ ְולֹא  ְלֵביתֹו  ב  ְוָיׁשֹ ֵיֵלְך 

ְלָבבֹו: )כ, ח( ֶאָחיו ּכִ
יכול  שאינו  כמשמעו,  אומר  עקיבא  רבי   - הלבב  ורך  הירא  וברש"י: 
יוסי הגלילי אומר  לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. רבי 

הירא מעבירות שבידו. 
כיון  מה  להבין  כדי  הגלילי  יוסי  רבי  של  בדבריו  להתבונן  הראוי  מן 
להוסיף על דברי רבי עקיבא, שהרי לכאורה יקשה המעיין מה לי אם 
לי אם  ומה  רבי עקיבא,  נמשך מצד חולשת הנפש כדעתו של  יראתו 
יראתו הוא מצד חטאיו, הרי לא הגורם הוא סיבה להחזירו לביתו כי אם 
'ולא  הכתוב  וכלשון  בסובביו,  חלחלה  המעוררת  היא  כי  היראה,  עצם 
לחזור  עליו  גמור  צדיק  הוא  אם  גם  כן  ואם  כלבבו'  אחיו  לב  ימס את 

לביתו, ואם כן יש להבין מה ביקש רבי יוסי הגלילי להשמיענו?
ואומר  יראתו  פשר  את  המפרש  באדם  הגלילי  יוסי  רבי  דיבר  ושמא 
שבידו,  העוון  מצד  אם  כי  החלוש  מזגו  מצד  יראתו  שאין  במפורש 
ולולא דבריו של רבי יוסי היה סברא לחלק בין היראים, והיינו אומרים 
לבב  את  גם  להמיס  העלולה  היא  החולשה  מצד  הנמשך  היראה  כי 
הסובבים, מאחר שסיבת יראתו אינה אלא דבר התלוי בסברא, וכשיראו 
וכתוצאה  דעתו  לעומק  לרדת  הם  גם  עלולים  אז  הירא  את  הסובבים 
מכך תתעורר גם בהם היראה, אך זה המפרש שיחו כי אין יראתו מצד 
פרטית  מסיבה  אם  כי  יראתו  ואין  בקרב,  מולם  העומדים  של  חוזקם 
יאמרו מי שחטא  כי המה  ימס לבב אחיו,  זה הירא לא  שהוא החטא, 
להצליח  עלינו  השי"ת  ישגיח  החטא  מן  שנקיים  אנו  אך  לנפשו,  יירא 
דרכינו, ואם כן שמא לא נצטוה זה הירא לשוב לביתו, ולזאת בא רבי 
יוסי לגלות שגם הוא בכלל הממיס לבב סובביו, כי הן אמת שכל עוד 
שלא יחטאו אין סיבה ליראתם, אך מאחר וזה החוטא עומד בקרבתם 
עלולים גם הם להימשך אחריו ולעשות כמעשיו, וכתוצאה מכך יבואו 

גם הם להימנות עם היראים.
הדברים מובנים על פי המסופר על הרה"ק רבי דוד'ל בידרמן מלעלוב 
כנסיות שבירושלים,  הבתי  באחת  תפילתו בשבת  מקום  זי"ע, שקבע 
את  קרנות  יושבי  של  קבוצה  להם  קבעו  הפינות  שבאחת  והבחין 
מקומם, והללו היו משוחחים משך כל הזמן שהקהל התפללו, כיון שכן 
ביקש לעשות מעשה ולמונעם מאיסור חמור זה, ועל כן התיישב לצידם 
במרכז שולחנם, ומפני כבודו נמנעו מלדבר, והיה זה שעה של קורת רוח 
לקהל המתפללים, כי היה זה אחר תקופה ממושכת שקבוצה זו קבעה 
את מקומה בבית הכנסת זה והטרידו את יתר המתפללים בפטפוטיהם, 
וכאן ראו ושמחו על הפתרון שמצאו להם, כי מעתה יושיבו את הרה"צ 
אך  הרע,  ממנהגם  לחדול  יצטרכו  מכך  וכתוצאה  ביניהם  דוד'ל  רבי 
הופיע  לא  הבאה  בשבת  כי  מאוד,  המתפללים  התעצבו  שבוע  כעבור 

וכיון שכן שלחו אחריו לדעת מדוע  דוד'ל בבית מדרשם,  רבי  הרה"ק 
אחרו פעמיו, ומדוע לא הופיע כהרגלו בכל שבת? וענה כי נבצר ממנו 
הדבר, מאחר שהרגיש בעצמו שאם יתיישב שוב לצידם גם בשבת זו 

כבר תהיה השפעתם עליו והוא ימשך אחריהם ר"ל.
הרי לנו כי עצם היות האדם עומד בקרבתו של חוטא היא סכנה לנפשו, 
ואפילו צדיק נשגב כהרה"צ רבי דוד חשש לנפשו מישיבה עם פורקי 
מטרה  מתוך  אם  כי  ביניהם  התיישב  לא  שמלכתחילה  אף  על  עול, 
הפוכה כדי שתהיה השפעתו עליהם לטובה, ולא כיוון כלל להימשך ח"ו 
אחר מעשיהם, בכל זאת היה ירא לנפשו מאוד וכתוצאה מכך הוכרח 

להדיר את רגליו מבית הכנסת בו קבע את תפילתו רבות בשנים.  
ומידה טובה מרובה, כשם שהעומד במחיצת הרשע נכווה מגחלתו, כך 
העומד בקרבתו של הצדיק מתעורר בו מרוחו הטהור של הצדיק, וזוכה 
לאהבה וליראה עילאה, ולא לחינם מסרו אנשי מעשה את נפשם, ונדדו 
מביתם לבית רבם והיו ששהו שם זמן ממושך, וכל זה היה כדי להתבונן 
בעבודת רבם, כי כל תנועה של הצדיק מסוגל לעורר את האדם לעבודת 
בוראו, וגם עצם השהייה במחיצת הצדיק הוא מסוגל לעורר הלבבות, 
הרה"ק  של  בנו  זצ"ל,  המלאך  אברהם  רבי  הרה"ק  על  המסופר  כפי 
ומסופר  וקדוש,  נשגב  כצדיק  ידוע  שהיה  זי"ע,  ממעזריטש  המגיד 
מטשערנוביל  נחום  רבי  הרה"ק  בפני  'פאסטוב'  העיר  אנשי  שכשבאו 
זי"ע, ובקשו שיתור להם רב כדי להושיבו על כס הרבנות בעיירתם הציע 
להם את הרה"ק רבי אברהם, ונענו להצעתו, אך אחר בואו בעירם ישב 
כל היום על התורה ועל העבודה בחדר שבני העיירה הקצו עבורו, וכיון 
שלא העיזו בני העיירה להפריעו מעבודתו היה נוצר מצב שלא היה לו 
שום שיג ושיח עמהם, וכיון שכאב להם הדבר באו בקובלנא אל הרה"ק 
ופרישות עד שרבים  כולו דבקות  רב שכל  נחום על שהציע להם  רבי 
מבני העיירה עדיין לא זכו אפילו לראותו, והציע להם הרה"ק רבי נחום 
יצא  ואז  בסנדקאות  רבם  את  יכבדו  בעיירתם  מילה  ברית  שכשיזדמן 
הקדושה.  בצורתו  להביט  כולם  ויזכו  הכנסת  לבית  ויבוא  אמותיו  מד' 
ברית  וכשנזדמן להם  נחום,  רבי  בני העיירה על פקודת הרה"ק  שמרו 
מילה, כבדו את רבם לסנדקאות ואת הרה"ק רבי נחום הזמינו לשמש 

כמוהל. 
יצא  היעודה  ובשעה  הכנסת  בבית  הקהל  כל  התאספו  המיועד  ביום 
קול הברה והגיעה עד פתח בית הכנסת והודיעה שרבם כבר עבר על 
מפתן חדרו והוא כבר בדרכו לבית הכנסת, מיד נפל פחד וחרדה על כל 
הנאספים ועד שלא הספיק הרב להופיע בשערי בית הכנסת ברחו כל 
הקהל, וכשנכנס הרב לא מצא כי אם מנין מצומצם שנשארו לעריכת 
הברית, והיתה היראה מורגש אז בכל חלל העיירה, גם הרה"ק רבי נחום 
נפל מידו מרוב אימה, ומתוך  וסכין המילה  התעורר מיראתו של הרב 
גדולה,  כה  יראה  לקח  מהיכן  אברהם  רבי  הרה"ק  את  שאל  פליאה 

והשיבו אינני יודע האיך אפשר מבלי יראה כזו...
הרי לנו מכל האמור שהאדם נמשך אחר סביבתו הן לטב והן למוטב, 

ועל כן עליו להיות זהיר תמיד שתהיה קרבתו רצויה לשמים.
לעמוד  עליו  כי  דוחקו,  בעת  האדם  על  באמת  המוטלת  המעשה  וזה 
כ'רש' בתפילתו ולבקש 'מתנת חינם' והקב"ה חפץ ביותר בבקשות של 

חינם, ובודאי יזכה שימלא ה' משאלות לבו לטובה.

ר רוב וחב ל ק השפעתו ש

פר' שופטים
ז' אלול תשע"ט

גליון 477

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



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



לזכות רפואה שלמה:
,FOR SPONSORSHIP OPPORTUNITIESמלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה  CONTACT MITZVOS@RAMAPOST.COM SEE INSIDE FOR DETAILS >>

info@ramapost.com  |  www.Ramapost.com

P: 845.369.9600  |  F: 845.369.9601

382 Route 59 Suite 264, Airmont, NY 10952

דברי תורה מודפסים ומופצים על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

ISSUE #047 • 8:01 - בסײד • ז‘ אלול תשע״ט • 7 ספטמבר 2019 • מאנסי: הדלקת נרות - 7:03 • מוציש״ק

פרשת שופטים

טיב הקהילה • שבילי פנחס • חוט של חסד • המברך • דברי שי״ח

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

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
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סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה
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בס"ד

ונתן לך רחמים
בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם המן הרשע, 
את  הזמין  אחשורוש  ניסיון,  ישראל  לבני  היה 
היהודי  שמרדכי  ולמרות  לסעודתו,  היהודים  כל 
שאמרו  היו  ילכו,  שלא  היהודים  כל  את  הזהיר 
את  ירגיזו  כך  ע"י  כי  ללכת  שלא  נכון  זה  אין  כי 
טעות  היתה  שזו  יודעים  אנו  היום  אמנם  המלך, 
גדולה שעוררה קיטרוג גדול בשמים, אבל אז הם 
תורה,  דין  ע"פ  לעשותו  הנכון  הדבר  חשבו שזה 
ומן הסתם היו להם הוכחות הלכתיות ולמדניות 
מלבד  אבל  לסעודה,  ללכת  צריך  התורה  שע"פ 
היהודי,  מרדכי   – רבם  דברי  על  שעברו  האיסור 
הם טעו ועברו על דברי תורה וכמעט שלא נגזרה 

כליה על ישראל ח"ו.
סיפורי  עם  אלול  בימי  כעת  לנו  מה  אם תשאלו 
ימצא  'כי  בפרשתנו,  נמצאת  התשובה  פורים, 
ד'..  בעיני  הרע  את  יעשה  אשר  אשה  או  איש 
התורה  ציווי  לפעמים  ומתו',  באבנים  וסקלתם 
יהודי!  לנו ח"ו כאכזריות, לסקול  עלול להיראות 
וכן עוד דוגמאות רבות הנמצאות בפרשתנו ובכל 
שאינו  שמי  שבהם  השוה  שהצד  כולה,  התורה 
ראיות  יביא  התורה,  דברי  את  בתמימות  מקיים 
יהודי  להרוג  כי  כן,  לעשות  נכון  שאין  מפורשות 

זה ממש אכזריות.
צריכים  שלפעמים  ראינו  הנדחת  עיר  ובפרשת 
הק'  החיים'  ה'אור  כותב  עיר שלמה! שם  להרוג 
על המילים 'ונתן לך רחמים ורחמך', 'לפי שציוה 
על עיר הנידחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו 
בלב  האכזריות  טבע  יוליד  הזה  מעשה  בהמתם, 
האדם, כמו שסיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים 
בשעה  גדול  חשק  להם  יש  כי  המלך  במאמר 
שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו 
ברוצחי  נשרשת  תהיה  עצמה  והבחינה  לאכזר, 
להם  להם הבטחה שיתן  לזה אמר  הנידחת,  עיר 
האכזריות,  בהם  יוליד  שהטבע  הגם  רחמים,  ד' 
מקור הרחמים ישפיע בהם כוח הרחמים מחדש, 
לבטל כח האכזריות שנולד בהם מכח המעשה', 
עכ"ד. רואים אנו כי חוקי התורה הם מעל הטבע 
ומעל ההיגיון, ולזה נתן לנו הקב"ה את החכמים 
'ועשית  וציוונו  הדרך,  את  יורונו  שהם  דור  בכל 
ככל אשר יורוך', ואפילו אומר לך על ימין שהוא 

שמאל ועל שמאל שהוא ימין!
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ֶאל־ָהָעם  ְלַדבֵּ֣ר  ְטִרים  ֹ ַהּשׁ ְוָיְספּו 
ָבב  ַהּלֵ ְוַרְך  ֵרא  ַהּיָ ִמי־ָהִאיׁש  ְוָאְמרּו 
ֶאת־ְלַבב  ס  ִיּמַ ְולֹא  ְלֵביתֹו  ב  ְוָיׁשֹ ֵיֵלְך 

ְלָבבֹו: )כ, ח( ֶאָחיו ּכִ
יכול  שאינו  כמשמעו,  אומר  עקיבא  רבי   - הלבב  ורך  הירא  וברש"י: 
יוסי הגלילי אומר  לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. רבי 

הירא מעבירות שבידו. 
כיון  מה  להבין  כדי  הגלילי  יוסי  רבי  של  בדבריו  להתבונן  הראוי  מן 
להוסיף על דברי רבי עקיבא, שהרי לכאורה יקשה המעיין מה לי אם 
לי אם  ומה  רבי עקיבא,  נמשך מצד חולשת הנפש כדעתו של  יראתו 
יראתו הוא מצד חטאיו, הרי לא הגורם הוא סיבה להחזירו לביתו כי אם 
'ולא  הכתוב  וכלשון  בסובביו,  חלחלה  המעוררת  היא  כי  היראה,  עצם 
לחזור  עליו  גמור  צדיק  הוא  אם  גם  כן  ואם  כלבבו'  אחיו  לב  ימס את 

לביתו, ואם כן יש להבין מה ביקש רבי יוסי הגלילי להשמיענו?
ואומר  יראתו  פשר  את  המפרש  באדם  הגלילי  יוסי  רבי  דיבר  ושמא 
שבידו,  העוון  מצד  אם  כי  החלוש  מזגו  מצד  יראתו  שאין  במפורש 
ולולא דבריו של רבי יוסי היה סברא לחלק בין היראים, והיינו אומרים 
לבב  את  גם  להמיס  העלולה  היא  החולשה  מצד  הנמשך  היראה  כי 
הסובבים, מאחר שסיבת יראתו אינה אלא דבר התלוי בסברא, וכשיראו 
וכתוצאה  דעתו  לעומק  לרדת  הם  גם  עלולים  אז  הירא  את  הסובבים 
מכך תתעורר גם בהם היראה, אך זה המפרש שיחו כי אין יראתו מצד 
פרטית  מסיבה  אם  כי  יראתו  ואין  בקרב,  מולם  העומדים  של  חוזקם 
יאמרו מי שחטא  כי המה  ימס לבב אחיו,  זה הירא לא  שהוא החטא, 
להצליח  עלינו  השי"ת  ישגיח  החטא  מן  שנקיים  אנו  אך  לנפשו,  יירא 
דרכינו, ואם כן שמא לא נצטוה זה הירא לשוב לביתו, ולזאת בא רבי 
יוסי לגלות שגם הוא בכלל הממיס לבב סובביו, כי הן אמת שכל עוד 
שלא יחטאו אין סיבה ליראתם, אך מאחר וזה החוטא עומד בקרבתם 
עלולים גם הם להימשך אחריו ולעשות כמעשיו, וכתוצאה מכך יבואו 

גם הם להימנות עם היראים.
הדברים מובנים על פי המסופר על הרה"ק רבי דוד'ל בידרמן מלעלוב 
כנסיות שבירושלים,  הבתי  באחת  תפילתו בשבת  מקום  זי"ע, שקבע 
את  קרנות  יושבי  של  קבוצה  להם  קבעו  הפינות  שבאחת  והבחין 
מקומם, והללו היו משוחחים משך כל הזמן שהקהל התפללו, כיון שכן 
ביקש לעשות מעשה ולמונעם מאיסור חמור זה, ועל כן התיישב לצידם 
במרכז שולחנם, ומפני כבודו נמנעו מלדבר, והיה זה שעה של קורת רוח 
לקהל המתפללים, כי היה זה אחר תקופה ממושכת שקבוצה זו קבעה 
את מקומה בבית הכנסת זה והטרידו את יתר המתפללים בפטפוטיהם, 
וכאן ראו ושמחו על הפתרון שמצאו להם, כי מעתה יושיבו את הרה"צ 
אך  הרע,  ממנהגם  לחדול  יצטרכו  מכך  וכתוצאה  ביניהם  דוד'ל  רבי 
הופיע  לא  הבאה  בשבת  כי  מאוד,  המתפללים  התעצבו  שבוע  כעבור 

וכיון שכן שלחו אחריו לדעת מדוע  דוד'ל בבית מדרשם,  רבי  הרה"ק 
אחרו פעמיו, ומדוע לא הופיע כהרגלו בכל שבת? וענה כי נבצר ממנו 
הדבר, מאחר שהרגיש בעצמו שאם יתיישב שוב לצידם גם בשבת זו 

כבר תהיה השפעתם עליו והוא ימשך אחריהם ר"ל.
הרי לנו כי עצם היות האדם עומד בקרבתו של חוטא היא סכנה לנפשו, 
ואפילו צדיק נשגב כהרה"צ רבי דוד חשש לנפשו מישיבה עם פורקי 
מטרה  מתוך  אם  כי  ביניהם  התיישב  לא  שמלכתחילה  אף  על  עול, 
הפוכה כדי שתהיה השפעתו עליהם לטובה, ולא כיוון כלל להימשך ח"ו 
אחר מעשיהם, בכל זאת היה ירא לנפשו מאוד וכתוצאה מכך הוכרח 

להדיר את רגליו מבית הכנסת בו קבע את תפילתו רבות בשנים.  
ומידה טובה מרובה, כשם שהעומד במחיצת הרשע נכווה מגחלתו, כך 
העומד בקרבתו של הצדיק מתעורר בו מרוחו הטהור של הצדיק, וזוכה 
לאהבה וליראה עילאה, ולא לחינם מסרו אנשי מעשה את נפשם, ונדדו 
מביתם לבית רבם והיו ששהו שם זמן ממושך, וכל זה היה כדי להתבונן 
בעבודת רבם, כי כל תנועה של הצדיק מסוגל לעורר את האדם לעבודת 
בוראו, וגם עצם השהייה במחיצת הצדיק הוא מסוגל לעורר הלבבות, 
הרה"ק  של  בנו  זצ"ל,  המלאך  אברהם  רבי  הרה"ק  על  המסופר  כפי 
ומסופר  וקדוש,  נשגב  כצדיק  ידוע  שהיה  זי"ע,  ממעזריטש  המגיד 
מטשערנוביל  נחום  רבי  הרה"ק  בפני  'פאסטוב'  העיר  אנשי  שכשבאו 
זי"ע, ובקשו שיתור להם רב כדי להושיבו על כס הרבנות בעיירתם הציע 
להם את הרה"ק רבי אברהם, ונענו להצעתו, אך אחר בואו בעירם ישב 
כל היום על התורה ועל העבודה בחדר שבני העיירה הקצו עבורו, וכיון 
שלא העיזו בני העיירה להפריעו מעבודתו היה נוצר מצב שלא היה לו 
שום שיג ושיח עמהם, וכיון שכאב להם הדבר באו בקובלנא אל הרה"ק 
ופרישות עד שרבים  כולו דבקות  רב שכל  נחום על שהציע להם  רבי 
מבני העיירה עדיין לא זכו אפילו לראותו, והציע להם הרה"ק רבי נחום 
יצא  ואז  בסנדקאות  רבם  את  יכבדו  בעיירתם  מילה  ברית  שכשיזדמן 
הקדושה.  בצורתו  להביט  כולם  ויזכו  הכנסת  לבית  ויבוא  אמותיו  מד' 
ברית  וכשנזדמן להם  נחום,  רבי  בני העיירה על פקודת הרה"ק  שמרו 
מילה, כבדו את רבם לסנדקאות ואת הרה"ק רבי נחום הזמינו לשמש 

כמוהל. 
יצא  היעודה  ובשעה  הכנסת  בבית  הקהל  כל  התאספו  המיועד  ביום 
קול הברה והגיעה עד פתח בית הכנסת והודיעה שרבם כבר עבר על 
מפתן חדרו והוא כבר בדרכו לבית הכנסת, מיד נפל פחד וחרדה על כל 
הנאספים ועד שלא הספיק הרב להופיע בשערי בית הכנסת ברחו כל 
הקהל, וכשנכנס הרב לא מצא כי אם מנין מצומצם שנשארו לעריכת 
הברית, והיתה היראה מורגש אז בכל חלל העיירה, גם הרה"ק רבי נחום 
נפל מידו מרוב אימה, ומתוך  וסכין המילה  התעורר מיראתו של הרב 
גדולה,  כה  יראה  לקח  מהיכן  אברהם  רבי  הרה"ק  את  שאל  פליאה 

והשיבו אינני יודע האיך אפשר מבלי יראה כזו...
הרי לנו מכל האמור שהאדם נמשך אחר סביבתו הן לטב והן למוטב, 

ועל כן עליו להיות זהיר תמיד שתהיה קרבתו רצויה לשמים.
לעמוד  עליו  כי  דוחקו,  בעת  האדם  על  באמת  המוטלת  המעשה  וזה 
כ'רש' בתפילתו ולבקש 'מתנת חינם' והקב"ה חפץ ביותר בבקשות של 

חינם, ובודאי יזכה שימלא ה' משאלות לבו לטובה.

ר רוב וחב ל ק השפעתו ש

פר' שופטים
ז' אלול תשע"ט
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שימו לב 
מספר חדש

י"ת  תםיפפו  תשרפ | א

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

על  חתן  ומשוש  בניך  יבעלוך  בתולה  בחור  יבעל 

כלה ישיש עליך אלקיך.

)שם  ואחר תחיית המתים יהיה הנצחיית, אשר 

סד-ג( עין לא ראתה אלקים זולתך, ופירשו רבותינו 

ז"ל )ברכות לד:( הוא סוד יין המשומר בענביו מששת 

כן החוטא  ה' צבאות. על  והוא כרם  ימי בראשית, 

כי  באלו,  הכתוב  ותלה  המלחמה.  ממערכי  חוזר 

רומז שלא השלים להכין הדרך לשלשה אלו, שלא 

חינך הבית, ולא חילל הכרם, ולא לקח האשה, ישוב 

ויתקן  תשובה  שיעשה  רומז  ישוב  וענין  לביתו. 

 - דכא  עד  אנוש  תשב  צ-ג(  )תהלים  וסימנך  דרכיו, 

דכ"א ראשי תיבות ד'ירה כ'רם א'שה".

 שםלו הזה, שםלו הבא,
פמם  המתפח,  חפפ  המ פו

הקדושים,  בדבריו  ולהשתעשע  לבאר  נרחיב 

]מסכת  לשיטתו  בזה  הולך  הקדוש  השל"ה  כי 

פסחים שנביא להלן[, שהוא מחלק את הקיום של 

כלל ישראל לארבעה זמנים:

"עולם הזה", שאדם נברא בו בגוף ובנפש כדי 

המצוות.  ובקיום  התורה  בעסק  ה'  את  שיעבוד 

פטירתו  אחרי  הנשמות  עולם  הוא  הבא",  "עולם 

של אדם, שהנשמה מקבלת שם שכר בגן עדן על 

כל המצוות ומעשים טובים שקיימה בעולם הזה. 

"ימות המשיח", כשיבוא מלך המשיח לגאול את 

"תחיית  העתידה.  בגאולה  הגלויות  מכל  ישראל 

כל המתים לתחיה  את  המתים", כשיקים הקב"ה 

יגלה  שאז  התיקון,  בתכלית  מתוקן  יהיה  והעולם 

בענביו  המשומר  היין  סוד  את  לישראל  הקב"ה 

מששת ימי בראשית.

ברור  מקור  מציין  )שם(  הקדוש  השל"ה 

מתקני  ז"ל  חכמינו  שתיקנו  ממה  זו,  לחלוקה 

אור"(:  "יוצר  )ברכת  קודש  בשבת  לומר  התפלות 

"אין ערוך לך ]אין כערכך נוסח אשכנז[ ה' אלקינו 

בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, 

אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך 

מושיענו לתחיית המתים".

 ר תב אנםת שד דכאר
דכרא נםפ"פקםן ד'פ"ה כ'"ו א'תה

על  זה,  ענין  לבאר  מילין  לאלוק  עוד  אולם 

לכל  השוטרים  הכרזת  בפרשתנו  שכתוב  מה  פי 

אויביהם  כנגד  למלחמה  שיצאו  לפני  ישראל 

)דברים כ-ה(:

האיש  מי  לאמר,  העם  אל  השוטרים  "ודיברו 

לביתו,  וישוב  ילך  חנכו,  ולא  חדש  בית  בנה  אשר 

האיש  ומי  יחנכנו.  אחר  ואיש  במלחמה  ימות  פן 

פן  לביתו,  וישוב  ילך  חיללו,  ולא  כרם  נטע  אשר 

ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר 

אירש אשה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות 

במלחמה ואיש אחר יקחנה".

כי  הקדושים,  בספרים  שמבואר  מה  ידוע 

אחד  לכל  הוא  הדור  כתוב  בתורה  שנזכר  מה  כל 

ראוי  כן  כי  הנה  הדורות.  כל  סוף  עד  מישראל 

להתבונן מהו הלקח הנשגב שאנו צריכים ללמוד 

מפרשה זו. בדרך הפשט מצינו תשובה ברורה על 

כך בגמרא )סוטה מד.(:

אירש,  אשר  נטע,  אשר  בנה,  אשר  רבנן  "תנו 

לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ויטע כרם 

בחכמתו  אמר  שלמה  ואף  אשה.  ישא  כך  ואחר 

]הזמן  ָדּה  ְוַעתְּ ָך  ְמַלאְכתֶּ חּוץ  בַּ ָהֵכן  כד-כז(  )משלי 

בחוץ  הכן  ֵביֶתָך.  ּוָבִניָת  ַאַחר  ָלְך  ֶדה  שָּׂ בַּ מאכליך[ 

כרם, אחר  זה  לך  ועתדה בשדה  בית,  זה  מלאכתך 

ובנית ביתך זו אשה".

בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה  אולם 

עבודה  בדרך  כך  על  נשגב  ביאור  מצינו  פנים, 

בשל"ה הקדוש בפרשתנו )דרך חיים תוכחת מוסר(:

"דע כי שלשה זמני עולם הבא הן, כנזכר ביוצר 

וימות  הבא,  עולם  חיי  שחרית(,  )תפלת  שבת  של 

המשיח, ותחיית המתים. חיי עולם הבא, הוא בית 

כבודו.  לפי  מדור  צדיק  לכל  נאה  דירה  שם  נאמן, 

הקדוש  ואשה  איש  ליקוחי  יהיה  המשיח,  ימות 

כי  סב-ה(  )ישעיה  כדכתיב  ישראל,  וכנסת  הוא  ברוך 

מה  בעתו  דבר  שופטים  פרשת  בפרשתנו 

שבו  אלול  חודש  עם  הפרשה  את  לשלב  טוב, 

חכמינו  שתיקנו  כפי  בשופר,  יום  כל  תוקעים  אנו 

שכתב  כמו  בתשובה,  ישראל  את  לעורר  כדי  ז"ל 

ז"ל  חכמינו  "התקינו  תקפא(:  סימן  )או"ח  ה"טור" 

ושנה  שנה  בכל  אלול  חודש  בראש  תוקעין  שיהו 

תשובה,  שיעשו  ישראל  להזהיר  כדי  החודש,  וכל 

]ועם  וגו'  יתקע שופר בעיר  ג-ו( אם  )עמוס  שנאמר 

לא יחרדו[ וכדי לערבב השטן". 

בכל  תוקעים  שאנו  מה  בזה  להבין  יומתק 

תרועה  שברים  תקיעה   - תשר"ת  קולות  את  יום 

)ראש  הקדוש  בשל"ה  שכתב  מה  פי  על  תקיעה, 

השנה תורה אור אות ג( כי בקולות הללו יש רמז נפלא 

ומחדשת  האדם  נפש  את  המתקנת  תשובה  על 

"תקיעה" הראשונה שהיא  אותה כקדמותה, שכן 

האדם  לידת  על  רומזת  הפסקות,  ללא  חלק  קול 

בעולם הזה בלי שום חטא ופגם, שאז הנפש עדיין 

נקיה וטהורה בלי שום פגם.

אולם אחר כך כאשר אדם חוטא ח"ו הרי הוא 

שבירה  מקבלת  שהנפש  "שברים",  בבחינת  נעשה 

והעוונות, והעצה  ידי החטאים  בהיותה פגומה על 

"תרועה",  בבחינת  תשובה  שיעשה  היא  לכך 

שמבואר בגמרא )ראש השנה לג:( שהיא קול של "ילולי 

יליל", כאדם שמיילל ובוכה ומשמיע קולות קצרים 

בבחינת  הנפש  את  מתקן  הוא  ואז  זה,  אחר  זה 

שנולדה  כפי  לקדמותה  שחזרה  שניה,  "תקיעה" 

נקיה וטהורה בלי פגם. אלו דבריו הקדושים.

הנה כי כן מטעם זה אנו תוקעים בחודש אלול 

בתשובה  להתעורר  כדי  תשר"ת,  קולות  יום  בכל 

בבחינת  הכל  נתקן  זה  ידי  ועל  התרועה  בקול 

להבין  ביאור  צריך  עדיין  אולם  אחרונה.  תקיעה 

השבר  על  הרומז  "שברים",  של  הקול  ענין  מהו 

של החטאים, שמבואר בגמרא )שם( שהוא מורכב 

רמז  בזה  לומר שיש  יש  קולות. בדרך הפשט  מג' 

על שלשה דברים שהם שורש כל החטאים, כמו 

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

והכבוד מוציאין את האדם מן העולם".

בפאם" נתגב תל התלרה הקדםת

 מפ האפת את" בנה בפ , נפש כ"ו, אפ"ת אתה
כנגד שםלו הבא, פמם  המתפח,  חפפ  המ פו
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ְּבָרָכה  ַהּיֹוםְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם 

ּוְקָלָלה: {כז} ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו 
ֶאל ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱא�ֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה 

ֶאְתֶכם ַהּיֹום: {כח} ְוַהְּקָלָלה ִאם לֹא 
ַסְרֶּתם ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ְיֹהָוה ֱא�ֵהיֶכם וְ 

ַהּיֹוםֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ִמן ַהֶּדֶר� ֲאֶׁשר אָ 

ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱא�ִהים 
ֲאֵחִרים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   

   הגדול לאביוליום היארצייט  א"שליט רבינו של יעורוש
 להסתלקותו שנים ל"ד במלאת ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן

 "כשר הגט אם לאשה הגט מקנה אין אם: "בענין
 

  מגורשת אינה שלי והנייר גיטך ז"הר ה"ע בדף לקמן' אמרי דהא וקשה כשר נ"איסוה על כתבו מתם שלחו כ"ד גיטין
  לא הנאה באיסורי' זכי שאין כיון נ"ה כ"וא בידה ונתן אמר ורחמנא מידי ולא לה יהיב לא שלי והנייר דכשאמר י"ופרש
   ,מידי לה נותן
  נ"דאיסוה גט בנתן אבל ונתן כאן ואין כשירצה מידה הגט להוציא הבעל יכול הרי שלי והנייר דבאמר לתרץ שמעתי שוב
 ,ונתן שפיר מחשב כ"וע ממון דין בה לו אין הנותן דגם ממנה להוציא יכול לא איש שום מ"מ זכתה שלא פ"אע

 דכשהאשה מבואר' כ דף לעיל ושם הבעל של ממונו אינו הגט כ"וא שלו אינו נ"דאיסוה להסוברים קשה אכתי מיהו
  ממון תורת בגט שיהא צ"דא פ"דאע מבואר הרי ש"ע רבנן' לי אקני דאקנויי משום לאו אי מהני היה לא גיטה כותבת
 ,שלו אינו והא נ"איסוה מהני והאיך, כאן ל"ז ן"בהר היטב כמבואר שלו שיהא צריך מ"מ פרוטה ושוה
  הוא שהכתיבה כיון וכתב שפיר מחשב הפקר של גט כותב וכשהבעל האשה של יהא שלא הקפידא דעיקר' לכאו ל"וצ
 .ע"וצ לעיל שנתבאר כמו ונתן נמי ואיכא אחרים בעלים עליו אין והנייר שלו

 שופטיםפרשת  343 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 

 לזכות נתרם 

 עולםהמחזיקי -התורה ועמלי לומדי

 הבעל"ט לרגל תחילת זמן אלול

 עלי שי"ח 
 'ימי בין הזמנים'

 בחלק, החדש הזמן לקראת כוח מחליפים כשהם התורה בני נראו הארץ רחבי בכל, בהתעלות ישראל בית המוני על עברו הזמנים בין ימי
 .לכך הזקוקים עבור ישועות וביקשו השאלות את הרף ללא העבירו הבית בני אבל הקהל את רבינו קיבל לא מהימים

 רבינו לבית הוא ההצלה כוחות אחרי שמתקשרים הטלפון, הזו בתקופה אנשים כמה ונטבעו נאבדו ל"רח בהם מקרים כמה לגבי גם כך
 .בזה שנראו ומופתים ניסים וכמה כמה וכידוע, השמות על ברכה לבקש א"שליט
,  החינוך מוסדות ושאר הכוללים תלמידי, התורה בני, הישיבות בחורי כל את רבינו בירך, לטובה עלינו הבא, החדש אלול זמן תחילת טרם
 .והצלחה ברכה בברכת ויתברכו, בלימודם שיצליחו יעקב בית ישראל בנות ואת

 דהלולא יומא
  וקדיש הרגיל התהילים את אמר שם. בשבת שחל צ"היא מחרתל, ראשון ביום ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן אביו ציון על רבינו עלה השנה
 .  שיכל במקומות התפילה לפני לעבור התאמץ עקב חולשתו בליל שבתו .יתום

 באב ו"ט
וב"ה מדי   ,במערכת שהתקבלו לזיווג הזקוקים רשימת השמות את א"שליט לרבינו שבת ערב מידי האחרון בחודש הבאנו, שפירסמנו כפי

 .בקרוב הגון לזיווג ובירך בפרטות שם שם רבינו עבר באב ו"ט המסוגל וביום ערב שבת במשך ארבע שבועות התברכו כל השמות
  ותפילתנו תקוותינו. הברכה לאחר מיד זיווגם את שמצאו, שלהם הישועה על לבשר התקשרו שכבר, הרשימה מתוך(!!)  לששה ברכותינו

 .ונשמח לשמוע על ישועתם בקלות להיוושע הם גם בקרוב שיזכו הנרשמים לשאר
 הילדים אלפי כינוס

 שם ושהה, שעה כחצי שם ישב הוא', חנה זכרון' ארגון י"שע, וערלה תרומות על הסיום למעמד ונסע במאמץ רבינו טרח אב חודש בשלהי
 . הברכה נוסח את שציטט זילברברג ב"הגרמ הביא הרב לקהל ברכתו את, התורה לומדי של לכבודה יין מעט שתה מכן לאחר הסיום בזמן

 אלול חודש
  את, ע"זי יעקב הקהילות בעל ומרן איש החזון רבינו, הקודם הדור גדולי אצל ראו במה, המוסר מבעלי מאחד, א"שליט רבינו נשאל מזמן לא

  כי, אחר לחודש אלול יןב הבדל אצלו אין חטא ירא, דהיינו! זה את ראו השנה כל: אתר על השיב הוא? אלול לחודש וההכנות החרדה יראת
 !חטא ירא הוא אצלו השנה כל הרי

שלום שבת  גולדשטוף     בברכת   יצחק 

מעניני הפרשה
 )טו, יז( מלך עליך תשים שום
  לי למה ותמוה", מושל" כתוב שלא ממה הדרשה כנראה", מלכה ולא - מלך עליך תשים שום, "זה על דרשו בספרי: א"שליט רבינו אמר

'  התוס דברי לפי ונראה. באשה שייך לא ת"ס כתיבת וכן, נשים לו ירבה לא כמו, במלכה שייך לא הפרשה כל הרי", מלכה ולא" מיעוט
  מחוסרי לאו כהונה בגדי על נצטוו שלא כיון ותירצו, בגדים מחוסרות הרי, בעבודה נשים למעט קרא לי למה שהקשו) חוץ ה"ד' ב, ו"ל קדושין(

')  א, ט"מ( ברכות עיין, פסולה שמלכה משמע דידן בגמרא וגם. באשה חסרון זה אין הדברים באלו שייכות שאינם כיון כאן וגם, נינהו בגדים
 )דרך שיחה(                                                                   .בנשים שאינן לפי ומלכות תורה, יצא ומלכות ותורה ברית אמר לא

על מה מתפללים לפני בחירות?
וכל  טיפוסים  שלושה  בפניכם  לתאר  רוצה  אני 
כשם  שהרי  להיות.  רוצה  הוא  מי  כמו  יחליט  אחד 
שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, ולכל אחד 
יש דרך אחרת להתייחס לדברים שקורים לו, וטוב 
כדאי  מה  שסביבו  מהאנשים  וילמד  יתבונן  שאדם 
ואיזו  להתנהג  מומלץ  איך  כדאי,  לא  ומה  לעשות 

התנהגות יש להרחיק:

שלושת השכנים
עובר  הוא  אחד  יום  שכנים.  שלושה  היו  ליצחק 
מאחורי הבית ורואה פיצוץ בשלושת הצינורות של 
שלושת השכנים. הוא ידע שאם המים ימשיכו לזרום 
השכנים  בשביל  מאוד  גדול  הפסד  זה  חשבון  בלי 
הקשים  הנזקים  בגלל  וגם  המים  חשבון  בגלל  גם 

לתשתיות.

השבת  ממצוות  כחלק  הצדיק  יצחק  עשה  מה 
אבידה? הוא החליט להודיע לשכנים תכף ומיד. הוא 
התקשר לשכן הראשון אבל הוא "סינן" אותו, יצחק 

לא היסס וניגש לדירה ודפק בדלת.

הדלת  את  ופתח  שבדלת  מהחור  הביט  השכן 
נזעם וצעק על משה: "אתה לא מבין רמזים? אין לי 
באמצע  לי  מפריע  אתה  למה  בשבילך.  עכשיו  כוח 
ובכל  המשפילה  מהתגובה  נבהל  לא  משה  היום?" 
זאת אמר: "סליחה על ההפרעה, אבל יש לך פיצוץ 
אותן  על  חזר  השכן  לתדהמתו,  בצינור..."  חמור 
על  עליו  כעס  חמות,  "ברכות"  בתוספת  צעקות 
שהעז להפריע לו, וטרק את הדלת בפניו של יצחק 

ההמום.

השכן  אצל  יצחק  ביקר  כאשר  השנייה  בקומה 
מההפרעה  בהתחלה  הופתע  אמנם  השכן  השני, 

הבלתי צפויה.

לטובתו  מתכוון  הצדיק  שיצחק  הבין  מיד  אבל 
לבו.  טוב  ועל  האכפתיות  על  לב  מקרב  לו  והודה 

אבל השכן סגר את הדלת ושכח מכל הסיפור. הוא 
אמנם לא התנהג בגסות, אבל התנהג בטיפשות.

השכן השלישי ששמע מיצחק על הפיצוץ בצינור 
מיד  בדלת,  עומד  יצחק  ובעוד  לב,  מקרב  לו  הודה 
לטפל  בדחיפות  אותו  והזמין  לשרברב  התקשר 
לראות  כדי  מהבניין  יצחק  את  ליווה  הוא  בפיצוץ, 
בעצמו את הפיצוץ וכל הדרך לא הפסיק להודות לו 
על שהציל אותו מהפסד גדול, הוא ניגש לסגור את 
הצינור הראשי וכבר בתוך שעתיים התקלה תוקנה.

חכם ומאושר
רוצים  הייתם  מי  כמו  אומרים,  אתם  מה  אז 

להתנהג?

את  המעוררים  הייסורים  הדין,  מדת  הוא  יצחק 
בועט  הראשון  השכן  מעשיו.  את  לתקן  האדם 
כלפי  פנים  ועז  חוצפן  שהוא  מזה  וחוץ  בייסורים, 
מטיבו הוא גם טיפש גדול. השכן השני אומר תודה 
מתעורר  לא  גם  אבל  הייסורים,  את  מעליו  ומעביר 
יודעים  אתם  אבל  מדרגה,  אמנם  זו  באמת.  לתקן 

מה הערך של חצי עבודה...

העומק  את  באמת  להבין  זכה  השלישי  השכן 
כל  את  ממתיק  גם  הוא  הייסורים.  על  שבתודה 
אינסופי  רווח  ומרוויח  בשורש  מתקן  וגם  הדינים 

מהייסורים הללו.

בשבוע שעבר דיברנו על כך שאסור לעצור בתודה 
אלא חייבים להמשיך ולחפש מה השורש של הצרה, 
על מה באה הצרה, מה ה' מרמז לי, על מה לעשות 
תשובה, על מה לבקש סליחה, במה להתחזק וכו' 
כפי שכתבתי באריכות בספר בגן האמונה במדרגה 

השלישית, שאין ייסורים בלא עוון.

המשל הזה ממחיש את הטיפשות הגדולה שיש 
לעשות  הלאה  ממשיך  ולא  תודה  שאומר  למי 

תשובה ולתקן את השורש.

באמונה.  חמורה  טעות  זו  מהטיפשות  חוץ  אבל 
בין  הדוק  קשר  שיש  הוא  האמונה  של  הבסיס 
המעשים שלך לבין מה שקורה איתך כי אין ייסורים 
שלך  למעשים  לך  שקורה  מה  בין  לנתק  עוון.  בלא 
פגם  זה   - מקרי  דבר  זה  שהיייסורים  ולחשוב 
באמונה שבהשגחה פרטית וגם פגם באמונה שה' 

הוא צדיק וישר.

על מה אתה אומר תודה?
אני תמיד צוחק מאלה שאומרים לי: "כבוד הרב, 
נפלתי בעסקים, עשו לי עין הרע..." כאילו הוא קודש 
עבירה,  נדנוד  ושום  ועוון  חטא  שום  לו  אין  קודשים 
יש רק איזה כוח שמימי שהגיע אליו מהחלל החיצון 
ממש  ב'מקרה',  בו  ופגע  הרע'  'עין  לו  שקוראים 

טרגדיה.

אתה  אבל  השאלה,  על  סליחה  להם:  אומר  אני 
שומר שבת? אתם שומרים על טהרת המשפחה? 
אתה שומר את הברית קודש? אז למה אתה חושב 
תיפול  לא  איך  הרע?!  עין  בגלל  בעסקים  שנפלת 
בעסקים? איזו ברכה יש לך כשאתה חי בלי שבת? 
מסלק  כשאתה  לך  תהיה  דשמיא  סייעתא  איזו 
את השכינה? איזו פרנסה תהיה לך כשאתה פוגם 

בברית?

שרוצה  למי  בעדינות  כמובן  זה  את  אומר  אני 
לקבל. אבל האמת ניתנת להיאמר. זו האמונה. אז 
שנפלת בעסקים. אתה צריך  נכון מאוד, זה לטובה 
לרקוד שנפלת בעסקים. כי בגלל זה ניצלו לך החיים, 
תזכה להתקרב לשבת, לטהרה, לכשרות ולמתנות 
לתשובה  להתבודדות,  לתשובה,  תזכה  ענקיות, 
כל  על  סוף  בלי  ותודה  ותשיר  תרקוד  אז  יומית. 

החובות שלך.

תגיד  וחלילה:  חס  אדם  לבן  אומר  לא  זה  אבל 
דרך  באותה  ותמשיך  החובות  מכל  ותצא  תודה 
שתודה  נכון  בסדר.  יהיה  והכול  בה  הולך  שאתה 
מספיק.  לא  זה  אבל  מהצרות,  ופודה  מושיעה 
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