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In this week’s parsha, parshas Lech Lecha, it is fitting 
that we explore what Hashem’s malach revealed to Hagar, 
Avram’s concubine, regarding the birth of her son Yishmael 
(Bereishis 16, 11): ויאמר לה מלאך ה’ הנך הרה וילדת בן וקראת שמו“ 

 ישמעאל כי שמע ה’ אל עניך, והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני

ישכון” אחיו   ,a malach of Hashem said to her, “Behold—כל 
you will conceive, and give birth to a son; you shall name 
him Yishmael, for Hashem has heard your prayer.  And 
he will be a wild, uncivilized man; his hand will be in 
everything, and everyone’s hand will be against him; 
and in the presence of all his brothers, he will dwell.”  
In this essay, we will endeavor to clarify the depiction of 
Yishmael as a wild, uncivilized man whose “hand will be in 
everything, and everyone’s hand will be against him.”  

Rashi provides us with a simple, straightforward 
interpretation of this depiction: “His hand will be in 
everything”--he will be a bandit.  “And everyone’s hand 
will be against him”--everyone will hate him and attack 
him.  According to the commentaries of the Even Ezra and 
the Ramban, he will be such “a wild, uncivilized man” that 
“his hand will be in everything”—waging war against all 
of the other nations and defeating them.  Yet, ultimately: 
“everyone’s hand will be against him”—all of the other 
nations will unite to combat him and defeat him.  

It is evident, however, that with this phrase in the holy 
Torah--”ידו בכל ויד כל בו”—HKB”H is conveying a vital message 
to us.  Although, Yishmael’s unholy power is great, enabling 
him to have “his hand in everything”; nevertheless, 
“everyone’s hand will be against him”—allowing him to be 

defeated.  Hence, it behooves us to comprehend the profound 
significance of this wonderful strategy--“everyone’s 
hand will be against him.”  Understanding the practical 
significance of this strategy will enable us to overcome the 
klipah of Yishmael.  

The Final Galus Is a Combination  
of Galus Edom and Galus Yishmael

We know that that we are currently in the fourth galus, 
the galus of Edom.  Yet, in actuality, we learn in the Arizal’s 
Likutei Torah (Ki Seitzei) that the final galus is a combination 
of galus Edom and galus Yishmael, which correspond to the 
two thighs of the body of the klipah.  Here is an excerpt from 
his holy teaching: 

“והנה גלות בבל הוא נגד הראש, לכן נאמר )דניאל ב-כח( אנת הוא רישא 

אחד,  שהוא  הגוף  נגד  יון  שתים,  שהם  הזרועות  נגד  הוא  ופרס  מדי  דדהבא, 

ואדום וישמעאל נגד הירכיים שהם שתים וארוכים”.

Now, galus Bavel corresponds to the head . . . Medea 
and Persia correspond to the arms, which are two; 
Greece corresponds to the body, which is one; and Edom 
and Yishmael correspond to the thighs, which are two 
and long. 

This is the basis for the poetic words of Rabbi Shefatiah 
ben Amitai in the fifth stanza of the Selichah: נושע  “ישראל 

 “ִיָּוְׁשעּו ְלֵעין ּכֹל ְוַאל ִיְמְׁשלּו ָבם ְרָׁשִעים, :He writes  .בה’ תשועות עולמים”

מֹוִׁשיִעים” ְלִצּיֹון  ְוַיֲעלּו  ְוחֹוְתנֹו  ִעיר  שֵֹ  May they be saved in—ַּכֵּלה 
everyone’s sight, and let not the wicked dominate them.  
Put an end to Seir and his father-in-law, and let saviors 
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PARSHAS LECH LECHA 
AM YISRAEL IS SEARCHING FOR THE SEARCHING G-D 

 

 
The Medrash describes how Avraham searched for the creator of the Universe. Avraham saw 
the miraculous nature of the sun and thought that it is the Power that created the world. 
Then he turned his investigation to the moon and other forces of the miraculous nature and 
thought that maybe they were the creator. It wasn’t until he reached the conclusion that 
there must be one creator of everything that exists in the Universe, that then Hashem 
appeared to him and said I alone am the creator of all existence. It wasn’t only Avraham who 
was searching for a creator, it was the creator who was searching for an “Avraham” who 
together with his future generations would take upon themselves the mission to reveal His 
Kingdom unto the inhabitants of the world. The search of Hashem and Avraham ended 
simultaneously with the words Lech Lecha. 

When the Tzemach Zedek was a young child he once played the game of Hide and Seek with 
his friend. This one time he was chosen as the hider. He hid behind a tree and after quite 
some time realized that his friend left the game and walked away. He went crying to his Zaide 
telling him how disappointed he was when he discovered that his friend was not searching 
for him in his hiding place. His Zaide responded by saying Now you can experience how 
Hashem feels when He his hiding in the world of nature and no one comes to search for Him.   

Am Yisrael are constantly on the search for Hashem the year round. On Pesach we search for 
chametz which represents the yetzer harah and eradicate it from our presence. On Succos we 
search for a beautiful set of the Four Species. They represent the four organs of the human 
being, his spine, his lips, his eyes, and his heart. We search for their impurities within 
ourselves and wave them in submission to Hashem in all the directions.  On Shavuos we 
search our hearts for seven weeks of introspection in order to uproot any bad middos that 
we possess. All these spiritual searches involve time and energy and it cannot be achieved 
with a mere touch of a button invented by the tech world. 

Chanukah, which is the next Yom Tov coming up, only became a Yom Tov because of the 
Chasmonaeem’s determined and unrelenting search for a non defiled flask of oil. The 
gemarrah in Shabbos 21b tells us that the Greeks entered the Bais Hamikdash and  

Rav Brazil
(English)

 

  

431.333 

 חוץ מהוצאות השבת
Except for the expenses for Shabbos 

 A good friend who returned with Teshuva and slowly came back to 
the Torah and mitzvos through the yeshiva where I work. The Rav 
invited for a Shabbos similar to a seminary Shabbos in a fancy hotel. 
Families come by the carload and they make Shabbos which gives the 
whole family encouragement with programs for men, women, and 
children age appropriate. 
This time, he told the Rav that he would not able to join in for Shabbos 
since he had just bought a house and he did not have the money to 
pay for the Shabbos. 
The Rav replied that it was very important that he and his family join 
him for this Shabbos. When he asked what he should do if he did have 
the money to pay for it, the Rav replied: “This is an expense for 
Shabbos and for a spiritual purpose, you worry about getting there 
and HaKadosh Baruch Hu will worry about your payment…” 
Since he was close to the Rav and he trusted him he said that he would 
do it. He made the reservation for the Shabbos and he hoped for help.  
Two weeks before the Shabbos he received a call from a lawyer. The 
lawyer introduced himself as the executor of the estate of his 
grandfather who had recently passed away. He said that the 
grandfather left him and his two brothers a large piece of property in 
Los Angeles and he was trying to arrange the inheritance. 
The lawyer continued to tell him on the phone that on the way to the 
office he passed by a plot of land where people were working the land. 
He got out of his car and found that the large plot of land was filled 
with onions that had grown there. 
He immediately told them that they are trespassing on the land and he 
wanted to know what was going on here. The foreman immediately 
approached and said that they had a government permit to grow 
onions there… When they checked the map, they realized that they 
made a mistake and they were supposed to plant the onions in the 
field opposite the field of the grandfather that they inherited. 
The foreman told the lawyer not to be concerned because of their 
error. He was willing to pay the lawyer for all damages caused to the 
field. Without saying another word, he took out a checkbook and 
wrote a check to cover all expenses with enough left over. The amount 
of the extra payment was to the dollar the amount that he had to pay 
for the Shabbos!!! 
There is much encouragement for the yeshiva that emerged from this 
story especially since it involved the Shabbos getaway and the 
expenses were not taken into account. 
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Who went with Avram – ההולך את אברם 
There was a prominent man from the previous generation who 
survived the destruction of European Jewry. He got married 
and started a family. After a short time, he left smoldering 
Europe and arrived in the United States without a penny in his 
pocket. Right after arriving in the United States he settled his 
family in a small apartment and he went looking for work. 
However, the first thing he did was ask people: ‘Where is there 
a Tzaddik here?’ When they asked him why he needed a 
Tzaddik he replied that he cannot live without a Tzaddik. He 
must have a Tzaddik that he can connect with, to learn from, 
and to accept his advice and suggestions. They told him that 
some blocks away from there lived one of the great Tzaddikim. 
He immediately went to him, and from that day on he made no 
life decision without seeking advice from that Tzaddik. Through 
this he merited establishing a respected family with a good 
reputation (and some of them today live in Israel), and he also 
became very wealthy. 
The Torah tells us (13:5)  וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר'
 ,Also Lot who went with Avram had flocks, and cattle‘ - ואהלים'
and tents. Rashi explains, ‘What caused him to have this? His 
going with Avram.’ That is, even though Lot himself perhaps 
was not deserving of wealth, but from the very fact that he 
went together with Avram, he became very wealthy. 
HaKadosh Baruch Hu gives Tzaddikim a special power [koach] 
to influence others, in truth though, the main desire of the 
Tzaddikim is to influence others spiritually. However, in order 
to influence others spiritually, sometimes they must also 
influence them in mundane matters. There is a famous parable 
quoted in the Likutei Moharan [Rebbe Nachman of Breslev] 
that when people went to a large merchant to buy 
merchandise they would also buy grease for the wheels of the 
wagon. So too, when people come to a Tzaddik to learn from 
his Torah and receive his direction, they can also acquire the 
guidance for the mundane and receive bounty for wealth, 
children, health, shidduchim, etc. Just like the wheels of the 
wagon do not squeak, so too those who listen to his advice are 
free to serve Hashem and they are not bogged down with 
mundane matters. 
This applies even now-a-days, every Jew must have a Tzaddik 
who he listens to. Every house needs a Tzaddik to follow, and 
besides the spiritual there is also a mundane benefit as we see 
from those who associate with Tzaddikim become wealthy! 

- Tiv HaTorah – Lech Lecha   
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hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

stones. Why were they instructed to be the one to implement 
the punishment, which was the result of their statements?
 
Doeg was a part of Shoul Hamelech’s advisors. He informed 
Shoul Hamelech that Dovid was conspiring with the Kohen 
Godol, despite knowing that the Kohen Godol acted in 
innocence by supplying him with food and a sword. The Bais 
din agreed that the Kohen Godol deserved to die for his “act 
of rebellion” but, aware that he was unaware that Dovid was 
hiding from Shoul Hamelech, no one wanted to be the ones 
to kill him. Shoul then instructed Doeg, himself, to kill all the 
Kohanim of the city of Nov and he did.
 
I learned several lessons from this incident:
 
1) People should be careful before making any statements, 
because they may have to follow through with what they said. 
In many cases people speak without considering this. Unless 

they want to be seen as liars, they may have to break up a 
friendship, give up a job, etc. because of a public statement.
 
2) If people don’t follow through, they shouldn’t expect 
anyone to listen to them. Instead, other people will lose 
respect for them. No one likes people who stand on the side 
and delegates to others.
 
3) People should be very careful of what they say. Their 
comments may “take a life of their own”, and they may 
lose “control” of the process. They may have only intended 
a comment to be a joke or to ‘get back” at someone, and 
never intended for the person to lose his/her job because of 
what they said. People should remember that they only 
“own” their words until they say them.
 
Many people will lie. Fewer people will kill an innocent 
person. The instruction that the witnesses have to be the 
ones to kill the guilty person, is to insure that their testimony 
was honest, and deliberate, traits that all people should 
emulate in their lives.
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In this week’s parsha, parshas Shoftim, we learn about the 
mitzvah of appointing a king over Yisrael and the three strict 
prohibitions--mitzvos lo sa’aseh--that HKB”H imposed on the 
king (Devarim 17, 14): 

ואמרת  בה,  וישבתה  וירשתה  לך  נותן  אלקיך  ה’  אשר  הארץ  אל  תבוא  “כי 

ה’  יבחר  אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר 

אלקיך בו... רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, 

וה’ אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, 

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

When you come to the land that Hashem, your G-d, gives 
you, and possess it, and settle in it, and you will say, “I will set 
a king over myself, like all the nations that are around me.” 
You shall surely set over yourself a king whom Hashem, your 
G-d, shall choose. . . Only he shall not have too many horses 
for himself, so that he will not return the people to Egypt in 
order to increase horses, for Hashem has said to you, “You 
shall no longer return on this road again.” And he shall not 
have too many wives, so that his heart not turn astray; and 
he shall not greatly increase silver and gold for himself. 

At first glance, it seems that this passage is irrelevant to us 
at the present time; since we are in galut, and there is no King 
of Yisrael.  In fact, the reality of a king will not apply to us until 
the coming of the Melech HaMashiach, descending from David 
HaMelech, who will reign over Yisrael at the time of the final 
geulah. Notwithstanding, it is evident that even this passage 
contains vital concepts and ideas that are relevant to every Jew 
in every generation that we must learn from. 

Therefore, it is only fitting that we delve into the issues 
addressed in these pesukim and examine the important and 
profound lesson the Torah conveys and which, seemingly, led to 

the downfall of Shlomo HaMelech, the wisest of all men. In the 
words of the Gemara (Sanhedrin 21a): 

“אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן 

נכשל בהן גדול העולם, כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב 

)מלכים א יא-ד( ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וכתיב לא ירבה לו סוסים, 

ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב )שם י-כט( ותצא מרכבה ממצרים”.

Rabbi Yitzchak discusses the fact that the Torah does not 
reveal the rationale behind the mitzvos. He points out that the 
Torah did reveal the reasons for two specific mitzvos, and one 
of the world’s greatest men failed on both accounts. The Torah 
warns a king not to have too many wives and not to accumulate too 
many horses and provides rationales for these warnings. Shlomo 
HaMelech took many wives, stating confidently that they would 
not lead him astray; yet, Scriptures (Melachim I 11, 4) attests to 
the fact that in his old age, his wives did lead him astray. Similarly, 
he accumulated many horses, declaring that they would not lead 
him back to Mitzrayim; yet, here, too, Scriptures (ibid. 10, 29) 
attest to the fact that he returned to Mitzrayim. 

This statement is also brought down by the Midrash (S.R. 6, 
1) with a pertinent addition: אמר רשב”י נוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין“ 

שלא נכתב עליו המקרא הזה” According to Rabbi Shimon bar Yochai, 
Shlomo would have preferred to clean gutters—or perform some 
other despicable chore—rather than to have it written about him 
that his wives led him astray.  Why did Rashb”y specifically choose 
the degrading chore of cleaning gutters to make his point?  

Even more surprising, however, is the fact that Shlomo 
HaMelech, the wisest of all men, chose to disregard an explicit 
Torah-prohibition for a king not to take too many wives.  The 
Torah warns that they will inevitably lead him astray; yet, he 
was convinced that he was strong enough to avoid being led 
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ן עול , שיש לה, גם נשים יקרותכל אחד
ש ערב ראובית, בכל אופן שיזכו שהיום הזה, 

.לנצל אותו היטב היטבהשנה, יזכו 

ראש השנהלהיות שמח כל ה
ולחשוב מחשבות טובות

ע שיצר הר קה,שתהיה לנו שנה טובה, שנה מתו
לא יכניס לך מחשבות: "אוי ואבוי! מה יהיה! 

!", ה עשיתתראה מ א התפללת בכוונה!ל ,הנה
שתהיה שנה טובה,  לא! כל הראש השנה לחשוב

  !שתהיה שנה מתוקה

Hamivarech
(Hebrew)
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Quiet Heroes 
“This is a beautiful Yeshiva building, 
Dovid.” 
“I agree, Betzalel. My sons are privileged 
to learn here. The building was not built 
originally as a Yeshiva.” 
“Really? How did the Yeshiva acquire it?” 
“That is an interesting story. The original 
builders and occupants of the building 
were preparing to sell it and move out. 
At that time, the Yeshiva was housed in 
small overcrowded quarters. A father of a 
student of the Yeshiva saw the situation 
as an opportunity for the Yeshiva to pur-
chase the building. There was one prob-
lem, however.” 
“Not enough money.” 
“Exactly. This concerned parent was un-
daunted. He quickly got to work organiz-
ing meetings to bring to the attention of 
the community the importance of the ac-
quisition of this structure for 
the Yeshiva. It went very 
slowly at first, but gradually 
the idea caught on. People 
began working together to 
raise the necessary funds. 
Slowly but surely, they ap-
proached the required sum. 
Finally, the day came when 
they were able to purchase the 
structure. After some minor renovations, 
the Yeshiva was able to move into the 
new building. The opening day was a 
monumental joyous event for the entire 
community.” 
“That is a true Kiddush Hashem (Sanctifi-
cation of the Holy Name) Dovid.” 
“I agree, Betzalel. The man who began 
the campaign is a real hero. He was just 
an ordinary person, yet he accomplished 
something great. I wonder how people 
achieve such phenomenal success.” 
“It is not as rare as you think, Dovid. 
There are many heroes walking quietly 
amongst us. Their deeds attract no atten-
tion and arouse no fanfare. However, 
they are no less accomplished than the 
man who acquired this building for the 
Yeshiva.” 
“Can you give me an example, Betzalel?” 
“Sure, Dovid. Consider a man who has a 
specific amount of time set aside to learn 
Torah every day. He recognizes the su-
preme importance of Torah, and would 
like to increase his learning time. He re-
thinks his schedule, reorganizes his meet-
ings and appointments, cuts down on his 
traveling time, and comes up with an-
other hour in the day to learn. During 
that hour, he utters approximately 10,000 
words of Torah, each one of which is 
worth 613 mitzvos. He is enriched with 
6.13 million more mitzvos each day! That 
is a genuine bona-fide hero.” 
“Who would ever think...” 
“I will give you another example. Con-

sider a couple that is having marital strife. 
The husband and wife realize that keep-
ing quiet when emotions are high will 
calm the situation and give them the op-
portunity to rationally work out the is-
sues. One day, a conflict begins. They 
exercise great effort and manage to stay 
calm and quiet. The fight ends and the 
issue is subsequently dealt with. This hap-
pens again and again until the major is-
sues are solved. Peace reigns in the house. 
This couple, who learned to control 
themselves, are heroes of great propor-
tions. Future generations will benefit from 
their mighty acts.” 
“You are very astute in your observa-
tions, Betzalel.” 
“I suppose we can metaphorically say 
that building internal buildings is just as 
gallant as building ones of bricks and 
stones. A person’s soul is a magnificent 
spiritual edifice. It takes no less work, 

planning, expense, and self-sacrifice to 
build than a Yeshiva building. One 

who seriously undertakes a project 
like this, perseveres, and achieves 

a measure of success, is a true 
hero.” 
“We have many heroes 
walking among us.” 
“We surely do, and we can 
join their ranks. We just need a 
serious commitment to 

improve our spiritual lives. Opportunities 
to grow will present themselves as plenti-
fully as bricks on a building site. We will 
place each one of them into our spiritual 
edifice. Deed by deed, mitzvah by mitz-
vah, our internal structure will grow bigger 
and stronger. One who astutely perceives 
it will appreciate our quiet heroism.” 
“Betzalel, you have motivated me to be a 
great person!” 
“You are already on your way, Dovid. 
May Hashem grant you great success.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
People who perform great acts that bene-
fit entire communities are often honored 
for their heroism. However, quiet indi-
viduals who perform mighty acts of over-
coming their Yetzer Hora to grow spiritu-
ally are no less heroic. There are building 
their neshamos (souls) into beautiful spiri-
tual edifices. Kinderlach, seize the oppor-
tunities for greatness in your everyday 
lives. Work on building your neshamos. 
Become genuine heroes. 
 

It’s Very Simple 
“Oy, I wish I was rich. My life would be 
so much easier and less complicated.” 
“I can make you rich in one day – no 
problem.” 
“Really? How?” 
“It is actually very simple. Just bring me a 

copy of tomorrow’s Wall Street Journal. 
We will see which stocks will go up in 
value tomorrow. We will then borrow all 
the money that we can, buy those stocks, 
and watch them go up. Tomorrow we 
will sell them, rake in a huge profit, re-
turn the borrowed money, and be rich.” 
“That is a brilliant plan. There is only one 
problem.” 
“What is it?” 
“They do not publish tomorrow’s Wall 
Street Journal today. Nobody knows the 
future.” 
“Yes, that is a very big problem.” 
“Please allow me to correct myself. There 
is One Who does know the future – 
Hashem. However, He does not share it 
with us. In fact, He commands us to re-
frain from looking into the future. It is a 
verse in this week’s parasha – ‘You shall 
be wholehearted with Hashem, your G-d’ 
(Devarim 18:13). Rashi explains that we 
should not attempt to look into the fu-
ture to find out what The Creator has in 
store for us. Rather, we should be whole-
hearted with Him. Trust Him, and accept 
whatever He does wholeheartedly. If we 
trust Him, then He will be with us.” 
“I see.” 
“The Malbim has an even deeper explana-
tion. The name, ‘Elokecha’ denotes 
Hashem’s hashgacha pratis (individual su-
pervision) upon every Jew. The verse in-
forms us that we shall conduct ourselves 
wholeheartedly with the Almighty, and not 
attempt to find out what He has in store for 
us. Rather we shall accept whatever He 
does, knowing that it is for our own good, 
for He knows better than we do. Then He 
will be close to us, and personally supervise 
the events in our lives. To sum it up, ‘If we 
act wholeheartedly, then Hashem Elokim 
will be with us.’ The Sifrei says it so poeti-
cally, ‘When you are wholehearted, your 
lot is with Hashem, your G-d.’” 
“Do you realize how rich you truly are? 
You are rich in Torah knowledge. You do 
not need tomorrow’s Wall Street Journal. 
You have possessions much more valu-
able than money.” 
“You are right. Hashem has been very kind 
to me. I must be equally kind to Him and 
accept His decrees unconditionally.” 
 
Kinderlach . . . 
What will be in the future? Will you be 
rich or poor? Will you be healthy or 
sickly? Where will you live? Whom will 
you marry? How long will you learn? 
How long will you live? Only Hashem 
knows. If you trust Him and accept every-
thing that He does, knowing that it is 
good for you, then it will truly be good. 
You will see the good, know it, and ap-
preciate it. You will not worry about the 
future because you will know that you are 
safely and securely in the hands of 
Hashem. It is all very simple. Be whole-
some with Hashem. 

Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

Parashas Shoftim ח"עתש שופטיםפרשת  
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על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת
By the testimony or two of three witnesses shall the condemned 

person be put to death. (17:6)

 The word shnayim connotes two. Yet, later in this parsha 
(19:15), the Torah uses the word shnei (eidim) to specify two 
witnesses. Why does the text change from one pasuk to the other? 
Horav David Cohen, Shlita, quotes the Gaon, zl, m’Vilna, who 
distinguishes between shnayim and shnei (although both words 
mean “two”). Shnayim refers to two people (or objects) which come 
together or meld together as one unit, while shnei refers to two 
individuals, separate and/or disparate, who just happen to be 
together. In other words, shnayim is a “two” which maintains a 
stronger sense of unity.  

 With the Gaon’s chiddush, novel interpretation, in mind, 
the Rosh Yeshivah cites Rashi (Kesubos 20a, v’nafka minah) who 
writes that with regard to money matters, when two witnesses 
testify, each one achieves half of the judgment. This means that if 
the defendant is found guilty (based upon the testimony of two 
witnesses) of owing one hundred dollars, each witness is obliged 
him to pay fifty dollars. Horav Chaim Soloveitchik, zl, contends that 
this is true only with regard to monetary matters. Concerning 
matters of life and death (capital punishment), however, both 
witnesses together act as one unit to bring about a guilty verdict. 
One without the other is of no value.  

 We now understand the difference between the two terms 
used to express different meanings in our parsha. The beginning of 
the parsha addresses the requirement of the testimony of valid 
witnesses in a case of capital punishment. The Torah uses the word 
shnayim, because – with regard to capital punishment – both 
witnesses are effective only as a unit of two. Each one individually is 
of no consequence. On the other hand, when the Torah addresses 
the laws of monetary claims, it uses the word shnei, since each 
individual witness accomplishes fifty percent of judgment.  

 

תמים תהיה עם ד' אלקיך
You shall be wholehearted with Hashem, Your G-d. (18:13)

 Temimus, simple faith, is not so simple. It takes a special 
person, whose faith in Hashem is unequivocal, to achieve temimus. 
It requires one: to live a life of acquiescence; to ask no questions; to 
believe that everything is for the good; to maintain wholesome 
belief in Hashem that everything that occurs in one’s life is Divinely 
orchestrated. The tamim lives only in the moment. The future is 
completely in the hands of Hashem. Horav Pinchas Koritzer, zl, 
teaches that only two mitzvos or observances are to be carried out 
with Hashem: temimus, wholehearted faith; and tznius, modesty. 
(Hatznea leches im Elokecha, “And to walk humbly with your G-d” 
Michah 6:8). In regard to these two religious/ethical attributes, it is 
easy to deceive our fellow human being (and, by extension, 
ourselves). It is easy to appear to be wholehearted in one’s belief. It 
is easy to put on a show that one is modest. In both cases, the 

individual acts faithfully and modestly, although, behind closed 
doors, it could not be further from the truth.  

 “I want no kavod, honour; no accolades; I lead a simple life; 
everything I do is purely l’shem Shomayim, for the sake of Heaven, 
etc.” We have all heard it, and, at first glance, we might even fall for 
the deceit, until that time that we listen to the person and do not 
give him the kavod that he so passionately relishes and upon which 
he thrives.  

 It is easy to appear wholehearted and to act modestly, but 
only Hashem knows the truth about the person. Therefore, to truly 
be a wholehearted man of faith, to be modest (not just act 
modestly), it must be with Hashem – because He knows who you 
really are. What greater litmus test than interaction with Hashem? 

 A true tamim believes – under all circumstances. In 
Yeshivas Ponevez, there worked a cook who was a Romanian 
immigrant. His name was Reb Zalmen. His life was the yeshivah. Day 
and night, Shabbos and Yom Tov – he never left his “post” in the 
kitchen, the dining room. He stood there and relished with extreme 
satisfaction when the bachurim, students, would line up to get their 
portions. He was serving talmidei chachamim. He was playing a role 
in their spiritual growth. Suddenly, one day, Reb Zalmen did not 
show up for work. This went on for two months, until one day, just 
as suddenly as he had disappeared, he appeared once again, ready 
to return to work.  

 “Reb Zalmen – where have you been? We missed you.” “I 
appreciate your concern,” Reb Zalmen began. “There is a reason why 
I was gone, and there is a reason why I have returned. You know that 
my life revolves around the yeshivah. My domain might be the 
kitchen, but my life is the yeshivah. My wife, Shoshanah, became ill 
and, after undergoing a battery of tests, the doctors said to me, 
‘Zalmen – Shoshanah is gone. Well – not gone yet, but our advice to 
you is not to give treatment, because it will cause her extreme pain 
and will not alter the inevitable. You have to get used to the fact that 
Shoshanah is not long for this world.’  

 “What does one do upon hearing such terrible earth-
shattering news? I went to Rav Shach (reference to Horav Elazar M. 
Shach, zl, Rosh Yeshivas Ponevez). I asked him, ‘Rebbe, I have a 
question on the way Hashem “runs things.”’ The Rosh Yeshivah 
looked at me with sort of a smile on his lips and a twinkle in his eyes. 
Rav Shach is quite aware that I am devoted to my job. I am 
trustworthy; I take no vacation. Indeed, I go nowhere, because my 
first and foremost achrayos, responsibility, is to the yeshivah. We 
prepare the food, so that the bachurim can study Torah. We want 
them to be healthy students of Torah, so we do everything to see to 
it that their meals are tasty, nourishing and satisfying. Now, the 
doctors have informed me that my Shoshanah will soon die. Is this 
right? Where is the koach, power, of Torah? This is the least that the 
yeshivah owes me. I do not care about money. I go nowhere. I only 
need for my wife to be healthy. Is that so much to ask?’ 

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 א"שליטרבינושליעורוש
 ח"תשע'ה אב מנחם ג"כ בליל שבת קודש פר' עקב" לדרמן" הכנסת בבית שמסר

 ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ג במלאת

 "ושאול שכור בבית מזוזה בחיוב הראשונים מחלוקת: "בענין
  ומכאן יום' ל עד המזוזה מן פטור ל"בחו בית דהשוכר ')א ד"מ( במנחות דאמרינן אהא בראשונים גדולה מחלוקת יש

 .מדרבנן או מדאורייתא חייב הוא אם. במזוזה חייב והשואל דהשוכר ')ב ה"קל( בחולין מבואר וכן. חייב ואילך
 דשוכר ראשונים וכמה ש"הרא ד"וכ. )א"קל דף( בשבת א"הרשב דעת וכן הראשון בתירוץ )ד"מ דף( במנחות' התוס שיטת

 היינו ,הדר חובת דמזוזה דאמרינן והא. הוא שלו דלאו ביתך זה דאין משום, במזוזה מדאורייתא חייב אינו שואל או בית
 .בה שידור וגם שלו יהיה שהבית גם במזוזה לחייב תנאים שני דבעינן
  דמזוזה מדאורייתא חייב דשוכר )ו"פר' סי יוסף בבית הובא( מנוח רבינו ד"וכ ,השני בתירוץ במנחות' התוס דעת אולם
 מי ביתך מדכתיב היא הדר חובת דמזוזה' ב ב"ק דף מ"בב י"רש דעת נ"וכ, דירה אינו אכתי יום' ל דשע אלא, הדר חובת

 בהגהות כ"כמש ממזוזה ה"פ ם"הרמב דעת נ"וכ )'א' ד דף( בפסחים י"רש פ"וכ, מדאורייתא ומשמע, בה אויוצ שנכנס
 .שם מיימוניות

  מבואר, להפקירן ובידו הואיל ומשני שבת דוחה אינו מזוזה וקביעת ציצית עשיית למה פריך )א"קל דף( שבת' דבגמ וקשה
 דשוכר ל"דס ראשונים להני ע"וצ, יום' מל יותר הרבה רב זמן שם שדר ג"ואע, מזוזה מלעשות יפטר ביתו את יפקיר דאם

  במזוזה חייב שלו אינו שהבית אף שם גם והוא והיות, הדר דחובת משום והיינו דאורייתאמ במזוזה חייבים ושואל
  סברא זו דאין, שכור בבית כמו יום' ל בו לדור דיצטרך לומר ואין, ממזוזה פטור הפקר בבית הדר אמאי כ"וא, מדאורייתא

שמא יחזור בו, וכוונתו כמש"כ   שהפקיר הבית. ועוד דרש"י פי' במנחות דעד ל' יום קודם רב זמן בה דר שכבר כיון כלל
 הכא כלל שייך אל זו סברא כ"וא, קבע דירת ל"הו חזר שלא יום' ל אחר אבל בו ויחזור לו נוחה תהא לא שמא שםתוס' 
 בהגהות לומר שרצה כמו קניא ושכירות דשאלה משום חייב ושכורה שאולה דבית דהטעם לומר ואין, טובא בה דר שכבר

  ינואש מביתך ממעט דלא ו"קל דף מחולין הראשונים הוכחת דהא, פטור קניא דלא הפקר אבל, מתפילין ה"פ מיימוניות
  א"הרשב כ"כמש שאולה טלית , ואכתי למעט הפקר, גם מאי שנא מציצית דפטרינןראשוניםהשלו כמש"כ התוס' ושאר 

 ,קניא ושכירות דשאלה' אמרי אלו א"קל בשבת
 לאישר בארץ דחייב והא לעולם ממזוזה פטור ל"בחו בפונדק הדר' בגמ' אמרי )ד"מ דף( במנחות דהנה י"בעזה ונראה
  כיון אחרת שכירות יום כל דבפונדק משום והיינו, ז"פ שמחות במסכת ה"וכ, שם' בגמ כדאיתא מדרבנן הוא יום' ל לאחר
 .ופטור עראי ל"הו ולהוציאו בו ולזכות לבא אחד כל יכול הפקר בבית גם ז"ולפ, עראי ל"הו לכן יום כל לסלקו שיכול

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

  הדברים בתוך. מסוים דבר על להתייעץ, ברק בבני) הקברות בית( החיים בית בהנהלת מהאחראים אחד רבינו אל נכנס אחרונים בימים
 .מעניין מאוד דבר על לו סיפר הוא

  קברו על ומשתטחים, גוונים מהרבה אנשים ל"זצוק שטינמן ל"הגראי הישיבה ראש מרן של קברו אל מגיעים יום מידי כמעט, לדבריו
  מנין להשלים כדי שיבואו שבסביבה מהאנשים ומבקשים אנשים באים רבות פעמים כי לספר הוסיף הוא, בו שפגעו על מחילה ומבקשים

 .שכאלה במעמדות פעמים הרבה היה עצמו הוא וכך, מחילה מבקשים הם ובפניהם, אנשים
  פעמים כמה דיבר שהוא לנוכחים וסיפר בבכי פרץ והאיש, שכזה מחילה במעמד השתתף הוא, אחראי אותו מספר כך - הימים באחד
  והלוואי, למכתו רפואה לו אין חכם תלמיד המבזה כל ל"חז דברי בו נתקיים וכי' ה יד את היטיב מרגיש והוא, ל"זצוק מרן על בכבוד שלא
 .די לצרותיו יאמר ה"והקב

  הקבר על שנמצאים אחרי המנהג כ"שבד והסביר, שלא מרן וענה, נשים למנין לצרף אפשר האם, א"שליט מרן את שאל והמספר
 .קדיש לומר שיוכלו כדי גברים' י צריך לכן, לקדיש להצטרף יוכלו לא ונשים נ"לע קדיש כ"ואח תהילים פרק איזה שאומרים

  צריך אין אבל, מחילה ממנו שמבקשים אותו של, אביו בן המדויק השם את בדיוק לומר צריכים המחילה שבבקשת, עוד רבינו והורה
  בעלמא מציבה לשים מספיק מהדין כי, המציבה על לאדם שיש השמות כל את שרושמים הסיבות אחד שזה ואמר( הכבוד תארי לומר
 ).כראוי בתפילה שמו להזכיר שיוכלו כדי אביו ובן המלא שמו בדיוק שכותבים ומה
  ת רוחנח לנשמה שיש כידוע כי( מחילה לבקש אדם שבא הנאה איזה יש מרומים בגנזי ל"זצוק מרן לנשמת האם ל"הנ שאל עוד

 .למבקש רק היא והתועלת, שלא השיב מרן) הקבר מקום על כשמתפללים
 אדם שבין מעבירות ולהתרחק מרע סור להיות תמיד לזכור כדי, והסליחות הרחמים בחודש, זה מעשה לפרסם נזדמן לחינם לא כי ודומה

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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קריאת התורה: כו:א-כט:ח

פרשת כי תבא 

An unlikely confession, 
and three ways of 
closeness to Hashem

When you finish giving all ma’aser of your produce...and you shall say 
before Hashem your God ‘I have emptied the kodesh from the house...’ 
Devarim 26:12-13

As Rashi writes, this is known as viduy - a confession. The earlier 
source of this title is the Gemara in Sotah (32b) which tells us these can 
be said in any language...viduy ma’aser, as it says ‘and you shall say before 
Hashem your G-d ‘I have emptied the kodesh from the house...’ But, how 
and why is this a viduy? When it comes to Yom Kippur our viduy is a 
deep sincere confession of sin; this is how he would do viduy: ‘I have 
sinned, erred, and acted disloyally before You...’ (Yoma 36b). Our viduy 
ma’aser seems to be the opposite - we are confessing that we have done 
the mitzvah, not that we have been lax in our mitzvah performance! Why 
is this considered to be a viduy?

In order to answer this, we have to develop a new angle on what viduy 
is. It seems that the definition and operative part of viduy is less about the 
words one says, and more about the way or situation that one says it in. 
In this vein, we see a remarkable feature about how viduy is described: it 
is lifnei Hashem, in front of Hashem.

In describing viduy the Rambam, both in his hilchos Teshuva (1:1) 
and his Sefer Hamitzvos (#364) writes that viduy is done lifnei Hashem. 
Similarly, the pasuk above in reference to viduy ma’aser tells us that this 
viduy is to be done lifnei Hashem. Interestingly and comparably, as we 
shall explore soon, the prayer of a poor person is also considered lifnei 
Hashem - ‘the prayer of a poor person, before Hashem he will pour out his 
words’ (Tehillim 102:1).

In his Moreh Nevuchim (3:51) the Rambam constructs a parable to 
depict our different levels of closeness to Hashem. He speaks about 
different people clamouring to visit the king’s palace to gain an audience 
with the king. Some people make it to the capital city and no further, 
some manage to reach the palace grounds, and some end up entering 
the palace itself. The common thread between the three cases of lifnei 
Hashem above - the viduys and the prayer of a poor person - is that 

Hashem is right by them, so to speak. Hashem is close, because they 
are all lifnei Hashem. As the Talmud Yerushalmi1 tells us, a poor person’s 
prayer to Hashem is like someone whispering in their friend’s ear - is there 
anyone closer to Hashem than this?!’

The viduy on Yom Kippur sees us elevated to being close to Hashem, 
the genuine prayer of a poor person is close to Hashem, and the viduy 
ma’aser is also close to Hashem. However, despite the similarities, we 
can also identify differences between these three situations and cases. 
Let us expand on them, presenting them as three different paths of 
gaining closeness with Hashem.

The first is the prayer of a poor person. This means reaching out 
to Hashem with complete humility and reliance, asking for your basic 
needs. This is genuine tefillah and submission to Hashem. 

The second path is that of viduy ma’aser; when one has fulfilled all of 
his responsibilities of giving his produce to the correct people - especially 
the poor. In the words of Rashi (26:15) the gifts to the poor are great, for 
they can change a strict decree to mercy. As the Ralbag writes, someone 
who gives to the poor is as if they are lending to Hashem Himself 
(Hashem sustains the poor) and therefore Hashem will pay you back 
and add much blessing.2 This is the lifnei Hashem of hashkifah mim’on 
kodshecha of viduy ma’aser - an opportunity to stand before Hashem to 
elicit Divine mercy.

The third avenue is to come close to Hashem through pure teshuva 
repentance. This refers to someone who feels that their spiritual account 
is lacking, and they want to remove past errors and become better people 
in the future. They feel like poor people knocking on Your door, as we say 
in our Slichos. Indeed, the Zohar3 writes that the teshuva of David was 
considered like a prayer of a poor person. This should show us how to 
say our Selichos - with humility, reflection, and thoughts about our past 
and future.

It is not often in life that we manage to be lifnei Hashem, that we 
manage to visit the palace, so to speak. But the opportunities are worth 
grasping, holding on to, and developing into more permanent features of 
our lives. 

This Devar Torah is a sample from the forthcoming book of HaRav Zvi 
Kushelevsky ‘s Divrei Torah on Chumash. Published by Israel Bookshop and 
iyH available after Simchas Torah.
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המשך בעמוד 3

הקדוש:  האלשיך  לשון  וזו  העולם? 
"הלא ייפלא, מה גדלה המצווה הזאת 

שעליה לבדה נברא העולם?"

תכלית הבריאה
כל  שאכן  הקדוש  האלשיך  ומבאר 
מעשי  למען  אלא  נברא  לא  העולם 
הוא  מהאדם  הנדרש  ועיקר  האדם, 
בחסדיו  ההכרה 
הכרת  כי  יתברך, 
הן  וההודיה  הטוב 
הבריאה!  כל  תכלית 
את  ברא  יתברך  ה' 
בני  בעבור  העולם  כל 
שלא  כדי  רק  האדם 
טובה  כפויי  יהיו 
הוא  כי  יכירו  אלא 
ויראו  הכול,  אדון 
והחסד  הטוב  כל  את 
ִאתם,  שהבורא עושה 

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

ביטוי  לידי  באה  ביכורים  ובמצוות 
ועוצם  כוחו  שלא  האדם  של  ההכרה 
ידו ולא יִגיעֹו ועָמלוֹ עשו לו את החיל, 
אלא ה' יתברך ברחמיו ששמר על עם 
והוא  הארץ  אל  אותם  והביא  ישראל 
ומצמיח  גשם  ומוריד  רוחות  מביא 
ולכן מביא האדם  יבול הארץ,  כל  את 
נהנה מהשפע  "אינני  ביכורים כאומר: 
אני  אשר  עד  לבורא  השייך  הגדול 
שעשה  חסדיו  על  גדול  בקול  מכריז 
האלשיך  שם  ואומר  לו".  ומודה  אתנו 
ועיקר  גדול  "גדר  זהו  הטוב,  שהכרת 
בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני  בכל  גדול 
כי  להכיר  אלוקים,  עבודת  כל  תלוי 
וכן  פעלו"  והגוף  יתברך  לו  הנשמה 

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

שהיה מצדיקי ודייני עיר הקודש צפת 
ורבינו  יוסף  הבית  מרן  של  דעה  בדור 
האר"י ז"ל, המכונה 'האלשיך הקדוש':
על מה כל הרעש? בשביל רימון ותאנה 
עושים  מדוע  ענבים?!  של  וקופסה 
עסק כה גדול מכמה פירות? ובלשונו: 
פחות  על  הזאת  החרדה  קול  "מה 
מדוע  קשה:  וכן  דינר?"  חצי  משווה 

בכלל לטלטל בן אדם 
במשך  הגולן  מרמת 
ברגל  משבוע  יותר 
בשווי  פירות  בשביל 
שקל?  עשרים  של 
הקדושה:  ובלשונו 
ההיא  החרדה  "כל 
אשר חרד הוא יתברך 
ביכורים  מצות  על 
איש  שיחרד  הזאת 
וילך  ומעירו  מביתו 
ענבים  באשכול  רגלי 

אחד ומן התאנים ומן הרימונים מעט 
מזֵעיר לא כביר..."

ומגדיל האלשיך את התמיהה: כידוע, 
"בראשית  במילים  פותחת  התורה 
את  חז"ל  ודורשים  אלוקים",  ברא 
המילה 'בראשית' שה' ברא את העולם 
הראשית  ומהי  ה'ראשית'.  בשביל 
שלמענה נברא העולם? חכמינו מונים 
'ראשית':  שנקראים  דברים  כמה 
ישראל  עם  ראשית,  נקראת  התורה 
נקראים ראשית, ועוד. ואומר המדרש 
הדברים  שאחד  פ"א(  רבה  )בראשית 
שבזכותם נברא העולם הוא הביכורים 
שגם הם נקראו 'ראשית', כמו שכתוב 
זה  פי  על  אדמתך".  ביכורי  "ראשית 
יש להתבונן: מה כל כך יסודי במצוות 
הביכורים עד שהיא התכלית לבריאת 

במצוות  פותחת  השבוע  פרשת 
הפירות  הם  הביכורים  הביכורים. 
באילן.  לצמוח  שהתחילו  הראשונים 
וכאשר  אותם,  מסמן  המטע  בעל 
לאכילה,  וראויים  בשלים  נעשים  הם 
לבית  אותם  ומעלה  אותם  קוטף  הוא 
לכהן  אותם  מוסר  הוא  ושם  המקדש, 
תוך כדי קריאת סיפור שלם של שבח 
הביכורים  במקרא  הוא.  ברוך  לקדוש 
את  מלווה  ה'  כיצד  היהודי  מפרט 
החל  ילדותו  משחר  עוד  ישראל  עם 
את  להעמיד  יעקב  של  מההתמודדות 
הרשע,  לבן  בבית  הקדושים  השבטים 
מצריים  וביציאת  בשעבוד  וההמשך 
לשבת  זוכה  היהודי  שבו  היום  ועד 
מפריה  ולאכול  ישראל  בארץ  בשלווה 
את  ה'  לפני  ולהביא  מטובה  ולשבוע 

ראשית עמלו.

שהבאת  באריכות  מתואר  במשנה 
גדול:  בעסק  נעשית  הייתה  הביכורים 
מתכנסים  היו  הביכורים  מביאי 
במרכז  וישנים  גדולות  בקבוצות 
העיר; הם היו מצפים קרניים של שור 
וכל  ירושלים  זית; שרי  ובעטרת  בזהב 
וכל  לקראתם  יוצאים  היו  חשוביה 
ומברכים  עומדים  היו  המלאכה  בעלי 
חליל  הנעימו  המעמד  כל  את  אותם; 
נושא את  וכל מיני זמר; כל אחד היה 
הסל בעצמו בין עשיר ובין עני ואפילו 
המלך אגריפס היה נושא את הסל על 
אותם  קיבלו  המקדש  ובבית  כתפו; 

הלוויים בשירה מיוחדת.

על מה כל הרעש?
שואל על כך רבינו משה אלשיך זיע"א, 

מפתח הברכות

בס"ד
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לשון חכמים תיטיב דעת
שם  דבריו  מתוך  המלוקטת  לשונו  וזו 

לענייננו:
להיטיב  חפץ  יתברך  חסדו  זה  "אמנם 
עולמו  להחשיב  מידינו  יבקש  ולא 
שנחזיק  רק  )שלנו(.  לנו  הוא  כאילו 
אדון  הוא  כי  ונכיר  טובה  יתברך  לו 
תמיד.  לנו  והמטיב  הטוב  והוא  הכול 
טעם  )וזה  יתברך...  לו  ונהלל  ונברך 
אינם  כי  יורו  למען  הביכורים(  מצוות 
שלו  הכול  כי  מכירים  רק  טובה  כפויי 
פרי  כל  ראשית  ומביאים  יתברך. 
זה כל מה שיבקש הוא  כי  דרך כבוד, 
הלא  כי  שברא,  מה  כל  על  יתברך 
האדם  בעבור  ברא  אשר  העולם  כל 
טובה  לו  יחזיק  למען  אם  כי  היה  לא 
ובזה  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  ויהללנו 
כוונתו  עיקר  התורה...  כל  קיום  תלוי 
טובה  כפוי  ממידת  להרחיקנו  יתברך 
ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי, 
בכל  גדול  ועיקר  גדול  גדר  הוא  כי 
כל  תלוי  בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני 
לו  הנשמה  כי  להכיר  אלוקים  עבודת 
לו  עבדים  וכולנו  פעלו,  והגוף  יתברך 
לנו  מקנה  הוא  זה  ושבשכר  יתברך, 
הארץ למורשה, ואם לאו, הארץ תיעזב 

מהם..."

לראות  בפנים  שם  לעיין  וצריכים 
והמתוקים,  הנפלאים  דבריו  כל  את 
רבים  ודיוקים  שאלות  שואל  שכדרכו 
בפסוקים ומסביר את כל מהלך פרשת 
הביכורים ומתרץ את כל השאלות על 

פי יסוד זה.

ושמחת בכל הטוב
הקדוש,  האלשיך  אומר  ולמעשה, 
להכיר  הנהנין,  ברכות  כל  כוונת  זו 
ילד  שכל  כמו  לה'  שייך  שהכול  בכך 
כוונת  שזו  הוא  לענייננו  והנוגע  יודע. 
הביכורים וזו תכלית הבריאה והיצירה. 
לנו  אין  הרבים  שבעוונות  ובדורנו 
כך  כל  מצווה  שהיא  ביכורים  מצוות 
חשובה ויקרה, נוכל לקיים את תכלית 
בברכות  התחזקות  ידי  על  המצווה 
הנהנין בכוונה ובהודיה לה' על כל פרט 

בחיים.

שאנו  האלשיך  מדברי  מובן  אבל 
מביא  כי  מזה.  יותר  להרבה  נדרשים 

כל  מה  על 
הרעש? בשביל רימון 
וקופסה  ותאנה 
מדוע  ענבים?!  של 
עושים עסק כה גדול 

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
(Hebrew)

1 
 

RAV BRAZIL PARSHAS SHOFTIM תשע"ח 

THE ART OF SHIFTING IN AVODAS HASHEM 

On Rosh Chodesh Elul we began saying the tefillah of ה' אורי וישעי לדוד . One passuk in this 

perek needs explanation. Dovid Hamelech says שבתי בבית ה' כל ימי חיי that I shall dwell in 

the house of Hashem all the days of my life. How can that possibly be Dovid’s request 

when he knows that he is a king who engages and is deeply involved in his country’s 

security, warfare, welfare, and sustenance, a large part of every day? 

The passuk in this week’s parsha quotes a famous message (Devarim 18,13)  תמים תהיה

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז  Rashi writes .עם ה' אלקיך

 Walk in wholesomeness with Hashem, Hope for Him, Everything that .תהיה עמו ולחלקו

comes your way accept with wholesomeness and then you will be with Him and become 

His portion. 

The meforshim explain that this that Rashi says “everything that He brings upon you 

accept with wholesomeness” is similar to what Rashi writes on the passuk  'ואהבת את ה

 which he interprets to mean with every middah בכל מדה ומדה to love Hashem ,בכל מאדך

Hashem brings upon you, whether it comes in the form of the middah of judgment and 

strictness, or whether it manifests itself in the middah of  goodness. Whichever middah 

Hashem presents to you at any time one must be ready nevertheless to accept it with 

love for ultimately is it for one’s best welfare. Even though at the time of receiving, it  

looks bad, it will eventually be seen retroactively as a tremendous benefit (Tzlach 

Pesachim 50). 

That is why the gematriah of תמים עם יהו' אלהיך with its fifteen letters adds up to השבת. 

For Shabbos is מעין עולם הבא, where one receives the revelation, that Hashem always on 

every occasion treated us with the utmost of kindness and concern for our benefit. We 

were just not privy to see the inner truth and the silver lining. 

However, we can interpret the above passuk in a slightly different fashion. Everything 

that comes your way you must respond with wholesomeness. That means that Hashem 

is sending one tests where sometimes one’s reaction to the situation must utilize the 

middah of chesed and sometimes the expected reaction from the same person tested is 

the middas Hadin.  One is not allowed to lock himself into a particular middah and say 

this is who I am (see R’ Tzadok’s Kometz Hamincha 22 for a lengthier discussion on the 

subject). For instance to say, I am a Baal Chesed and worked on it for years. How can 

Hashem expect from me a reaction of anger and to go ahead and murder the 

inhabitants of an Ir Hanidachas. If Avraham would have taken that stance he would not 
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עזרה לחגי תשרי

יד  הושטת  מחייבים  המתקרבים  תשרי  חגי 
עוזרת למשפחות הנזקקות. בתי חב"ד ברחבי 
להענקת  מיוחדת  בהיערכות  פותחים  הארץ 
סיוע וחלוקת מצרכי מזון למשפחות האלה. 
חשוב להקדים ולתרום בעין יפה, כדי לאפשר 
לספק לכל משפחה את צורכי החג הדרושים.

סדנת שופרות
לקראת פתיחת שנת הלימודים הכינו צעירי 
מיוחדת  תכנית  התלמידים  בעבור  חב"ד 
שופרות.  סדנת  שבמרכזה  אלול,  לחודש 
ייצור  תהליך  את  חווים  הילדים  בסדנה 
איל  קרן  כיצד  עיניהם  במו  ורואים  השופר, 
מצוות  את  מקיימים  שבו  לשופר,  נהפכת 
לילדים  מנחילה  גם  הסדנה  שופר.  תקיעת 
אלול,  חודש  של  ומשמעויותיו  תכניו  את 
חודש ההכנה לימים הנוראים. את הסדנאות 

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

מסע 'התקשרות'
מסע  עוד  מקיימת  התקשרות  עמותת 
באוקראינה.  החסידות  מייסדי  ציוני  אל 
מלאים  ימים  ארבעה  מבטיחים  המארגנים 
ואירוח  והתוועדויות,  שיעורים  בתפילה, 
קרומבי  ברלה  הרב  בהדרכת  גבוהה,  ברמה 
זמיר.  דניאל  הסקסופון  אמן  ובליווי 
ט"ז־י"ט  שני־חמישי  בימים  יהיה  המסע 
בטל'  והרשמה  פרטים  )27־30.8(.  באלול 

9302030־03.

יש חדש פגישה עם המלך בבגדי החולין
בימים האלה בורא העולם בא לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם 
אם נשמותינו מכוסות אבק מטרדות היום־יום. גם אם איננו מושלמים

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

בה והרחמים. תקיעת 
מבית  בוקעת  כבר  השופר 
הכנסת ומזכירה כי עוד שנה 
בעוד  וכי  לסיומה,  מתקרבת 
שבועות מספר נתייצב לפני 
בימים  המלכים  מלכי  מלך 

הנוראים.

ימי אלול הם זמן של חשבון 
חרטה  עצמית,  בדיקה  נפש, 
היו  לא  שאולי  דברים  על 
החלטות  קבלת  כתיקנם, 
מטבע  לעתיד.  טובות 
בעניינים  העיסוק  הדברים, 

האלה משרה עלינו רצינות וכובד ראש, ועל זה 
נוספת אימת ימי הדין המתקרבים.

באור  אלול  חודש  את  מאירה  החסידות  ואולם 
חדש. אלה ימים של אהבה גדולה ושל התקרבות 
עצומה מצד בורא העולם אלינו. ביטוי לכך ניתן 
שניאור־ רבי  של  בשדה',  'המלך  הידוע  במשל 

בספרו  חב"ד(,  חסידות  )מייסד  מלאדי  זלמן 
'ליקוטי תורה'. 

המלך מאיר פנים
אל  שיוצא  למלך  זה  חודש  בימי  נמשל  הקב"ה 
השדה ומניח לכל החפץ בכך לגשת אליו ולהביע 
לפניו את כל משאלותיו. בימים כתיקונם קשה 
להיות  עליו  המלך.  אל  להגיע  הפשוט  לאזרח 
בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש 
עמו. ואולם יש זמנים שבהם המלך יוצא אל העם, 
אל השדה הפתוח. שם אין הוא מוקף סוללה של 
דבר  אין  שם  לשכה.  ומנהלי  פקידים  מזכירים, 
החוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול 

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

במשל הזה יש עוד פרט חשוב — כל ימות השנה 
גם אם ניתנת לאדם הזדמנות לפגוש את המלך, 
הוא נדרש להתלבש בבגדים המתאימים וללמוד 
המלכות.  בארמון  הנהוגים  הנימוס  כללי  את 
לעומת זה, כאשר המלך יוצא לשדה, הוא פוגש 
את בני העם כפי שהם — בבגדי עבודה, מאובקים 

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

בא  העולם  בורא  בימים האלה  אלול.  חודש  זה 
לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם אם אין 
לנו 'בגדים' מתאימים )תורה ומעשים טובים(. גם 
היום־יום.  מטרדות  אבק  מכוסות  נשמותינו  אם 

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

ורבי שניאור־זלמן מוסיף שהמלך מקבל את כל 
פנים שוחקות  ומראה  יפות  פנים  הבאים בסבר 
לכולם. לא דיי שהוא מקשיב לבקשות בני העם, 
הוא גם ממלא אותן מתוך שמחה ומאור פנים. 
מידות  שלוש־עשרה  את  עלינו  מאיר  הבורא 

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

הלב מרגיש
היא  הבורא  מצד  זו  עצומה  להתגלות  הביטוי 
ההתעוררות האופפת אותנו בימי אלול. נשמתנו 
חשה את ה'מלך' הנמצא ב'שדה'. בלב כל יהודי, 
יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת 
הוא  תמיד  לא  אלול.  בימי  מסוימת  התעוררות 
מּודע למשמעותה; לא תמיד הוא יודע להפנותה 
שצריך  מרגיש  הוא  אבל  הנכונים.  לכיוונים 
להשתנות, להשתפר; הוא חש כמיהה לדבר מה 

רוחני, עליון.

אל  לצאת   — לעשות  שעלינו  אחד  דבר  רק  יש 
המלך, לפנות אליו, לפתוח את הלב. וכשנעשה 
כן ודאי נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.

זמני השבוע
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מאת מנחם כהן 

גבריאל  שנה.  ושתיים  עשרים  לפני  קרה  זה 
שבדרום,  שפירא  מרכז  תושב  גלאם,  )גבי( 
אימו,  קיבל את ההודעה המעציבה על פטירת 
השבעה.  לימי  מתארגנים  איך  להבין  וניסה 
מהיכן מביאים כיסאות נמוכים ליושבים שבעה 
וכיסאות למנחמים, איך מקימים אוהל אבלים, 

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

מצא  ההלוויה  סידורי  והכנת  הכאב  כל  בתוך 
תשובות  ומקבל  לחברים,  מטלפן  עצמו  את 
שהנקודה  לו  התברר  למשל  כך  מתסכלות. 
הקרובה ביותר אליו להשגת כיסאות ושולחנות 
יום  להקים  ההחלטה  גמלה  בליבו  ביבנה.  היא 
מהם  ויחסוך  לאבלים  מענה  שייתן  גמ"ח  אחד 

לפחות טירדה זו. 

רגישות מול המשפחות
ישתחרר   )61( גבריאל  שנים.  שבע  יחלפו 
את  ליישם  יחליט  ואז  בצה"ל,  קבע  משירות 
קנה  שלו  המעשר  בכספי  שקיבל.  ההחלטה 
על  לחבריו  והודיע  ניידים,  ושולחנות  כיסאות 
על  השמועה  אבלים.  למשפחות  גמ"ח  הקמת 
גבר.  והביקוש  לאוזן  מפה  עברה  גלאם'  'גמ"ח 
הוא  נוכחתי עד כמה  הגמ"ח  "מייד עם הקמת 
חיובי", משחזר גבריאל. "אני לא שואל שאלות, 
כדי  לבוא  לאן  לפונים  מסביר  אני  כול  וקודם 
אני  אבל  תקופת  שעבר  כמי  הציוד.  את  לקבל 

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

"זרם  במהירות.  תאוצה  לצבור  החל  המיזם 
של  כמויות  מהר  לקנות  אותי  הביא  הבקשות 
ציוד", הוא מספר. "לצד עוד כיסאות ושולחנות 
לחורף,  חימום  עמודי  אוהלים,  מזרנים,  קניתי 
פלטות חימום, מקררים, מקפיאים ועוד, וכמובן 
בבני  נעזר  הוא  תהילים".  וספרי  סידורים 
משפחה וחברים שתרמו מכספם לקניית הציוד. 

מ'שבעה' לאירועי שמחה
גדול  במחסן  המאופסן  הגמ"ח,  של  הציוד 
מבאר־שבע  ושוב  הלוך  נוסע  שפירא,  במרכז 
מעט  לא  במחסן  מבלה  גבריאל  חדרה.  ועד 
מסדר יומו. "הציוד דורש תחזוקה קבועה", הוא 
ומַתחזק את  בציוד שנשבר  "אני מטפל  מספר. 
קרוב  ברשותו  יש  כיום  שמתבלים".  הפריטים 
לאלפיים כיסאות, ורוב הזמן הם נמצאים בבתי 

אבלים, וכך האוהלים.

"חלק מהציוד שלנו משמש גם לאירועי הכנסת 
ספר תורה, וכך אנחנו מלווים את המשפחות גם 
באירועי שמחה", הוא אומר. הוא מגלה שבימי 
לציבור  וציוד  מזרנים  סיפק  קטיף  גוש  גירוש 

שבא לחזק את התושבים. 

"שכר? בעולם הבא"
בכולל  לומד  גבי  פעילות.  שעות  אין  לגמ"ח 
זמין.  תמיד  שלו  הטלפון  אבל  הבוקר,  בשעות 

בלילה  באחת־עשרה  נפטר  אדם  "לפעמים 
וממהרים לקיים את ההלוויה. אני מקבל שיחת 
למשפחה,  ציוד  להעביר  נערך  ומייד  טלפון 

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

הגמ"ח:  בפיתוח  ממוקדות  גבי  של  שאיפותיו 
עוד  לקנות  שאיפה  לי  הייתה  האחרונה  "בעת 
השם  וברוך  שולחנות,  וארבעים  כיסאות  אלף 
הדבר בוצע. יש משפחות מעוטות יכולת שאין 
אני  הציוד.  את  ולקחת  לבוא  האפשרות  להן 
אליהן.  הציוד  את  שיסיע  לנהג  מכספי  משלם 
אני לא מצפה לתודה ולא לשכר. זה מיזם לשם 

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

עקירת עץ פרי
פרי  עץ  בעקירת  איסור  יש  האם  שאלה: 
שהזקין, אם הכוונה היא לנטוע במקומו עץ 

פרי צעיר?

"לא  כ,יט(:  )דברים  בתורה  נאמר  תשובה: 
תשחית את עצה". זו מצוות לא־תעשה, האוסרת 
בדרך השחתה. אבל מותר  אילן מאכל  לקצוץ 
המזיק  מאכל  אילן  כגון  תיקון,  לצורך  לעוקרו 
מקומו  אם  או  ממנו,  טובים  אחרים,  לאילנות 

נחוץ לשימושים אחרים. 

שאינם  פירות,  מעט  מניב  העץ  אם  כמו־כן 
והטירחה  החזקתו  הוצאות  את  מצדיקים 
הדבר  אם  ובפרט  לעוקרו,  מותר   — בטיפוחו 

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

אם אין מדובר בחקלאי המגדל מטע לפרנסתו, 
אלא באדם רגיל המגדל עצי פרי בגינתו, רצוי 

להקנות את העץ לגוי )כגון בקניין כסף( ושהגוי 
יקצוץ אותו.

עצי  נבטים של  שאלה: האם מותר לעקור 
פרי שצמחו בחצר מאליהם?

תשובה: אין הבדל אם העץ ניטע בידי אדם או 
מעצמם,  שהשתרשו  מענף  או  מגרעין  שצמח 
נבט  ואם שלא לרצונו. כל  אם ברצון הבעלים 
כזה יש לו דין של אילן מאכל לכל דבר, וגם אם 
הוא עדיין רך וטרם הניב פרי — אסור לעוקרו 

אלא בתנאים האמורים.

מ"י,  פ"ד  שביעית  בפיה"מ  רמב"ם  צא,ב.  ב"ק  מקורות: 
הרב  )מהדורת  חסידים  ספר  ה"ח.  פ"ו  מלכים  ובהל' 
מרגליות(, צוואת ר' יהודה החסיד אות מה. שו"ע אדה"ז 
)במהדורה  ואילך  סי"ד  ונפש  גוף  שמירת  הל'  חו"מ 
ל־לא.  עמ'  ח"ד  מנחם  שלחן  קמו(.  עמ'  ח"ו  החדשה 

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.
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חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

מעת  לבדיקה  זקוקות  ומזוזות  תפילין 
לעת. גם אם הן היו כשרות למהדרין בעת 

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

מושפע  והוא  אורגני,  חומר  הוא  הקלף 
הסת"ם  אותיות  ולחות.  קור  חום,  מתנאי 
עלולות להיסדק או להימחק, והדבר פוסל 

את התפילין והמזוזות.

והמזוזות בימי  נהוג לבדוק את התפילין 
חודש אלול, כהכנה לשנה החדשה.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת נצבים • כ"ז באלול התשע"ח

א'רנט

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

כאשר הרבי שולח שלוחים ודורש להתמסר לעבודה של הפצת היהדות, 
צריכים  הן אמת שבודאי  ישנם החושבים:   - וכו'  תורת החסידות  הפצת 

לקיים את השליחות, אבל אעפ"כ, מהי המהירות?
אפשר לעשות זאת ברגע שלאח"ז...

יהודים  אותם  של  תורה"  גופי  "רוב  של  שהקיום  לדעת  צריכים  ובכן, 
הנמצאים בהמקום שאליו נשלח, תלוי בהשליחות שלו!

...כוונת השליחות ששולח הרבי היא - בשביל הזולת, כדי להציל את אותם 
נשמות של בני ישראל שנמצאים במקום שליחותו, ולכן, אי אפשר לדחות 
את קיום השליחות, שהרי ברגע זה עלול יהודי לפרש  את ענין האמונה וכו' 

באופן הפכי, ושוב לא תהי' אפשרות ח"ו להציל אותו!
(משיחת ש"פ קדושים תשכ"ה - תורת מנחם כרך מג עמ' 278)

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

אי אפשר לדחות את השליחות!
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‘From supervision to deed’ - 'מהשגחה למעשה'  
Moreinu HaRav shlit”a relates: Before beginning the study of 
the section of hashgacha pratis in the sefer ‘Shomer Emunim’, 
they invited me to speak to the young men of Toldos Aharon 
as a preparation to study. 
The day after the sichah I sat and learned at the set shiur with 
my grandchildren. At the end of the shiur we were told that a 
family member was in the hospital and the condition was 
serious. We immediately arranged to say Tehillim for his 
recovery, but we realized that we were only nine men and if 
we had one more man, we would have a minyan. I asked one 
of my grandsons to go down and see if someone was passing 
by who would be able to join us to say Tehillim since saying 
Tehillim with ten is incomparable to saying it without a 
minyan.  
In the street beneath the house, my grandson saw a 
chasidishe man walking quickly. My grandson turned to him 
and said: “Grandfather needs a tenth to say Tehillim, perhaps 
you can join us for a few minutes?’ 
He replied that he was in a big hurry, but if this would take 
just for a few minutes he would do this chesed, and so he 
came upstairs and joined us to say Tehillim. After a few 
minutes, we ended and I turned to him to bless him. He then 
said that he was on the way to Me’ah Shearim to immerse in a 
mikvah as a segulah that his wife should have an easy delivery 
as she is in the hospital. I immediately suggested that he use 
my mikvah instead of running to Me’ah Shearim. 
The man was very touched and he said that he thought that 
he was doing a chesed when he came up for a few minutes 
and now he sees that he is getting more than he gave and he 
was saving precious time. 
After immersing he said that yesterday he had attended the 
sichah that I gave on hashgacha pratis and he wondered to 
himself if perhaps these stories of hashgacha were only a 
special segulah and they did not really happen to everybody… 
and now he sees that everyone is surrounded by unlimited 
hashgachos, one just has to stop and consider and give thanks 
to Hashem!!! 

Moreinu HaRav shlit”a 
 

Righteous Judgment – משפט צדק 
When we read in the Torah the directive to the judges 
 and they shall judge‘ – 'ושפטו את העם משפט צדק' (16:18)
the people with righteous judgment’, usually, we say to 
ourselves, ‘This posuk does not apply to me so much, I am 
not a judge and I am not involved in judgment’. But the 
truth of the matter is, this is not so. Each one of us is a 
judge. How is this possible?? 
A young man related that during vacation, he traveled 
with his family to Europe to visit the graves of Tzaddikim. 
He spent Shabbos in a place where many Jews were close 
the grave of one of the great Tzaddikim. He relates that on 
Shabbos he saw a young man who he recognized from his 
community, and he noticed that the young man was not 
wearing Shabbos clothes in the custom of their 
congregation. In his heart he resented the young man, 
‘Couldn’t he have taken Shabbos clothes with him even 
when he was in a foreign country?’ Of course, he did not 
say anything to him. The next day he again met the young 
man and they began a conversation. During the course of 
their conversation the young man told him that his whole 
family’s suitcases did not arrive with them on the flight 
and so, the whole family did not have their nice clothing! 
‘Just then I was filled with immense shame, how I didn’t 
even try to judge him favorably!’ 
This is what we were referring to. In truth, no one 
appointed me to be a judge, but the reality is that all day 
long we judge people right and left, right and wrong. 
Rashi explains the first posuk of our parsha ‘This teaches 
us that we establish judges for each and every tribe 
separately and in each and every city.’ Although, based on 
the size of the city no more than one judge is needed, still, 
since people descend from several tribes, they must 
establish judges from every tribe in the city. The reason 
for this is: In order to judge another person, the judge 
must be aware of the mental state of the one being 
judged. Similarly, Chazal have stated (Avos 2:5) ‘Do not 
judge your fellow until you have reached his place’, and 
this is what Chazal are telling us, that we are all judges, 
and just as we want HaKadosh Baruch Hu to judge us 
favorably on this fast approaching Yom HaDin [Judgment 
Day], so too it is incumbent on us to judge everyone 
favorably. 

- Tiv HaToarh - Shoftim 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

דברי התעוררות לתשעת הימים

תשעת הימים זה זמן שצריך להתעורר בתשובה, ויש לי 
עברו  שנים  כמה  ושנה  שנה  בכל  כתוב  שבו  לוח  כאן 
מחורבן הבית, והשנה הוא 1,950 שנה! וכבר אמרו חז"ל 
(ירושלמי יומא פ"א ה"א) כל דור שלא נבנה בית המקדש 
בימיו כאילו נחרב בימיו, וצריך מאד מאד להתעורר מזה, 
ולהרגיש שזה כאילו ממש נחרב השנה! גם בשבת קודש 
קוראים הפטרות ובהם דברים חריפים וקשים, יש דברים 

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

והאזיני  שמים  "שמעו  כתוב:  ב-ג)  א  (ישעיה  בהפטרה 
ארץ כי ה' דבר, בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע 
לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו,  אבוס  וחמור  קנהו  שור 
אומר  היה  הישיבה  ראש  אם  לעצמינו  ונדמיין  התבונן". 
לאחד מן התלמידים שהוא 'חמור', הלא היינו מזדעזעים, 
וכאן הנביא שכל דבריו אמת בתכלית, אומר שבני ישראל 
יותר  והם  להכעיס,  שעשו  היא  שהכוונה  בי"  "פשעו 
גרועים מן החמור... ומוסר זה אנו קוראים בשבת עצמה, 
וחייבים אנו להתבונן בזה, וכדברי הפסוק "שמעו שמים 
והאזיני ארץ", ואם לא מתבוננים, גם אדם שמתפלל כל 
יום, ולומד תורה ועושה מצוות, אם אינו מתבונן, הרי גרוע 
המקדש  לבית  היום  מצפה  שהוא  מי  החמור.  מן  הוא 
ולקרבנות? הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל אמר לי, שלא 

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

ואין מגהצים,  ואין מכבסים  רוחצים  אין  הימים  בתשעת 
וכל זה בשביל מה? בשביל שנזכור ונרגיש את האבילות! 
הוי  שום  היה  לא  לשו"ע  זה?  על  חושב  מישהו  האם 
אמינא להחליף בגדים בתשעת הימים, האם ל"ע על אב 

מיני  כל  מוצאים  וכיו"ב?!  בגדים  מחליפים  שנפטר 
היתרים. ומיד לאחר ט' באב יוצאים לחופש, כאילו שלפני 
רגע לא היה ט' באב, זה איום ונורא, איך אפשר להסתובב 
בכל המקומות כאשר האדם יודע שאין לאבא שלו בית 
עד  תשובה  ועושה  בוכה  האדם  באלול  ורק  בו.  לשכון 
מוצאי יוה"כ... וחוזר להרגלו! ומה עם שאר ימות השנה, 
יעקב  רבי  היעב"ץ  גרמא?!  שהזמן  עשה  מצות  זו  וכי 
שלא  זה  חטא  אלא  לנו  היה  לא  שאם  אמר,  עמדין 

התאבלנו על המקדש, היה די בזה שלא נצא מן הגלות.

נעליהם  חולצים  המלמדים  היו  ילדים  היינו  כשאנחנו 
ואומרים עם הילדים 'תיקון חצות', בזוה"ק איתא שבבין 
ביום.  גם  לומר  יש  בלילה,  חצות  תיקון  מלבד  המצרים, 
הבעל התניא פסק ששתי שעות קודם חצות כבר אפשר 
ר'  הגה"צ  של  נינו  שהוא  נכד  לי  יש  חצות.  תיקון  לומר 
זונדל קרויזר זצ"ל, וסיפר שבכל יום ויום הוא עושה תיקון 
חצות, וגם בשנותיו האחרונות שמאד היה קשה לו, היה 

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

בברכת המזון נוהגים לכסות את הסכין (שו"ע או"ח סי' קפ 
רבינו  בשם  טעם  יא)  (ס"ק  ברורה  המשנה  והביא  ס"ה), 
שמחה, לפי שפעם אחד הגיע אחד לברכת בונה ירושלים 
לסלקו  נהגו  וע"כ  בבטנו,  סכין  ותקע  הבית  חורבן  ונזכר 
בשעת ברכה. מזה יש ללמוד איך פעם שכשהיו מברכים 
יכולים  ברכת המזון היו חושבים על חורבן הבית, ולאן היו 

להגיע, ואיפה אנחנו היום? היום אנו לא חושבים כלום.

יראה  משה'  'זכרון  הכנסת  לבית  שיבא  אדם  יום,  בכל 
אביו  על  בצער  ומספר  אדם  נעמד  התפילה  שלאחר 
ואין לו פת  ילדיו  החולה, או על אביו שעומד לחתן את 

והוא מבקש את עזרת הקהל. כל אדם  וכו',  וכו'  לאכול 
עיסוקיו  את  להפסיק  צריך  בצרה,  אביו  שכאשר  מבין 
ללא  נשאר  לו. אבינו שבשמים  לעזור  זמנו  ולפנות את 
בית, יש לו רק כותל אחד! האם מישהו דואג לו? מישהו 
חושב בכלל?! אני חושב שיש לתלות שלט גדול על אבני 
על  כביכול  טענות  לו  שיש  שמי  כתוב  יהיה  ובו  הכותל, 
הקב"ה שיבא לכאן ויתבונן שאינו חש על כבוד השכינה 
צרת  על  רק  ודואג  וחושב  בית,  לה  ואין  בגלות  שהיא 

עצמו.

נגר  שהיה  פעם,  של  פשוט  יהודי  שהיה  זיידע,  לי  היה 
(carpenter), ואמר כאשר יבא המשיח אני יקדיש כשנה 
אחת בשביל לבנות בחנם. האם גם אנחנו חושבים ליתן 
ולא  יבא  שמשיח  לנו,  שיתנו  רוצים  רק  אנחנו  משהו? 
תשלומי  כגון  למדינה  חובתינו  את  לשלם  נצטרך 
'כי  אומרים  אנו  בתפילה   ...(mortgage) 'משכנתא' 
בעבור  היא  כשכוונתינו   – היום'  כל  קוינו  לישועתך 
השכינה שהיא בגלות, ואין אנו אומרים 'לישועתינו' שהיא 
אנו  שגרועים  ואומר  הנביא  צווח  ולכן  עצמינו,  לתועלת 

מחמורים.

החפץ חיים אמר עה"פ (מלאכי ג א) "פתאום יבא", צריך 
להתכונן ולהכין את עצמינו קודם שיבא המשיח פתאום. 
חז"ל אומרים (תענית ל:) כל מי שאינו מתאבל על בית 
המקדש לא יזכה לראות בשמחתה, והעיר 'ביתר' נחרבה 

משום זה.

על  יושב  כשהוא  רבו  את  אחד  חסיד  ראה  אחת  פעם 
הרצפה ובוכה, שאלו מה קרה? השיב לו רבו שהוא רוצה 
ושאלו  רבו  והוסיף  המקדש.  לבית  לירושלים  לבא 
לו  השיב  לירושלים.  לבא  אינך חפץ  וכי אתה  בתמיהה, 
החסיד שהוא צריך לשאול את אשתו על כך, והלך ושאל 
את אשתו, ואמרה שיש לנו בית גדול ולא חסר לנו כלום! 
כל  ויבנה המקדש  יבא  ידי שמשיח  רבו, שעל  לו  השיב 
הגויים יסתלקו מכאן. חזר לאשתו ואמר לה זאת, אמרה 
כאן....  נשאר  ואנו  לירושלים  יבואו  שהגויים  לה  שעדיף 

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

כתוב (ירמיה ל יז) "קראו לך ציון היא דרש אין לה", ואמרו 
(ר"ה ל.) מכלל דבעיא דרישה. באים לכותל ומתפללים 
כל אחד על הצרה שלו, האם מישהו מתפלל גם על צער 
השכינה והגלות? צריך לומר את ה'קינות' בכוונה ראויה, 
זה  ימים...  שבוע  לקחת  צריך  זה  ולהתבונן,  להבין 

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

שעות לימודי חול, ועמד בראשו יהודי חרדי, יצא הגה"ק 
במלחמת  ירושלים,  של  רבה  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי 
והרי  מדוע,  המנהל  אותו  ושאל  כנגדו.  ממש  חרמה 
לומדים שם לימודי קודש וכו', אמר להם, אני שולח ילד 
לחיידר כמו מאה שערים ועץ חיים ששם מחנכים מה זה 
חורבן הבית ושצריך לומר 'תיקון חצות', אבל בבית ספר 
הזה, הילדים לא יגיעו לדברים אלו. יש כיום חיידר שלנו 
בעיר 'בית שמש' שבימי בין המצרים, אומרים עם הילדים 
בכל יום 'תיקון חצות'. אבל הציבור הכללי כבר איבד את 

הרגש, וזה נורא ואיום.

סיפר הר"ר מנחם פרוש ז"ל, שפעם בהיותו בן י"א שנה, 
ישן אצל סבא שלו, והנה באמצע הלילה הוא רואה אותו 
יושב על הארץ ונר דולק בידו ובוכה, שאל ר' מנחם את 
סבו מה קרה? אמר לו בקול חזק 'אתה לא יודע שבית 
המקדש נשרף'? מיד יצא ר' מנחם מחוץ לבית ועלה על 
סולם גבוה הפונה לכיוון הכותל המערבי לראות אם הר 

הבית עולה בלהבות אש....

וכולם  לחופה,  מתחת  כוס  שוברים  הנישואין  בשמחת 
נותנים אפר מקלה על ראש החתן,  'מזל טוב',  אומרים 
אומרים על 'נהרות בבל', וכל זה כדי להעלות את חורבן 

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

תשעה באב זה זמן של תשובה מאהבה, ביוה"כ זה זמן 
של תשובה מיראה, כי הוא רוצה שנה טובה, ולכן עושה 
תשובה, וזה בבחינת שלא לשמה. אבל עכשיו זה זמן של 
למדרגות  זה  ידי  על  לבא  ואפשר  מאהבה,  תשובה 

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

עוד כתוב בהפטרה (שם פסוק י): "שמעו דבר ה' קציני 
אומר  הוא  וכן  עמורה",  עם  אלקינו  תורת  האזינו  סדום 
(פסוק יב) "מי בקש זאת מידכם רמס חצרי", וכיום 'חצרי' 
היינו בתי כנסיות. הקב"ה אינו רוצה שנבא לבתי כנסיות! 

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

הרמב"ן כותב, שעיקר בריאת העולם הוא כדי שיהיו בו 
בתי כנסיות להודות להקב"ה, ולמעשה אנו באים לבית 
בדיעבד,  ועושים הכל  חובה,  ידי  כדי לצאת  רק  הכנסת 
מקשיבים  אין  במנין,  בקושי  התפילה,  את  מאחרים 
כתינוק  בורחים  כבר  התפילה  ובסוף  הש"ץ,  לחזרת 
הבורח מבית הספר, ועל זה אומר הקב"ה "מי בקש זאת 
את  הקרבנות,  כנגד  הם  התפילות  חצרי".  רמס  מידכם 

מהקב"ה  לבקש  יכול  אדם  ואיך  לאשי,  לחמי  קרבני 
פרנסה, בזמן שלקב"ה בעצמו אין מה לאכול, אין לו את 
הקרבנות שהם 'לחמי לאשי'. בשו"ע כתוב שאדם צריך 
להיפך,  שעושים  יש  והיום  קדיש,  לשמוע  כדי  לרוץ 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... 
אם היה בידי הייתי סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות 
קריה  לזונה  היתה  איכה  רח"ל,  ה'  חילול  זה  מהקב"ה, 

נאמנה. 

הסטייפעלער זצ"ל היה אומר, שפעם היו אומרים תרי"ג 
מודים  אנו  בעיות...  תרי"ג  אומרים  רח"ל  והיום  מצוות, 
להקב"ה על שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, 
הקב"ה רצה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 

ומצוות, התורה והמצוות הם זכות לנו, ולא 'כפיה דתית'.

אנשים  כאלו  יש  לשבח'  'עלינו  אומרים  שהציבור  בזמן 
שכבר הולכים להם, עושים את 'עלינו לשבח' כ'תפילת 
הדרך'... ובשל"ה ובמטה משה ועוד ספרים כתוב [הובא 
במשנה ברורה סי' קלב סק"ח], שיש לומר עלינו לשבח 
באימה ביראה ברתת ובזיע, כי כל צבא השמים שומעים, 
והקב"ה עם פמליא שלו עומדים, וכולם עונים ואומרים 

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

ב'תפארת  אלישיב  הרב  אצל  התפללתי  שנה   45 לפני 
היה  האחרון,  הקדיש  לאחר  התפילה  ובסיום  בחורים', 
פרקי  כמה  וקורא  תרגום'  ואחד  מקרא  'שנים  אומר 
תהלים, ואח"כ חלץ את התפילין. היום כשמתפללים עם 
והש"ץ  הלחש,  תפילת  את  סיימו  אנשים  ועשרה  מנין, 
דופקים  כבר  הש"ץ,  בחזרת  מתחיל  ואינו  ממתין  עדיין 
את  לסיים  כבר  ורוצים  יתחיל...  שכבר  אותו  ומזרזים 
התפילה. מה יקרה אם ימתין עוד קצת, ויהיו עוד אנשים 
שיספיקו לענות אמן וקדושה! הלא בזה מראים להקב"ה 
שאין רוצים להתפלל, רוצים להפטר מזה, ובשם הגר"א 
איתא שגדול מעלת חזרת הש"ץ מהתפילה עצמה. כל 
ההיתר לדלג מפרקי 'פסוקי דזמרא' הוא רק אם אין עוד 

בית הכנסת בעיר, אבל אם יש אין לזה שום היתר. 

יחשב  שלא  אמן  עונה  שאדם  שבשעה  בשו"ע,  איתא 
התפילין.  את  יחלוץ  שלא  קדיש  ובאמצע  תורה,  בדברי 
בכוונה  שלא  תפילה  שעל  אמר,  מואלאז'ין  חיים  רבינו 
[למעט ברכת אבות] יש לו ללמד זכות, אבל על עניית 
אמן ללא כוונה, אין לו לימוד זכות. שאפילו לחשוב בדברי 
תורה אסור. ועל מה שרבים אומרים שכולם עושים כך, 

אמר פעם החפץ חיים, שבגיהנם יש מקום לכולם...

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

לעבור  ושאסור  מתפלל,  אתה  מי  לפני  תפילה,  זה  מה 
ונעמד  התפילה  באמצע  שבא  ומי  המתפלל,  לפני 
לשמונה עשרה באמצע בית הכנסת, הרי הוא מכשיל את 
הרבים שעוברים לפני המתפלל. היום כל צורת התפילה 
היא בדיעבד! עמוד התורה חזק מאד, עמוד החסד חזק 
מכל  למטה  התפילה,  שהיא  העבודה  עמוד  אבל  מאד, 
ביקורת! כדאי מאד ללמוד יסוד ושורש העבודה, זה יתן 
חשק ווארימקאייט [-חמימות] לתפילה. הגה"צ ר' זונדל 
קרויזר זצ"ל, היה כל יום לומד יסוד ושורש העבודה [ועוד 

כמה ספרי מוסר].

החזו"א  בשם  לי  אמר  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ 
מיגיעתו  יותר  היא  בתפילה  שיגיעתו  עצמו,  על  שאמר 
בתורה, ע"כ. פעם בא אלי יהודי אחד שהתפלל שמו"ע, 
או  למוסף  או  שחרית  לתפילת  היה  זה  אם  זוכר  ואינו 

למנחה... כך נראית התפילה? כך מדברים עם מלך?

הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'באר 
יעקב' היה אומר, שג"פ ביום קודם כל תפילה הוא משנן 
את דברי המסילת ישרים (פרק יט) שהאדם צריך לקיים 
את  להמחיש  מאד  קשה  וזה  תמיד',  לנגדי  ה'  'שויתי 
בפרט  התבוננות,  קצת  ידי  על  בתפילה  אבל  הדבר, 
כאשר אתה אומר 'ברוך אתה ה'' ומצייר שהקב"ה עומד 

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

למנחה,  מנין  היה שם  ולא  בחיפה,  היה פעם  זצ"ל  אבי 
ונסע עד לעיר נתניה כדי להתפלל תפילת מנחה בציבור. 
למקומות שאין שם  לנסע  החופש  בימי  היתר  אין שום 
ולברר  מראש  לדאוג  וצריך  ביחידות,  ולהתפלל  מנינים 
ולא  העינים,  שמירת  על  להזהר  מאד  צריך  וגם  זאת. 
טוב,  היותר  הצד  על  שם  הכל  שלא  למקומות  נוסעים 
ויש לנו שו"ע!  אשרי האיש אשר לא הלך... אנו יהודים! 
בנטילת  בחג הסוכות  רק  יהודי חרד  להיות  לא מספיק 
השנה.  כל  כך  להיות  צריכים  מהודרים,  ולולב  אתרוג 
החזו"א אמר שכל דבר שהוא עושה הוא מתחשב עם כל 
ד' חלקי השו"ע. א"ב ראשי תיבות אלול בא, יש דין ויש 

דיין!

שלאחר  וסיפר  מארה"ב,  שבא  אחד  יהודי  אצלי  היה 
יוכל  שלא  התבונן  הטיסה  כרטיס  את  קנה  שכבר 
להתפלל בציבור, והחליף את הכרטיס, וזה עלה לו 800 

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

שנשא בביתו הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
ליל ה' פר' דברים – חזון תשע"ח ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

יקפיד כל אחד ללמוד תורה בימי בין הזמנים, הן ביום 
והן בלילה, צריך לקבוע סדרים ללימוד. והסטייפעלער 
בבין  היה  שלו  השטייגען  שעיקר  אומר,  היה  זצ"ל 
צריך  אחד  וכל  הלכות,  ללימוד  ראוי  זה  זמן  הזמנים. 
לדעת בעל פה את הספר קיצור שו"ע [וכמובן שמשנה 
קיצור  לפחות  ולכן  אריכות,  בו  יש  אבל  עדיף,  ברורה 
האדם  את  מונע  ההלכות  לימוד  אדם],  חיי  או  שו"ע, 
הוא  יכול  ההלכות  יודע  אינו  שאם  עבירות,  מלעבור 
לעבור על עבירות רבות שאין להם מספר, האדם צריך 

להיות קרוב להר סיני.

בא אלי יהודי אחד בערב סוכות והראה לי את האתרוג 
ואז  ושוב,  שוב  ושאל  כשר.  שהוא  לו  ואמרתי  שלו, 
לא  שלך,  התפילה  כמו  היה  האתרוג  שאם  לו  אמרתי 
היית מברך עליו. מדוע התפילה שלך אינה כדבעי, ורק 
פעם אחת בשנה אתה צריך אתרוג מהודר... והלה תלה 
שהרב  לו  והשיב  מבריסק,  הרב  נוהג  גם  שכך  עצמו 
מבריסק זצ"ל היה מקפיד כך על כל הלכה והלכה, ולא 

רק על אתרוג ולולב!

פעם הייתי בדרך עם משפחתי ולא היה מלח, ואמרתי 
להם שלא נוטלים את הידים לאכילה עד שיהיה מלח, 
והתעכבה האכילה שעתיים... ופעם אחת באתי לאיזה 
מקום אם ילדי וכבר שילמתי על זה, ושוב התגלה שיש 
איזה בעיה של צניעות, אמרתי לילדי, לא נכנסים לכאן! 
כשאסור אז אסור, וצריך לעשות את זה בשמחה! צריך 
לדעת, שכמו בתאונת דרכים אפשר לאבד את החיים 
ואסור, אפשר ברגע אחד  ברגע אחד, כך בדבר פסול 
לאבד את החיים הרוחניים, וזה בכלל לא פשוט. איתא 
לסעודה אלא  נכנסים  היו  לא  ירושלים  בחז"ל שאנשי 
יושב עמהם, אי אפשר להיות בכל מקום  ידעו מי  אם 

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
יצא לאור
בפרשת
כי תבא
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 חוץ מהוצאות השבת
Except for the expenses for Shabbos 

 A good friend who returned with Teshuva and slowly came back to 
the Torah and mitzvos through the yeshiva where I work. The Rav 
invited for a Shabbos similar to a seminary Shabbos in a fancy hotel. 
Families come by the carload and they make Shabbos which gives the 
whole family encouragement with programs for men, women, and 
children age appropriate. 
This time, he told the Rav that he would not able to join in for Shabbos 
since he had just bought a house and he did not have the money to 
pay for the Shabbos. 
The Rav replied that it was very important that he and his family join 
him for this Shabbos. When he asked what he should do if he did have 
the money to pay for it, the Rav replied: “This is an expense for 
Shabbos and for a spiritual purpose, you worry about getting there 
and HaKadosh Baruch Hu will worry about your payment…” 
Since he was close to the Rav and he trusted him he said that he would 
do it. He made the reservation for the Shabbos and he hoped for help.  
Two weeks before the Shabbos he received a call from a lawyer. The 
lawyer introduced himself as the executor of the estate of his 
grandfather who had recently passed away. He said that the 
grandfather left him and his two brothers a large piece of property in 
Los Angeles and he was trying to arrange the inheritance. 
The lawyer continued to tell him on the phone that on the way to the 
office he passed by a plot of land where people were working the land. 
He got out of his car and found that the large plot of land was filled 
with onions that had grown there. 
He immediately told them that they are trespassing on the land and he 
wanted to know what was going on here. The foreman immediately 
approached and said that they had a government permit to grow 
onions there… When they checked the map, they realized that they 
made a mistake and they were supposed to plant the onions in the 
field opposite the field of the grandfather that they inherited. 
The foreman told the lawyer not to be concerned because of their 
error. He was willing to pay the lawyer for all damages caused to the 
field. Without saying another word, he took out a checkbook and 
wrote a check to cover all expenses with enough left over. The amount 
of the extra payment was to the dollar the amount that he had to pay 
for the Shabbos!!! 
There is much encouragement for the yeshiva that emerged from this 
story especially since it involved the Shabbos getaway and the 
expenses were not taken into account. 

 ד.פ.
 
 

Lech Lecha 
5779 

Who went with Avram – ההולך את אברם 
There was a prominent man from the previous generation who 
survived the destruction of European Jewry. He got married 
and started a family. After a short time, he left smoldering 
Europe and arrived in the United States without a penny in his 
pocket. Right after arriving in the United States he settled his 
family in a small apartment and he went looking for work. 
However, the first thing he did was ask people: ‘Where is there 
a Tzaddik here?’ When they asked him why he needed a 
Tzaddik he replied that he cannot live without a Tzaddik. He 
must have a Tzaddik that he can connect with, to learn from, 
and to accept his advice and suggestions. They told him that 
some blocks away from there lived one of the great Tzaddikim. 
He immediately went to him, and from that day on he made no 
life decision without seeking advice from that Tzaddik. Through 
this he merited establishing a respected family with a good 
reputation (and some of them today live in Israel), and he also 
became very wealthy. 
The Torah tells us (13:5)  וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר'
 ,Also Lot who went with Avram had flocks, and cattle‘ - ואהלים'
and tents. Rashi explains, ‘What caused him to have this? His 
going with Avram.’ That is, even though Lot himself perhaps 
was not deserving of wealth, but from the very fact that he 
went together with Avram, he became very wealthy. 
HaKadosh Baruch Hu gives Tzaddikim a special power [koach] 
to influence others, in truth though, the main desire of the 
Tzaddikim is to influence others spiritually. However, in order 
to influence others spiritually, sometimes they must also 
influence them in mundane matters. There is a famous parable 
quoted in the Likutei Moharan [Rebbe Nachman of Breslev] 
that when people went to a large merchant to buy 
merchandise they would also buy grease for the wheels of the 
wagon. So too, when people come to a Tzaddik to learn from 
his Torah and receive his direction, they can also acquire the 
guidance for the mundane and receive bounty for wealth, 
children, health, shidduchim, etc. Just like the wheels of the 
wagon do not squeak, so too those who listen to his advice are 
free to serve Hashem and they are not bogged down with 
mundane matters. 
This applies even now-a-days, every Jew must have a Tzaddik 
who he listens to. Every house needs a Tzaddik to follow, and 
besides the spiritual there is also a mundane benefit as we see 
from those who associate with Tzaddikim become wealthy! 

- Tiv HaTorah – Lech Lecha   
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The take-away from all this is that the faith and trust of Avraham 
Avinu in his Creator was so strong was demonstrated by his actions 
that he would negate his being before Him. Even when HaKadosh 
Baruch Hu told him to leave his land and his birthplace and He still 
had not revealed to him where He intended to lead him, this was 
another opportunity for Avraham to demonstrate his great faith in 
his Creator. HaKadosh Baruch Hu knew that commands such as this 
only brought out the great love that Avraham had, therefore, He did 
not reveal the destination right away to give him this extra merit, to 
uproot him from his homeland to an unknown land and he could 
demonstrate his faith before Him. 
These actions prove his willingness to negate his nature for his 
Creator, and they are necessary to teach his descendants after him, 
that sometimes a person is confronted by a very difficult challenge, 
but already at the time of the challenge he can use the approaching 
time to extricate himself from the experience and he will no longer 
have to contend with it. This is the thing that will give him strength 
to withstand waves of the difficult challenge that wants to knock 
him down, for he knows that he will not always have to contend 
with it and negate his being. Sometimes he will have to contend 
with very difficult challenges and he does not know when they will 
be over and it seems to him that he will always have to contend with 
these difficulties. That is, if he wants to be able to withstand these 
difficult challenges, it is incumbent on him to negate his nature once 
and for all. To most people this will literally seem as self-sacrifice, 
but we see from the actions of Avraham Avinu that he had already 
transmitted this service to his descendants, and each one of them 
can be strong against the yetzer even though this negation will be 
difficult to do for Hashem Yisbarach. 
We see a similar incident by the holy Tanna Rebbe Shimon bar 
Yochai, in those years when he had to hide in a cave while evading 
the government and that Tzaddik did not know when he would 
leave that difficult situation. At the time, it seemed to him to be a 
permanent decree, and even so, he accepted the matter with love, 
and every day he covered his body with earth and involved himself 
in the Torah of Hashem without complaint. Even though these 
things caused him difficult tribulations almost too hard to bear [as 
described in the Gemara (Shabbos 33b) that even after he left the 
cave the tribulations of the cave left their impression on him], still 
he negated his will to the will of his Creator, and he accepted his 
decree with love, and this continued for twelve straight years. 
Perhaps his reward for this was that the holy Rebbe Shimon bar 
Yochai revealed the hidden portions of the Torah. Once he accepted 
with love even that which was hidden from man, and he purified 
himself by being hidden from the world, therefore he was rewarded 
by heaven in the same manner, and he was enlightened to those 
hidden things and he was given permission to reveal them to the 
multitude of the House of Israel. We learn from here that whoever 
negates his will before the will of his Creator and accepts upon 
himself to withstand the challenges that seem endless, he will purify 
himself through this and he will be able to comprehend hidden holy 
things.  
 

ההביטול הגמור לרצון השי"ת ושכר  
The complete acquiescence to the will of Hashem and its reward 

 
ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ 

)יב:א(אשר אראך:   
Hashem said to Avram, “Go for yourself from your land, from your 
birthplace, and from your father’s house to the land that I will 
show you. (12:1) 
Rashi explains: That I will show you – He did not reveal the land to 
him immediately, in order to make it precious in his eyes, and to 
give him reward for each and every statement. 
The plain meaning of Rashi is not clear. Why should this reason that 
it should be precious in his eyes be hidden? Logic dictates the 
opposite. If you want someone to leave his homeland and you show 
him how choice this land is up front this statement will make the 
land precious in his eyes. But if you tell him to leave his homeland 
without telling him where he is going there is no reason for the new 
place to be precious to him. Just the opposite, he will be more likely 
to be reluctant to go. On the one hand, you are uprooting him from 
a familiar place where he has friends and relatives. You are telling 
him to uproot from here, without letting him know where he is 
destined to go to live. If so, then how does the reason of making it 
precious in the eyes of Avraham apply? 
However, when we consider the ways of Avraham Avinu we can 
understand that even though most people would not have this 
reason of being precious, but to Avraham Avinu, who was different, 
this did make it precious. Everything told about Avraham Avinu 
demonstrates his great cravings for his Creator, and the negation of 
his will before Him. In his early days, he offered his life for kiddush 
Hashem [sanctification of Hashem] when they threw him into the 
fiery furnace. Even though he knew beforehand that Nimrod would 
issue this terrible decree on him, he did not see fit to give in to him. 
His clear faith in his Creator brought him to this and he did not think 
about the consequences. Just the opposite, he saw it as an 
opportunity to sanctify His Name. He continued with this approach 
his entire life. Even in his old age when HaKadosh Baruch Hu tested 
him with a very hard test, the test of the Akeidah and he withstood 
it with strength and bravery, even though aside for the extreme 
difficulty of offering his son, the level of difficulty was raised in that 
he could have protested by saying that he was not obligated to 
complete the challenge at all since HaKadosh Baruch Hu told him 
 for through Yitzchak will offspring‘ – 'כי ביצחק יקרא לך זרע' (21:12)
be considered yours’. Still, he never considered this argument, and 
through pure and wholehearted faith he simply fulfilled the directive 
of Hashem Yisbarach. This was the result of his nullifying his being 
for his Creator. He knew that it was incumbent on him to fulfill the 
word of Hashem even though it seemed that the command defied 
logic. He believed that if Hashem Yisbarach promised him that his 
legacy would carry on through Yitzchak, then this would happen. He 
knew that it was incumbent on him not to worry about how this 
would come about. This was also a result of the clear faith in the 
Creator, therefore, he went willingly and joyously to fulfill the 
command as per the words of Rashi on the posuk (22:6)  וילכו שניהם'

ו'ייחד  – ‘and the two of them went together’.  
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In this week’s parsha, parshas Lech Lecha, it is fitting 
that we explore what Hashem’s malach revealed to Hagar, 
Avram’s concubine, regarding the birth of her son Yishmael 
(Bereishis 16, 11): ויאמר לה מלאך ה’ הנך הרה וילדת בן וקראת שמו“ 

 ישמעאל כי שמע ה’ אל עניך, והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני

ישכון” אחיו   ,a malach of Hashem said to her, “Behold—כל 
you will conceive, and give birth to a son; you shall name 
him Yishmael, for Hashem has heard your prayer.  And 
he will be a wild, uncivilized man; his hand will be in 
everything, and everyone’s hand will be against him; 
and in the presence of all his brothers, he will dwell.”  
In this essay, we will endeavor to clarify the depiction of 
Yishmael as a wild, uncivilized man whose “hand will be in 
everything, and everyone’s hand will be against him.”  

Rashi provides us with a simple, straightforward 
interpretation of this depiction: “His hand will be in 
everything”--he will be a bandit.  “And everyone’s hand 
will be against him”--everyone will hate him and attack 
him.  According to the commentaries of the Even Ezra and 
the Ramban, he will be such “a wild, uncivilized man” that 
“his hand will be in everything”—waging war against all 
of the other nations and defeating them.  Yet, ultimately: 
“everyone’s hand will be against him”—all of the other 
nations will unite to combat him and defeat him.  

It is evident, however, that with this phrase in the holy 
Torah--”ידו בכל ויד כל בו”—HKB”H is conveying a vital message 
to us.  Although, Yishmael’s unholy power is great, enabling 
him to have “his hand in everything”; nevertheless, 
“everyone’s hand will be against him”—allowing him to be 

defeated.  Hence, it behooves us to comprehend the profound 
significance of this wonderful strategy--“everyone’s 
hand will be against him.”  Understanding the practical 
significance of this strategy will enable us to overcome the 
klipah of Yishmael.  

The Final Galus Is a Combination  
of Galus Edom and Galus Yishmael

We know that that we are currently in the fourth galus, 
the galus of Edom.  Yet, in actuality, we learn in the Arizal’s 
Likutei Torah (Ki Seitzei) that the final galus is a combination 
of galus Edom and galus Yishmael, which correspond to the 
two thighs of the body of the klipah.  Here is an excerpt from 
his holy teaching: 

“והנה גלות בבל הוא נגד הראש, לכן נאמר )דניאל ב-כח( אנת הוא רישא 

אחד,  שהוא  הגוף  נגד  יון  שתים,  שהם  הזרועות  נגד  הוא  ופרס  מדי  דדהבא, 

ואדום וישמעאל נגד הירכיים שהם שתים וארוכים”.

Now, galus Bavel corresponds to the head . . . Medea 
and Persia correspond to the arms, which are two; 
Greece corresponds to the body, which is one; and Edom 
and Yishmael correspond to the thighs, which are two 
and long. 

This is the basis for the poetic words of Rabbi Shefatiah 
ben Amitai in the fifth stanza of the Selichah: נושע  “ישראל 

 “ִיָּוְׁשעּו ְלֵעין ּכֹל ְוַאל ִיְמְׁשלּו ָבם ְרָׁשִעים, :He writes  .בה’ תשועות עולמים”

מֹוִׁשיִעים” ְלִצּיֹון  ְוַיֲעלּו  ְוחֹוְתנֹו  ִעיר  שֵֹ  May they be saved in—ַּכֵּלה 
everyone’s sight, and let not the wicked dominate them.  
Put an end to Seir and his father-in-law, and let saviors 
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go up to Tziyon.  Here ”שעיר“ refers to Eisav, who dwelled in 
Seir; ”וחותנו“—“his father-in-law”--refers to Yishmael, as the 
Torah chronicles (Bereishis 28, 9) that Eisav took Machalas, 
the daughter of Yishmael, as his wife. 

Based on this information, it is apparent that we are 
currently in the galus of Edom and Yishmael.  All of the 
nations that descended from Eisav comprise the galus of 
Edom; while all of the nations that descended from Yishmael 
comprise the galus of Yishmael.  Our sacred sefarim teach 
us that the latter include all of the Arab nations who are 
circumcised like Yishmael.  In fact, in Netzach Yisrael 
(Chapter 26), the Maharal states explicitly that the Arabs 
are the descendants of Yishmael.  Hence, it behooves us to 
comprehend the Torah’s depiction of Yishmael as: ידו בכל ויד“ 

 so that we will know how to overcome and vanquish—כל בו”
the klipah of Yishmael.  

The Wonderful Explanation of the Kedushas Levi

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing the Kedushas Levi’s interpretation of this 
passuk.  The Zohar hakadosh (Vaeira 32a) explains that 
Yishmael’s guardian angel presented a grievance to HKB”H.  
Seeing as Yishmael was circumcised at the age of thirteen, 
his descendants deserve a portion of Eretz Yisrael, just 
like the descendants of Yitzchak.  HKB”H responded that 
Yitzchak was circumcised properly, whereas Yishmael was 
not.  Furthermore, Yitzchak was circumcised on the eighth 
day and Yishmael was not.  

The commentaries explain the difference between the 
circumcisions of Yitzchak and Yishmael.  When Avraham 
performed the mitzvah on Yitzchak, he performed both 
the mitzvah of “milah”—removal of the foreskin—and the 
mitzvah of “priah”—peeling back the thin layer of skin 
beneath the foreskin to reveal the corona.  Yishmael was 
circumcised without the step of “priah.”  Similarly, the 
descendants of Yishmael are circumcised without the step of 
“priah.”  The following Mishnah emphasizes the significance 
of this omission (Shabbas 137b): מל ולא פרע את המילה כאילו לא“ 

 if he circumcised and did not peel back the skin of—מל”
the “milah,” it is as if he did not circumcise.  

The Zohar adds that Yishmael’s guardian angel 
persisted.  He argued to HKB”H that even though Yishmael’s 

circumcision was not complete, nevertheless, he still 
deserves a substantial reward.  After all, HKB”H never fails 
to reward any creature.  To which the Zohar concludes: 

“מה עשה הקב”ה, הרחיק את בני ישמעאל מדביקותם למעלה, ונתן להם 

חלק למטה בארץ הקודש בשביל המילה שבהם. ועתידים בני ישמעאל לשלוט 

בארץ הקודש כשהיא ריקה מכל זמן רב, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי 

שלימות של פריעה, והם יעכבו את ישראל לחזור למקומם, עד שיושלם אותה 

זכות של בני ישמעאל”.

What did HKB”H do?  He distanced the children of 
Yishmael from their attachment above and granted 
them a portion below in the holy land as a reward for 
their “milah.”  Therefore, the children of Yishmael are 
destined to reign in the holy land whilst it is empty of 
everything (desolate) for a prolonged period of time—
just like their “milah” is empty (lacking), without the 
completion of “priah.”  They will delay the return of 
Yisrael to their rightful place until that reward owed to 
the children of Yishmael will be paid off.  

Based on this passage in the Zohar, the Kedushas Levi 
interprets the depiction of Yishmael: ”ידו בכל ויד כל בו“.  He relies on 
the assertion of the Sha’arei Orah (Sha’ar 2) that the “bris milah” 
is referred to as ”כל“—everything—because it encompasses 
all forms of kedushah.  Now, the mitzvah of “milah” can only 
be performed with a knife; whereas the mitzvah of “priah” is 
performed manually, peeling back the skin.  

We can now apply this information to interpret the 
passuk: ”ידו בכל“—Yishmael’s strength and merit derive from 
the fact that he had a “bris milah,” which is referred to as 
בו” ,however ;“כל” כל   Yisrael are superior to him and—“ויד 
will prevail over him in the merit of the additional mitzvah 
of “priah,” which they perform manually—with the hand.  
This concludes the sacred remarks of the Kedushas Levi.  
It is worth adding that the gematria of the term ויד כל) ב”ו“ 

  is eight; this alludes to the statement in the Zohar above (בו”
that Yisrael will overcome Yishmael in the merit of being 
circumcised on the eighth day.  

The Fantastic Explanations of the 
Chasam Sofer and the Sefas Emes

It is with great pleasure that we will present to our royal 
audience the explanations of the Chasam Sofer and the Sefas 
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Emes concerning the passuk: ”בו כל  ויד  בכל   We have  .“ידו 
learned in the Gemara (B.B. 16b): 

הן  אלו  הבא,  העולם  מעין  הזה  בעולם  הקב”ה  הטעימן  שלשה  רבנן  “תנו 

יעקב  מכל,  ביה  דכתיב  יצחק  בכל,  ביה  דכתיב  אברהם  ויעקב,  יצחק  אברהם 

דכתיב ביה כל.” 

The Rabbis taught in a Baraita:  HKB”H gave three 
people a taste in this world of a semblance of Olam HaBa.  
They are Avraham, Yitzchak and Yaakov.  Avraham, for 
it is written of him: ״בכל״; Yitzchak, for it is written of 
him:  ״מכל״; Yaakov, for it is written of him: ״כל״.  Under 
the heading כל״ מכל   Rashi comments (ibid. 17a): With “בכל 
regards to Avraham, it is written (Bereishis 24, 1): “And 
Hashem blessed Avraham בכל.”  With regards to Yitzchak, 
it is written (ibid. 27, 33): “I ate מכל.”  With regards to 
Yaakov, it is written (ibid. 33, 11): “I have כל.”  In other 
words, they were not deprived of any good.  

The Shela hakadosh writes (Chayei Sarah) that the source 
of all the berachos in their ultimate form stems from that 
which is written regarding Yaakov Avinu—that he had ”כל“—
everything and did not require anything else.  As we know, 
his bed was complete and perfect—all of his sons were 
tzaddikim and he did not produce any waste or imperfection.  
This is in contrast to Avraham--where the letter “bet” is 
added to the word “כל” to form ”בכל“--and Yitzchak--where 
the letter “mem” is added to the word “כל” to form ”מכל“; 
because their berachos were tainted and incomplete, seeing 
as their progeny included Yishmael and Eisav.  

Accordingly, the Chasam Sofer sees the depiction of 
Yishmael as ”ידו בכל“ as an indication that he prevails when 
Yisrael’s service of Hashem is tainted and incomplete like 
Avraham, who is associated with the word ”בכל“—because 
he fathered Yishmael.  On the other hand, when Yisrael serve 
Hashem without any waste or imperfection like Yaakov, 
who is associated with the word ”כל“, without any prefixes 
or additions, then: ”בו כל   they prevail and are able to—“ויד 
subdue the klipah of Yishmael.  

In similar fashion, the Sefas Emes explains (Chayei Sarah 
5651): This is the significance of that which is said 
about Yishmael: ”בכל  that he shared in the midah—“ידו 
of Avraham (”בכל“)—and ”בו כל   that the midah of—“ויד 

Yaakov (”כל“) overcomes and rules over him; for, in this 
aspect, no external (impure, unholy) force has any hold, 
because it is the ultimate truth.  

Let us embellish their explanation with a spicy thought.  
We have learned that in the merit of Yaakov, who is associated 
with the term ”כל“, we will succeed in subduing and defeating 
the klipah of Yishmael.  Now, we have learned in the Mishnah 
(Avos 1, 2): על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל“ 

 the world stands on three pillars—on the --גמילות חסדים”
Torah, on religious service and on the performance of 
acts of kindness. 

 The Zohar hakadosh (Vayeitzei 146b) explains that these 
three pillars are none other than the three Avos: דא  “התורה 

אברהם” דא  חסדים  גמילות  יצחק,  דא  העבודה   Yaakov is the   .יעקב, 
pillar of Torah—he studied Hashem’s Torah day and night. 
Yitzchak is the pillar of religious service—he was placed 
on the mizbeiach as a korban at the ordeal of the akeidah.  
Avraham is the pillar of acts of kindness—he went to 
great lengths and personal sacrifice to welcome guests into 
his home. 

Thus, we can suggest that this is the message HKB”H is 
conveying to us regarding the method to subdue the klipah 
of Yishmael.  On the one hand, he is wild and uncivilized  and 
 he is able to wage war against Yisrael, because he is ;“ידו בכל”
an offspring of Avraham, of whom it is said ”בכל“.  Yet, to be 
saved from him and to defeat him, it is imperative to employ 
the strategy of ”ויד כל בו“.  We must follow in the footsteps of 
Yaakov Avinu, the pillar of Torah, of whom it is said ”כל“; we 
must study Hashem’s Torah day and night.  

Eisav Joined Forces with the Klipah of Yishmael

Following this glorious path, we will proceed to reveal 
the wonders of the Torah.  Concerning the elimination of 
the klipah of Yishmael, the Torah specifically employs the 
terminology: ”ויד כל בו“.  Let us refer to the passuk describing 
the births of Yaakov and Eisav (Bereishis 25, 25): ויצא“ 

 הראשון אדמוני כולו כאדרת שער ויקראו שמו עשו, ואחרי כן יצא אחיו וידו

יעקב” שמו  ויקרא  עשו  בעקב   ,the first one emerged red --אוחזת 
all of him was like a hairy mantle; so they called his 
name Eisav.  After that his brother emerged with his 
hand grasping onto the heel of Eisav; and he called his 
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name Yaakov.  Rashi comments: “And he called his name 
Yaakov”—HKB”H.  The commentaries note that since he 
was named ”יעקב“ for grasping onto Eisav’s heel, he should 
have actually been named ”עקב“—heel.  So, why did HKB”H 
add the letter “yud” to his name?  

I was struck by a fascinating idea regarding the addition 
of the letter “yud” to form the name Yaakov.  We will refer to 
the commentary of the Megaleh Amukos (Vayeitzei).  After 
Yaakov absconded with the berachos Eisav sought, the Torah 
says (Bereishis 28, 9): בת מחלת  את  ויקח  ישמעאל  אל  עשו   “וילך 

 ,so Eisav went to Yishmael and took Machalas --ישמעאל”
the daughter of Yishmael (as a wife).  Why did Eisav 
harasha see fit to join forces with Yishmael specifically after 
Yaakov Avinu took the berachos from him?  

He explains, in his own inimitable way, based on a teaching 
in the Zohar hakadosh (Pinchas 246b), that Yishmael 
represents the chesed of the klipah—the impurities and 
refuse from the chesed of kedushah.  Therefore, he emerged 
from Avraham, the representative of chesed of kedushah.  
Eisav, on the other hand, represents the gevurah of the 
klipah—the impurities and refuse of the gevurah of kedushah.  
Therefore, he emerged from Yitzchak, the representative of 
gevurah of kedushah.  

Now, we know from the Zohar hakadosh (Vayishlach 172b) 
that the midah of Yaakov Avinu is tiferes of kedushah—a 
combination of the two midot of chesed and gevurah, the 
midot of Avraham and Yitzchak respectively.  Hence, when 
Eisav saw that Yaakov managed to seize the berachos from 
him with the strength of his kedushah, he concluded that 
Yaakov’s power of kedushah was superior to his power of 
tumah; for Eisav only possessed the gevurah of the klipah, 
whereas Yaakov’s tiferes of kedushah combined both chesed 
and gevurah.  

Therefore, Eisav schemed to outmaneuver Yaakov by 
joining forces with Yishmael: “Eisav went to Yishmael 
and took Machalas, the daughter of Yishmael (as his 
wife).”  He figured that with this union he would possess the 
power of tiferes of the klipah and would be able to combat 
Yaakov’s tiferes of kedushah.  In truth, however, his scheme 
proved unsuccessful; Yaakov defeated him with the power of 
kedushah of his Torah.  

Yaakov Avinu Defeated Eisav and Yishmael with 
the Power of the Torah that Is Tiferes

Let us explain how Yaakov Avinu defeated the two klipos 
of Eisav and Yishmael with the kedushah of the Torah.  We 
learned from the Zohar hakadosh above that Yaakov Avinu 
is the pillar of Torah.  Now, we learn from the Tikunei Zohar 
(Introduction 6a): ”תפארת דאיהי   the Torah is the—“אורייתא 
midah of tiferes, a combination of chesed and gevurah.  This, 
in fact, is what we have learned in the Gemara (Berachos 
58a): ”והתפארת זו מתן תורה“—and the midah of tiferes refers 
to the giving of the Torah.  

This can be understood based on a teaching in the Tikunei 
Zohar (145b) that the 248 mitzvos aseh emanate from 
the aspect of chesed; whereas the 365 mitzvos lo ta’aseh 
emanate from the aspect of gevurah.  Accordingly, the Torah, 
the source of all the mitzvos, represents tiferes, because 
it is comprised of both chesed and gevurah of kedushah.  
Hence, we find in the Gemara (Succah 52a) that the Torah 
is compared to water, which symbolizes chesed, as it states 
(Yeshayah 55, 1): ”למים לכו  צמא  כל  הוי   Ho, everyone who--״ 
is thirsty, go to the water.  Similarly, it is also compared 
to fire, which symbolizes gevurah, as it states (Yirmiyah 23, 
 My word is like fire, the word --“הלא כה דברי כאש נאום ה’” :(29
of Hashem.

Thus, it is fitting that Yaakov Avinu, whose midah is tiferes, 
should be the pillar of Torah—combining and balancing the 
elements of chesed and gevurah.  We can postulate that he 
merited becoming the paradigm of tiferes, because of his 
diligence and devotion to Torah-study, as attested to by the 
passuk (Bereishis 25, 27): ”אהלים יושב  תם  איש   Yaakov --“ויעקב 
was a wholesome man, dwelling in tents.  Rashi explains 
that this is a reference to the tents of Shem and Eiver.  On his 
way to Charan, he also studied in the Beit Midrash of Eiver for 
fourteen years.  This explains very nicely the power embodied 
by Yaakov, the pillar of Torah.  With his midah of tiferes—
combining the powers of chesed and gevurah of kedushah—
his Torah was able to vanquish and abolish the klipos of Eisav 
and Yishmael—the chesed and gevurah of the klipah.  

In fact, Yitzchak Avinu, alludes to this via “ruach 
hakodesh” when Yaakov Avinu comes to him to receive 
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the berachos, when he proclaims (ibid. 27, 22): קול  “הקול 

עשו” ידי  והידים   the voice is Yaakov’s voice, but the --יעקב 
hands are Eisav’s hands.  Regarding this passuk, we find 
the following elucidation in the Midrash (B.R. 65, 20): בשעה“ 

שולטות” עשו  ידי  אין  עשו,  ידי  הידים  אין  ]בתורה[  בקולו  מצפצף  —שהוא 
when his voice is heard uttering words of Torah, the hands of 
Eisav do not prevail.  Yitzchak Avinu was alluding to us that 
when Yaakov and his descendants engage in Torah-study, 
which is comprised of chesed and gevurah, then: אין ידי עשו“ 

 ,in the plural—“ידי” He specifically employs the term  .שולטות”
indicating that both of Eisav’s powers—his original power 
and the power gained from his union with Yishmael—are 
neutralized and defeated by Yaakov’s Torah.  

 Spelled Backwards Is an Acronym יעק”ב
 for ב’יטול ק’ליפות ע’שו י’שמעאל

Clearly, this enlightens us with regards to the matter of 
Yaakov grabbing onto Eisav’s heel.  Already at the time of their 
births, Yaakov recognized that Eisav was the embodiment 
of the klipah.  Eisav demonstrated his wickedness and evil 
tendencies even in utero, as it is written (ibid. 25, 22): 
בקרבה” הבנים    .the children clashed within her --“ויתרוצצו 
Rashi provides the following clarification regarding the 
term ״ויתרוצצו״: “Our Rabbis expounded it as meaning 
“running.”  When she would pass by the doorways of 
Torah-study of Shem and Eiver, Yaakov would run and 
struggle to get out.  When she would pass by doorways of 
idol-worship, Eisav would struggle to get out.”   However, 
he was not yet familiar with the klipah of Yishmael, because 
at the time of their birth, Eisav had not yet forged his union 
with Yishmael.  

Therefore, when Yaakov entered this world immediately 
after Eisav, he wished to abolish the klipah of Eisav—one of 
the legs of the klipah according to the Arizal cited above.  To 
accomplish this end, he made a heroic effort: וידו אוחזת בעקב“ 

 Yaakov grabbed onto Eisav’s heel to nullify the klipah  .עשו”
of Eisav with the kedushah of his Torah.  Note that the term 
for heel--עק”ב —spelled backwards is an acronym for ב’יטול 

  .the elimination of the klipah of Eisav—ק’ליפת ע’שו

HKB”H, however, Who knows what will happen in the 
future, foresaw Eisav’s future union with Yishmael and 

that Yaakov would eventually have to abolish the klipah of 
Yishmael, as well.  Therefore: ”יעקב שמו   ,per Rashi—“ויקרא 
HKB”H named him יעק”ב, with the addition of the “yud.”  
Thus, He conveyed to him that he possessed the power to 
abolish both klipos with the kedushah of his Torah.  For, יעק”ב 
with the “yud” is an acronym for ב’יטול ק’ליפות ע’שו י’שמעאל—
the elimination of the klipos of Eisav and Yishmael.  

We can now better appreciate the strategy suggested to us 
by HKB”H to subdue the klipah of Yishmael: ב’יטול ק’ליפות ע’שו 

 On the one hand, Yishmael possesses some merit as  .י’שמעאל
the son of Avraham – whom the Torah associates with the 
term  ”בכל“-- and for having been circumcised by him.  This 
is implied by the depiction: ”בכל  Yet, the strategy for  .“ידו 
subduing and overcoming him is: ”ויד כל בו“.  We must align 
ourselves with ”ידו“—the hand of Yaakov, whom the Torah 
associates with the term ”כל“.  His hand grabbed onto “the 
heel of Eisav” to abolish the klipah of Eisav with the power 
of his Torah.  By using the power of the Torah, we will also 
succeed in subduing and abolishing the klipah of Yishmael.  
This is the message conveyed by HKB”H with the name 
 With the Torah, we have the  . ב’יטול ק’ליפות ע’שו י’שמעאל--יעק”ב
power to abolish the two klipos of Eisav and Yishmael.  

The Geulah from the Galus of Edom and Yishmael 
Will Come in the Merit of Torah-study

With this understanding, it gives me great pleasure to 
explain what the Ohr HaChaim hakadosh (Tetzaveh) brings 
down in the name of the Zohar Chadash (Bereishis).  He 
teaches us that the final galus came as the result of the sin 
of “bitul Torah”—neglect of Torah-study.  Hence, the future 
geulah will come in the merit of devoting ourselves to the 
study of the Torah given to Moshe:  

מדוע  מר  שמע  שמא  לו  אמר  יצחק,  רבי  לפני  ישב  חלפתא  בן  יוסי  “רבי 

נתארכו כל כך ימות המשיח בגלות זו. אמר לו רבי יצחק לא התארכה הגלות 

גלו  גלויות  שלוש  סבא,  המנונא  מרב  שמעתי  כך  כי  תורה,  ביטול  בשל  אלא 

ישראל  יגאלו  הרביעית  מהגלות  אבל  האבות,  ג’  בזכות  מהן  ונגאלו  ישראל 

שנאמר  תורה,  ביטול  על  אלא  ישראל  גלו  שלא  לך,  ואראה  בא  משה.  בזכות 

)ירמיה ט-יב( ויאמר ה’ על עזבם את תורתי. אמר הקב”ה, בגלויות הראשונות 

למשה,  שנתתי  בתורה  חטאו  הם  עכשיו  ויעקב,  יצחק  אברהם  בזכות  חזרו 

כשישובו ויעסקו בתורתו, בזכות משה אני גואלם”.
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of their wonderfull parents and children
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Rabbi Yossi ben Chalafta questions why the current exile is 
lasting so long. Rabbi Yitzchak answers, in the name of Rabbi 
Himnuna, that the first three redemptions were in the merit 
of the three Avos; the fourth redemption, however, will be in 
the merit of Moshe. He adds that since this exile is the result 
of forsaking the Torah, which Hashem gave to Moshe, Hashem 
will redeem them when they occupy themselves once again 
with His Torah; He will do so in the merit of Moshe. 

Let us explain based on what we have just discussed.  
The final galus represents the two legs of the klipah—galus 
Edom and galus Yishmael.  They represent the chesed and 
gevurah of the klipah.  As explained, Yaakov Avinu succeeded 
in overcoming them with the strength of his Torah, which 
is the tiferes of kedushah.  Accordingly, if we follow in the 
footsteps of Yaakov Avinu by devoting ourselves to Torah-

study, we will succeed in subduing and defeating the two 
legs of the klipah—galus Edom and galus Yishmael.  

We can suggest that this is why the Torah associates 
engaging in Torah-study with walking, as it is written in 
parshas Bechukotai (Vayikra 26, 3): ”תלכו בחוקותי   if—“אם 
you walk with My precepts.  Rashi interprets this to mean: 
You should labor in Torah-study.  In a similar vein, it is 
written (Tehillim 119, 1): ”’ה בתורת  ההולכים  דרך  תמימי   --“אשרי 
Praiseworthy are those whose way is wholesome, who 
walk with the Torah of Hashem.  These pesukim allude to 
the fact that studying Torah is analogous to walking with the 
two legs of kedushah.  They negate and eliminate the two 
legs of the klipah related to the final geulah—galus Edom 
and galus Yishmael.  In this merit, we will be deserving of 
the complete geulah—swiftly, in our times!  Amen.
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PARSHAS LECH LECHA 
AM YISRAEL IS SEARCHING FOR THE SEARCHING G-D 

 

 
The Medrash describes how Avraham searched for the creator of the Universe. Avraham saw 
the miraculous nature of the sun and thought that it is the Power that created the world. 
Then he turned his investigation to the moon and other forces of the miraculous nature and 
thought that maybe they were the creator. It wasn’t until he reached the conclusion that 
there must be one creator of everything that exists in the Universe, that then Hashem 
appeared to him and said I alone am the creator of all existence. It wasn’t only Avraham who 
was searching for a creator, it was the creator who was searching for an “Avraham” who 
together with his future generations would take upon themselves the mission to reveal His 
Kingdom unto the inhabitants of the world. The search of Hashem and Avraham ended 
simultaneously with the words Lech Lecha. 

When the Tzemach Zedek was a young child he once played the game of Hide and Seek with 
his friend. This one time he was chosen as the hider. He hid behind a tree and after quite 
some time realized that his friend left the game and walked away. He went crying to his Zaide 
telling him how disappointed he was when he discovered that his friend was not searching 
for him in his hiding place. His Zaide responded by saying Now you can experience how 
Hashem feels when He his hiding in the world of nature and no one comes to search for Him.   

Am Yisrael are constantly on the search for Hashem the year round. On Pesach we search for 
chametz which represents the yetzer harah and eradicate it from our presence. On Succos we 
search for a beautiful set of the Four Species. They represent the four organs of the human 
being, his spine, his lips, his eyes, and his heart. We search for their impurities within 
ourselves and wave them in submission to Hashem in all the directions.  On Shavuos we 
search our hearts for seven weeks of introspection in order to uproot any bad middos that 
we possess. All these spiritual searches involve time and energy and it cannot be achieved 
with a mere touch of a button invented by the tech world. 

Chanukah, which is the next Yom Tov coming up, only became a Yom Tov because of the 
Chasmonaeem’s determined and unrelenting search for a non defiled flask of oil. The 
gemarrah in Shabbos 21b tells us that the Greeks entered the Bais Hamikdash and  
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intentionally defiled all the flasks of oil. They understood that the oil is used to light the 
Menorah which symbolized the Torah. The learning of Torah has stood in the way of 
proselytizing the Yidden to become Greek idol worshippers. Yet when their great army was 
defeated, the Yidden came to the Bais Hamikdash and searched for a non defiled flask of oil 
to light the Menorah which was the symbol of their victory over the Greek philosophy  בדקו

אלא פך אחד של שמן בחותמו של כהן גדולולא מצאו   They searched and found one flask of oil 
with the seal of the Kohen Gadol enough to light one day but miraculoulsly it lasted for eight 
days. Why did the gemarah find it necessary to state they searched? It would have been 
sufficient to mention that they entered the Mikdash and found one flask of undefiled oil? The 
gemarah is therefore telling us that even when they thought that their search would be futile 
since all the flasks were defiled by the Greeks, the Yidden did not give up and continued to 
search and search until Hashem made for them a miracle and they found a undefiled flask of 
oil which lasted for eight days and hence the Yom Tov of Chanukah. 

The Chazal say that this was not the first time that Yidden searched for a flask of oil. Yaakov 
returned to Maavar Yabok in order to find the פכים קטנים the small flasks of oil that he left 
behind. It was during this episode that the malach of Aisav wrestled with Yaakov and tried to 
defeat him. Why at this juncture of time? We can suggest because when the Yid troubles 
himself to search for Torah wisdom symbolized by the flasks of oil, and he takes on the 
challenges in order to acquire it, he receives a special siyata dishmaya that brings about a 
tremendous Kiddush Hashem and light into the world. From one’s בדק his search to come 
closer to Hashem, the Yid is rewarded with דבק a cleavage with Hashem. The gemarah says 
in Shabbos בדקו they searched for an undefiled flask of oil. The gematriah of בדקו is יבק the 
name of the place of Yaakov’s encounter with the malach of Aisav. However, בדקו is also the 
gematriah of the two names of Hashem הויה אלהים. When a Yid searches for Hashem together 
withstanding the uncertainty of succeeding to find Him, he will be rewarded with the elevated 
light of these two names of Hashem. 

How come some of us have let complacency set in and have stopped searching for Hashem 
and the ways to allow Him to enter into our daily lives? What happened to upgrades in 
chesed, tefillah, tikkun hamidos? Compare this shortcoming with our never becoming tired of 
searching for a better deal on a pair of shoes or air travel to a destination on the internet. We 
will take the time to go through all the search engines just to save a few bucks here and there 
looking for the bargain. Why don’t we make the effort to search for the “Dan’s deal” that  
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would make our relationship with Hashem deeper and more intimate? The fact that Hashem 
calls us an Am Segulah does not mean that we can settle for easy segulos as our quick fix for 
our lacking. The answer to why we aren’t diligent in our searching the spirit, all depends upon 
what one deems honorable and therefore worth our efforts. Search and sirch have the same 
sound. Sir is an honorable title which one gives to an individual with a higher rank. We are 
driven to “sirch” after something that is honorable and high ranking in our eyes. For some it 
is money, for others it is pleasures, the house of their dreams, and yet for others it is Hashem.  

Avraham undertook to emulate Hashem in the middah of chesed for it was through this 
middah and prism that he saw Hashem as the creator of the Universe עולם חסד יבנה. Man 
who was created in His image must duplicate this middah throughout his life. That is why the 
human race is called Mankind. There are two definitions for this word yet they are bound 
together through the lens of Torah. One definition means a group of people that share the 
same character and nature. It also means a benevolent act. Since Man was created as a 
Tzelem Elokim he must therefore emulate Hashem with His kindheartedness. Notice that one 
does not find such a word in the animal kingdom such as Animalkind.  

If this is all true why then do we find such human caused cruelty, suffering, abuse, and 
affliction rampant in the world? The answer is that we have simply stopped searching for G-
d in His place of hiding. When Man’s search, terminates, so does G-d’s.  

Gut Shabbos 

Rav Brazil 
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 כפי שפורסם כאן, ניתן עדין להעביר שמות לאלו שעדין לא זכו לזש"ק, להזכרה במקום המסוגל בבית האשה השונמית  
והשמות יוזכרו לתפילה ע"י שליחים ת"ח. את השמות ניתן לשלוח למערכת "דברי שי"ח" ,במקום זה וכידוע שרבים נושעו לאחר שהוזכר שמם

 

הדף היומי   
 "בעבים שירדו חיטין בענין"

 אמר ממושבותיכם מאי הלחם לשתי אלא לא אמאי למנחות אי מהו בעבים שירדו חיטין זירא' ר בעי' ב ט"ס מנחות
' פי י"רש. לא נמי דעבים ואפילו דווקא ממושבותיכם דלמא או דמי שפיר דעבים אבל דלא לארץ דחוצה לאפוקי רחמנא
. בעבים ירדו נס ידי דעל' פי' והתוס חיטין מלאה ספינה בלעו באוקיינוס העבים כששתו המטר עם בעבים שירדו חיטין
 למנחות וכשרים חיטים חשיבי נס י"שע חיטים דגם בסוגיין' דמבו לקרבן כשרה נס י"ע שנוצרה דבהמה נראה מזה והנה
 שאינם ומה[, לקרבן וכשרה בהמה חשיבא נס י"ע שנוצרה דבהמה ה"וה ממושבותיכם דכתיב ל"מיבע הלחם שתי לגבי ורק

 דכמה' ב ד"כ בתענית י"רש ש"וכמ ממש איסור ז"שאי משום ניסים ממעשה ליהנות אין דהא ישראל ממשקה הוי דלא מטעם פסולים
 את הביאו והנשיאים פ"עה) ז"כ ה"ל( שמות יונתן בתרגום' ועי ].איסור ז"דאי' מבו ונכון טוב יותר נסים ממעשה להתרחק דאפשר
 כ"דא' וק' וכו לאנהרותא דזיתא משחא וית בחירא בושמא ית מתמן ונסבין עדן לגן ואזלין שמיא ענני ותייבין השהם אבני
 ושם[ להדלקה הכשר זית שמן חשיב נס י"ע דאף ל"כנ כ"וע להדלקה כשר והיאך נס שמן אלא העץ על שגדל זית שמן ז"אי
  ]. נס י"ע ולא  מהאדמה שצמח העץ על שגדל ממש זית שמן הוי ושם התחתון עדן מגן שהביאוהו עוד פ"יל

)בספריו מ"בכ רבנו בזה והאריך ע"יל ה"ד ויקרא' ופ והנשיאים ה"ד ויקהל' פ דקרא טעמא(
  

  
  מעניני פרשת השבוע

  
  יופי בענין
  )יב פרק בראשית י"רש( .בה הכיר מעשה ידי על ועכשיו, שבשניהם צניעות מתוך בה הכיר לא עכשיו עד אגדה מדרש - ידעתי נא הנה

  
 מן נזיר אחד אדם בא אחת פעם: ט נדרים' הגמ את למדתי השבוע, ואמר שחרית פת לטעום נכנס רבנו. ה"תשס אלול' ה תצא כי' א

 רועה: לי אמר ?הנאה זה שערך את להשחית ראית מה, בני: לו אמרתי, תלתלים לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה שהוא וראיתיו[ הדרום
 אתה למה! רשע: לו אמרתי, העולם מן לטורדני ובקש יצרי עלי ופחז ,שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים למלאות הלכתי, בעירי לאבא הייתי
 היה לא הזה שהנזיר לומר צריך כי וחשבתי ]!לשמים שאגלחך, העבודה? ותולעה רמה להיות עתיד שהוא במי, שלך שאינו בעולם מתגאה
 באופן אותו מעניין זה וכי עצמו של היופי את רואה -  שלו בבואה רואה כאשר בלימוד שמונח חכם תלמיד וכי, ה"ע אלא חכם תלמיד
  ?!העולם מן לטרדו יצרו עליו פוחז זה משום וכי שמבחין נימא אם וגם, היופי על ]ויבחין[ שיראה כזה

' ב, שאני תורה מתן קודם' א, לדחות רבנו ואמר ,שרה של יופיה וראה בנהר שעבר חזינן ה"אע באברהם שגם, רבנו לפני ודנתי
 טובות אילנות ברא אשר האילנות בברכת שאומרים הברכה כנוסח הבריאה יופי שרואה כמו אלא אליו ששייך יופי ראה לא אברהם

 רבו מה אמר' וכו וראה הבית בהר מעלה גבי על שהיה כז ג"ברשב מעשה' כ דף זרה בעבודה וכדאיתא( איליו שייך לא זה כ"וא' וגו
 ה"ע אבינו באברהם הרי' ג. יצרו עליו יפחוז שלכן שייך מה חכם תלמיד היה אם, שראה בנזיר אבל )הרע יצר עליו פחז ולא', ה מעשיך
  .המצרים מן לשומרה כדי שיראה סיבב ה"הקב

 כתוב ה"ע יוסף אצל הנה כי, בי חוזר אני מהדרום הנזיר לגבי אמש לך שאמרתי מה, ואמר רבנו פנה שוב. תצא כי' ב יום, למחרת
 הנהגתו היה לא וחלילה שחס לומר וצריך, ה"ע הצדיק יוסף סבר מה להבין ויש' וכו בצער אביך ה"הקב אמר בשערו מסלסל שהיה
 היינו' וכו בצער אביך עליו טענה שהייתה רק, נכון וזה, יפה להיראות צריך כמותו ש"ויר ח"שת הייתה דעתו אלא, סלסול לשם סלסול
 תלמיד שהיה כיון הנזיר נמי והכא. כך להתנהג מתאים לא בצער שאביך הזאת בעת אבל, בשערו לסלסל שצריך סובר שאתה פ"שאע
  .רע לדרך והסיטו הענין את ניצל הרע היצר, אבל, יפה שיהיה לדאוג שצריך סבר חכם

 נשים ארבע -' א טו דף במגילה שאמרו בתורה יופי שמייחדים ענין מה שאלתיו, ק"ש בליל ל"הגראי מרן אצל הייתי כי סיפרתי
 הדבר מוכרח טובות מידות לו שאין אדם כי, טובות מדות מבטא יופי: ואמר. ביופיה סכין שהכל יסכה וכן'. וכו בעולם היו יפיפיות
  .טובות מידות זה מראה יפת אסתר מגילת א"בהגר' עי: ה.א. פניו ובקלסתר בצורתו להתבטא
, יפה היתה שושתי הרי[ ושתי ומעייל אסתר מפיק -  היתה ירקרוקת אסתר דאמר ולמאן אמרו ו"ט דף במגילה: בשאלה רבנו תגובת

  .]טובות מידות לה היו וכי
, שם כן נעשה מיוחד ולצורך. ה.א( הכלל מן יוצא יש כי והשיב, ו"ט מגילה מהגמרא ל"הגראי באוזני כך על שאל כבר גדליה רבי הנכד אכן
  .)הניסים לסבב כדי
  
  ולפני קידושין, שאלו את רבנו: החיים בדרכי ההנהגה כיצד כן אם. שלו שאינו אשה על סתם להסתכל אין
  

 עד אשה שיקדש לאדם אסור' הרי, עתה עד ראתה לא כיצד שואלים" את מראה יפת אשה כי ידעתי"ויאמר אל שרי אשתו הנה נא 
. שאני, לעולם להסתכל דעתו היתה שלא כיון וכאן, כ"אח עליו תתגנה שלא שיראנה עד יקדש שלא שהטעם, ותירצו'?! שיראנה
  .דרכים בכמה וביארו, וראה לו שהזדמן קמן הרי אחד חכם והקשה
 תתגנה שלא ובשביל, עליה הסתכל לא אבל, ראה זה ושיעור, תתגנה שלא כדי הוא" שיראנה עד" של שהשיעור עוד לומר יש ולכאורה

  .יופי ולראות להכיר צריך אין
 לחלק שמצינו ס"בש אחרים דינים לכמה הוא כן. ה.א( .להסתכל מוכרח ואין" שיראנה עד" בראיה די אשה שלקדש זה ליסוד רבנו הסכים

  .)ק"וצע אפילו ה"ד ה"רכ' סי ל"בבה ועיין ה"כ סעיף זכרון בספר רבנו כ"מש' עי, להסתכלות ראיה בין
 ל"זצ ל"הגראי מרן של השדכנית שהיתה - ה"ע שטרנבוך 'הגב משפחת מבן ששמע מי מפי ששמעתי מה ספרתי, רבנו שהסכים וכיון
 שאלה הפגישה אחר. )לא ותו( מבט אעיף אני, בשבילי שזה השיחה בעת אבין שאם אלא, אסתכל לא אני: כן לפני לשדכנית שאמר
  ",טוב מזל: "לה ענתה, מבט העיף רק כלל בי הביט לא הוא אבל, בשידוך מעוניינת אני אמרה, אומרת את מה, נו שטרנבוך' הגב אותה

  .העובדה כ"ע. בשידוך זוכה ואת הרווחת, מעוניין שהוא הרי, מבט העיף אם כי
 שלא כדי? להביט ההיתר באמת מה מאידך אכן אך, יתירה בצניעות ל"הגראי של זו בהנהגה בפגישה כן שנוהגים ראינו לא הנה

  .עליה מסתכלים שלא בכך לביישה
: והשיב. מעט סגי לזה אבל' שיראנה עד' אמרו הנה כי, הפגישה כל במשך להסתכל מותר האם: למעשה רבנו את שאלו חדא ובעידנא

  )(כל משאלותיך                                                                     .שיראנה עד בכלל זה וכל להנאה הסתכלות זו אין כי. איסור אין
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 פרשת לך לך  303' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 

 זקני נ"לע יוצא זה גליון

 ל"ז נחום דניאל ר"ב חיים אפרים' ר

 חשון מר' ג ע"נלב

 ה"תנצב

 פשט על הפרשה
 
 )כיט  ,(יד" בידך צריך מגן אשר עליון אל וברוך' וגו עליון לאל אברם ברוך ויאמר ויברכהו"
  

  כיון' וכו כהן והוא שנאמר משם כהונה להוציא ה"הקב ביקש' ב ב"ל ג"ספ בנדרים
  דסבר ל"י ושם, ש"ע' וכו מאברהם הוציאה המקום לברכת אברהם ברכת שהקדים

' בפ לקמן( דכתיב שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה' א ז"קכ בשבת ש"כמ
  היה ואברהם', וגו תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדני ויאמר ')ג ח"י וירא
  ויין לחם לו והוציא כאורח הכניסו כבר כאן כי ז"בד טעה באמת אבל, אצלו אורח
  .שם בנדרים כדאמרינן קונו לברכת עבד ברכת מקדימין ואין

 
 )ה ,(טו "הכוכבים וספור השמימה נא הבט"
 

  הכוכבים מן למעלה הגביהו צורך לאיזה ע"ויל. הכוכבים מן למעלה הגביהו י"פירש
  ת"יסה' ה ם"לרמב המפרש כ"כמש ב"וכ אלף והן ספרום כבר הנראין הכוכבים כי ל"וי
  ואז למטה נראין שאין כוכבים רבבות עוד שיש רואין למעלה כשעולין אבל ח"ה ג"פ
 .לסופרן א"וא מספר להם שאין שיראה מהכוכבים למעלה הגביהו ולכן לסופרן א"א
 מבואר' א ט"ל בסנהדרין. לספור תוכל אם הכוכבים וספור השמימה נא הבט  

  ת"יסה על במפרש' ועי( לסופרן א"א קבועין שאין מפני אלא הכוכבים לספור שאפשר
  דגם ל"וי. לישראל הדמיון מה וקשה, )בסמוך לעיל עיין הכוכבים שספרו ח"ה ג"פ

  שקול שמשה כדמצינו כמה כנגד ששקולין ויש, ט"מע שמוסיפין קבועין אינן ישראל
  סנהדרין של כרובה שקול מנשה בן ויאיר) ישיר אז ריש מכילתא( ישראל כל כנגד

  ככל ששקול הנביא' ישעי וכן') ב ב"ס ברכות(' צרוי בן אבישי וכן') א ד"מ סנהדרין(
 ברכות' ירו( העולם ככל חביב' שהי סיסי בן בלוי אמרו וכן') ב ג"ק סנהדרין( העולם

 .)ח"ה ב"פ
 )(טעמא דקרא

  

 עלי שי"ח 
 '''ה שרף אשר השריפה''

  שריפה פרצה כאשר, ו"ת ביתר בעיר, בישראל המיוחסות המשפחות אחד את שפקד הנורא האסון דבר בהישמע יחרד לא מי לב
  הורים של צערם גליון עלי לתאר אפשר ואי. ל"רח באסון נספו חטא טעם טעמו שלא רבן בית של תינוקות ושני מגורים בבית

 .כאלה צרות עוד נודע ולא והלוואי, שכאלו שכולים
 או' וכדו רוצח גוי הוא האשם ופעמים, אשם מי לחפש אדם בני טבע אסון כשיש פעמים בהרבה כי, א"שליט הרבנים עוררו וכבר
  באיזה להתחזק לנו מרמז ה"הקב ובודאי, זו היתה' ה יד כי בחוש הכל ראו כאן אבל, ב"כיו וכל כראוי עשה שלא מלאכה בעל
 .ענינו לפי איש איש עוררו המקום ורבני. ענין

  עוד יקרה שלא ירחם' וה שמים חשבונות יודעים לא אנחנו כי אמר ומיד מאוד נצטער האסון את א"שליט לרבינו וכשסיפרו
  חלילה יקרה אולי, הבית על חששות בליבם שנכנס אנשים יש כי ואמר בביתר מהקהילה אחד אברך נכנס זה ואחרי. כאלו אסונות

  אין תורה הלומדים כי ואמר הדברים כל את מיד ביטל ורבינו', וכדו שריפה לכיבוי מכשירים איזה לעשות צריך ואולי שריפה עוד
 .תורה בלימוד כוחו לפי להתחזק אחד לכל יש וממילא. ומצלא מגנא תורה. שמירה לשום צריכים
 :כלשונו נעתיק, תנחומים מכתב א"שליט רבינו שלח ימים כמה ואחרי

להנ"ל, ואיננו יודעים חשבונות שמים, אולי זה חשבונות מגלגולים קודמים או חשבונות אחרים, וודאי שזה  בס"ד גם אני מצטרף "
 ."תיקון גדול. ויהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בארצנו ונזכה לנחמת ציון וירושלים", חיים קנייבסקי

* * * 
  על הבכא בעמק היושב א"שליט משפחתנו קרוב על, ישראל עם שאר עם יחד אישי באופן תנחומין מצרפת' ח"שי דברי' מערכת
 .ר"אכי המתים בתחיית לראותם בקרוב ונזכה חתםומנ תהא עדן בגן, אפרת ובתו צבי בנו החמד ילדי פטירת

 
שלוםב שבת   ברכת 

 גולדשטוף יצחק

 מודעה רבה לאורייתא   
אי"ה ביום רביעי ט"ו חשון  

יום היארצייט   לקראת
  הס"ה למרן בעל החזון איש

  של הקבוע השיעור יתקיים
א לע"נ דודו "שליט מרן

 לאחר תפילת שחרית.זי"ע, 

 

עלה  לאחר מסירת השיעור י
מרן שליט"א לבית החיים

  מרן של ציונו על להתפלל
 ישמע' וה, ה"זללה

 .שוועתנו

 

כמדי שנה אי"ה בשבוע  
הבא נביא בגליון "דברי  
שי"ח" את שיעורו של  

 רבינו שליט"א.
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mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

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

כי  בזה,  הענין  לבאר  יש  האריז"ל  דברי  לפי 

אדום  מגלות  כלולה  האחרונה  שהגלות  היות 

שני  את  הקב"ה  ישלח  לכן  ישמעאל,  וגלות 

הגלויות.  משתי  ישראל  את  לגאול  המשיחים 

אדום,  מגלות  ישראל  את  יגאל  יוסף  בן  משיח 

כי יוסף הוא שטנו של עשו, כמו שכתוב )בראשית 

ויאמר  יוסף  את  רחל  ילדה  כאשר  "ויהי  ל-כה(: 

יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי". 

שנאמר  עשו  של  שטנו  "משנולד  רש"י:  ופירש 

)עובדיה א-יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה 

שולט  אינו  להבה  בלא  אש  לקש,  עשו  ובית 

בהקב"ה  יעקב  בטח  יוסף  משנולד  למרחוק, 

יבוא  עשו  של  שטנו  בהיותו  לכן  לשוב",  ורצה 

אדום  מגלות  ישראל  את  ויגאל  יוסף  בן  משיח 

הוא עשו.

ואילו משיח בן דוד יגאלנו מגלות ישמעאל, 

על  כח(  פרק  )סוף  אליעזר  דרבי  בפרקי  כמבואר 

הפסוק )בראשית טו-יב(: "והנה אימה חשיכה גדולה 

נופלת עליו - אימה זו מלכות רביעית... חשיכה 

ופרס...  מדי  מלכות  זו  גדולה  יון...  מלכות  זו 

ישמעאל  בני  אלו  עליו  בבל...  מלכות  זו  נופלת 

קלב-יח(  )תהלים  שנאמר  יצמח,  דוד  בן  שעליהם 

ופירש  נזרו".  יציץ  ועליו  בושת  אלביש  אויביו 

מהרז"ו שסמך על הרישא של הכתוב )שם(: "שם 

אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי".

אדום  הגלויות  שתי  שביטול  היות  והנה 

וישמעאל הוא בזכות עסק התורה, כמו שהכניע 

התורה  בכח  וישמעאל  עשו  קליפת  את  יעקב 

הנ"ל:  תנחומא  במדרש  דרשו  יפה  לכן  שלו, 

תורה  עוסקי  אלו  מים,  כל  על  זורעי  "אשריכם 

הוי כל צמא לכו למים,  שנמשלו למים, שנאמר 

שנמשל  יוסף  בן  משיח  זה  השור,  רגל  משלחי 

לשור, וחמור זה משיח בן דוד, שנאמר עני ורוכב 

על חמור". במהרה בימינו אמן.

נזכה  בתורה,  לעסוק  אבינו  יעקב  של  בדרכו 

אדום  גלות  הקליפה  רגלי  שתי  את  להכניע 

וגלות ישמעאל.

ויש לומר כי מטעם זה מצינו בעסק התורה 

בחוקותי  בפרשת  שכתוב  כמו  הליכה,  לשון 

"אם בחוקותי תלכו". ופירש רש"י:  )ויקרא כו-ג(: 

)תהלים  כתוב  וכן  בתורה".  עמלים  "שתהיו 

קיט-א(: "אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'". 

בבחינת  הוא  התורה  עסק  כי  בכך  לרמז  כדי 

את  המבטלת  הקדושה,  רגלי  בשתי  הליכה 

שתי רגלי הקליפות של הגלות האחרונה גלות 

אדם וגלות ישמעאל.

 מתיח בן יוסף גאו ה מג ו  שתו
מתיח בן דוד מג ו  יתמשא 

מה  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

לבוא  לעתיד  כי  ז"ל,  חכמינו  בדברי  שמצינו 

בן  משיח   - המשיחים  שני  את  הקב"ה  ישלח 

כמו  ישראל,  את  לגאול  דוד  בן  ומשיח  יוסף 

שדרשו בגמרא )סוכה נב:( מה שכתוב )זכריה ב-ג(: 

ארבעה  נינהו  מאן  חרשים,  ארבעה  ה'  "ויראני 

ואליהו  יוסף  בן  ומשיח  דוד  בן  משיח  חרשים... 

וכהן צדק".

מבואר  א(  סימן  )בראשית  תנחומא  ובמדרש 

שישלח הקב"ה את שני המשיחים בזכות עסק 

"אשריכם  לב-כ(:  )ישעיה  שכתוב  כמו  התורה, 

שנמשלו  תורה  עוסקי  אלו  מים,  כל  על  זורעי 

למים, שנאמר )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים, 

שנמשל  יוסף  בן  משיח  זה  השור,  רגל  משלחי 

לשור ])דברים לג-יז( "בכור שורו הדר לו"[, וחמור 

ורוכב  עני  ט-ט(  )זכריה  שנאמר  דוד,  בן  משיח  זה 

על חמור". וצריך ביאור מהו ענין שני המשיחים 

בגאולה העתידה.

דרבי  קמיה  יתיב  הוה  חלפתא  בן  יוסי  "רבי 

מה  על  למר  ליה  שמיע  מידי  ליה  אמר  יצחק, 

אמר  דא.  גלותא  מן  דמשיחא  יומא  אתארך 

ליה, לא אתאריך אלא על ביטול אורייתא, דהכי 

גלו  גלויות  תלתא  סבא,  המנונא  מרב  שמענא 

וגלות  אבות,  דתלתא  בזכותהון  וחזרו  ישראל 

רביעאה בזכותא דמשה יתחזרון. תא ואחזי לך, 

דלא אתגלו ישראל אלא על ביטול תורה, שנאמר 

ויאמר ה' על עזבם את תורתי. אמר  )ירמיה ט-יב( 

הקב"ה, בגלויות הראשונות חזרו בזכות אברהם 

שנתתי  בתורה  חטאו  הם  עכשיו  ויעקב,  יצחק 

בזכות  בתורתו,  ויתעסקון  יתובון  כד  למשה, 

משה אני גואלם".

בתרגום ללשון הקודש: 

יצחק,  רבי  לפני  ישב  חלפתא  בן  יוסי  "רבי 

כך  כל  נתארכו  מדוע  מר  שמע  שמא  לו  אמר 

לא  יצחק  רבי  לו  אמר  זו.  בגלות  המשיח  ימות 

כי  תורה,  ביטול  בשל  אלא  הגלות  התארכה 

גלויות  שלוש  סבא,  המנונא  מרב  שמעתי  כך 

אבל  האבות,  ג'  בזכות  מהן  ונגאלו  ישראל  גלו 

משה.  בזכות  ישראל  יגאלו  הרביעית  מהגלות 

בא ואראה לך, שלא גלו ישראל אלא על ביטול 

עזבם  על  ה'  ויאמר  ט-יב(  )ירמיה  שנאמר  תורה, 

הראשונות  בגלויות  הקב"ה,  אמר  תורתי.  את 

הם  עכשיו  ויעקב,  יצחק  אברהם  בזכות  חזרו 

ויעסקו  חטאו בתורה שנתתי למשה, כשישובו 

בתורתו, בזכות משה אני גואלם".

שהגלות  היות  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

הקליפה  רגלי  שתי  בבחינת  היא  האחרונה 

גלות אדום וגלות ישמעאל, שהן בבחינת חסד 

שנתבאר  כפי  אשר  הקליפה,  שמצד  וגבורה 

שהיא  תורתו  בכח  עליהן  אבינו  יעקב  הצליח 

תפארת דקדושה, נמצא לפי זה כי על ידי שנלך 
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חסד  של  והפסולת  הסיגים  שהוא  דקליפה 

חסד  שהוא  מאברהם  יצא  ולכן  דקדושה, 

דקדושה, ואילו עשו הוא גבורה דקליפה שהוא 

הסיגים והפסולת של גבורה דקדושה, ולכן יצא 

מיצחק שהוא גבורה דקדושה.

הקדוש  בזוהר  שמבואר  מה  ידוע  והנה 

יעקב אבינו מדתו תפארת  כי  וישלח קעב:(  )פרשת 

של  וגבורה  חסד  מדות  מב'  הכלולה  דקדושה, 

עשו  ראה  כאשר  כן  כי  הנה  ויצחק,  אברהם 

עליו  להתגבר  קדושתו  בכח  הצליח  שיעקב 

של  שכוחו  מזה  שפט  הברכות,  ממנו  ולקחת 

יעקב בצד הקדושה גדול מכוחו בצד הטומאה, 

כי עשו הוא רק גבורה דקליפה, ואילו יעקב הוא 

תפארת דקדושה הכלולה מחסד וגבורה.

ידי  על  יעקב  על  להתחכם  עשו  ביקש  לכן 

שנתחבר עם ישמעאל: "וילך עשו אל ישמעאל 

שבכך  בחשבו  ישמעאל",  בת  מחלת  את  ויקח 

דקליפה,  תפארת  בבחינת  יחד  שניהם  יהיו 

דקדושה  תפארת  יעקב  על  להתגבר  ויצליחו 

את  שנשא  אחרי  כי  וגבורה,  מחסד  הכלולה 

חסד  כולל  הוא  גם  הרי  ישמעאל  בת  מחלת 

וגבורה דקליפה, אמנם התחכמותו לא הועילה 

לו ויעקב התגבר עליו בכח קדושת תורתו.

 ישקב אבינו הכניש א  שתו ויתמשא 
בכח ה ו"ה תהיא  טא" 

יעקב  הכניע  איך  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

בכח  וישמעאל  עשו  קליפות  ב'  את  אבינו 

הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  התורה,  קדושת 

והנה  התורה.  עמוד  הוא  אבינו  שיעקב  הנ"ל 

מבואר בתיקוני זוהר )הקדמה ו.(: "אורייתא דאיהי 

תפארת  מדת  היא  התורה  פירוש,  תפארת", 

בגמרא  ששנינו  וזהו  וגבורה,  מחסד  הכלולה 

)ברכות נח.(: "והתפארת זו מתן תורה".

זוהר  בתיקוני  המבואר  פי  על  בזה  והביאור 

החסד  מצד  הן  עשה  מצוות  רמ"ח  כי  קמה:(  )דף 

לפי  נמצא  הן מצד הגבורה.  ושס"ה לא תעשה 

זה כי התורה שהיא שורש כל המצוות שנזכרו 

מחסד  הכלולה  תפארת  בבחינת  היא  בה, 

נב.(  )סוכה  בגמרא  מצינו  לכן  דקדושה.  וגבורה 

חסד,  בבחינת  שהיא  למים  נמשלה  התורה  כי 

למים",  לכו  צמא  כל  "הוי  נה-א(:  )ישעיה  שנאמר 

וכן נמשלה לאש שהיא בבחינת גבורה, שנאמר 

)ירמיה כג-כט(: "הלא כה דברי כאש נאום ה'".

לו  תפארת,  שמדתו  אבינו  יעקב  כן  כי  הנה 

תפארת  מדת  שהיא  התורה  עמוד  להיות  נאה 

הכלולה מחסד וגבורה. ויש לומר שזכה להיות 

דבוק  היותו  בזכות  תפארת  למדת  מרכבה 

בתורה, כמו שכתוב )בראשית כה-כז(: "ויעקב איש 

"אהלו של שם  תם יושב אהלים", ופירש רש"י: 

ואהלו של עבר", וכן בדרכו לחרן למד י"ד שנה 

היטב  מבואר  זה  לפי  עבר.  של  מדרשו  בבית 

תפארת  שמדתו  התורה,  עמוד  יעקב  של  כוחו 

בכח  ביטל  דקדושה,  וגבורה  מחסד  הכלולה 

התורה את שתי הקליפות עשו וישמעאל חסד 

וגבורה דקליפה.

כשנכנס  קדשו  ברוח  אבינו  יצחק  שרמז  וזהו 

אליו יעקב אבינו לקבל את הברכות, באומרו )שם 

דרשו  עשו".  ידי  והידים  יעקב  קול  "הקול  כז-כב(: 

"בשעה שהוא מצפצף  )ב"ר סה-כ(:  כך במדרש  על 

עשו  ידי  אין  עשו,  ידי  הידים  אין  ]בתורה[  בקולו 

וזרעו  שיעקב  ידי  על  כי  בכך  לנו  רמז  שולטות". 

ידי  "אין  וגבורה,  מחסד  הכלולה  בתורה  עוסקים 

עשו שולטות" - "ידי" דייקא, שני הכוחות של עשו 

שהלך אל ישמעאל ונתחבר עמו מתבטלות.

 ישקרב נופ"יקון  מט"ש
ב'יפו  ק' יטו  ש'תו י'תמשא 

הענין  כל  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

אבינו  יעקב  כי  עשו,  בעקב  יעקב  אחיזת  של 

מצד  שהוא  בעשו  הכיר  כבר  לידתו  בשעת 

ונתגלה  עמו  נלחם  כבר  עשו  שהרי  הקליפה, 

)שם  שכתוב  כמו  שנולד,  טרם  עוד  ברשעותו 

כה-כב(: "ויתרוצצו הבנים בקרבה". ופירש רש"י: 

"כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר 

פתחי  על  עוברת  לצאת,  ומפרכס  רץ  יעקב 

עבודה זרה עשו מפרכס לצאת". אולם הקליפה 

לידתו  בעת  כי  הכיר,  לא  עדיין  ישמעאל  של 

עדיין לא התחבר עשו עמו.

מיד  בעולם  יעקב  של  לידתו  בעת  כן  על 

עשו  קליפת  את  לבטל  ברצותו  עשו,  אחרי 

שהיא הרגל של קומת הקליפה כמבואר בדברי 

אוחזת  "וידו  רב:  מעשה  עשה  הנ"ל,  האריז"ל 

את  תורתו  בקדושת  לבטל  כדי  עשו",  בעקב 

למפרע  נוטריקון  עק"ב  שכן  עשו,  של  הקליפה 

ב'יטול ק'ליפת ע'שו. 

ידע  אחרית  מראשית  המגיד  הקב"ה  אמנם 

כי  נמצא  ישמעאל,  עם  להתחבר  עשו  שעתיד 

גם את קליפת ישמעאל, לכן  יעקב צריך לבטל 

"ויקרא שמו יעקב", ופירש רש"י כי הקב"ה קרא 

לו שם זה, הוסיף לו הקב"ה אות י' על עק"ב, כדי 

לרמז לו בכך שיש בכוחו לבטל בקדושת תורתו, 

קליפת  את  גם  אלא  עשו  קליפת  את  רק  לא 

ב'יטול  למפרע  נוטריקון  יעק"ב  שכן  ישמעאל, 

ק'ליפות ע'שו י'שמעאל.

לנו  שגילה  מה  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

"ידו  ישמעאל:  קליפת  את  להכניע  איך  הקב"ה 

ויד כל בו", כי אמנם מצד שיצא מאברהם  בכל 

של  החסד  במדת  אחוז  בהיותו  בכל",  "ידו 

העצה  אולם  "בכל",  אצלו  שנאמר  אברהם 

עם  להתדבק   - בו"  כל  "ויד  היא,  אותו  להכניע 

"ידו" של יעקב שנאמר אצלו "כל", שאחז בידו 

בכח  עשו,  קליפת  את  להכניע  עשו"  "בעקב 

וגבורה  מחסד  הכלולה  תפארת  שהיא  התורה 

דקדושה, ועל ידי זה נזכה להכניע גם את קליפת 

שמו  את  שקרא  הקב"ה  שרמז  כמו  ישמעאל, 

יעק"ב נוטריקון ב'יטול ק'ליפות ע'שו י'שמעאל, 

שיש בכח תורתו לבטל ב' הקליפות.

 הגאו ה מג ו  אדום ויתמשא 
בזכו  ה ו"ה תני נה  מתה

מה  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

פרשת  )תחילת  הקדוש  החיים"  ה"אור  שהביא 

תצוה( בשם הזוהר חדש )פרשת בראשית דף ח טור ד 

ד"ה ויקרא(, שהגלות האחרונה באה בעוון ביטול 

עסק  בזכות  תבוא  העתידה  והגאולה  תורה, 

התורה שניתנה למשה: 

 מג ה שמוקו : רוי ך שתו א  יתמשא ר,
כדי  חב" ת י הק יטו  שתו ויתמשא   הי חם כנגד ישקב

 ישקב אבינו בכח ה ו"ה הכ ו ה מחסד וגבו"ה דקדותה,
הכניש א  יתמשא  ושתו חסד וגבו"ה דק יטה

 ישקב אבינו אחז בשקב שתו כדי  הכניש א  ק יט  שתו
 - שקרב נופ"יקון  מט"ש ב'יפו  ק' יט  ש'תו

 הקברה ידש תשתו י חב" שם יתמשא ,
 כן ק"א תמו ישקרב נופ"יקון  מט"ש ב'יפו  ק' יט  ש'תו י'תמשא 
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בכך, שמצות מילה אי אפשר לקיים ביד כי אם 

בסכין, ואילו מצות פריעה פורעים את העור של 

המילה ביד.

בכל",  "ידו  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

המילה  בזכות   - "בכל"  הוא  ישמעאל  של  כוחו 

שנקראת כל, אולם "ויד כל בו" - ישראל שולטים 

פריעה  מצות  גם  לקיים  שמוספים  בזכות  בו 

"ויד  להוסיף:  ויש  הקדושים.  דבריו  אלו  ביד. 

בגימטריא שמונה, לרמז שישראל  כל בו" - ב"ו 

לשמונה  נימולים  שהם  בזכות  עליו  מתגברים 

ימים כמבואר בזוהר הנ"ל.

 ביאו" נתגב ש  ריד כ  בור
מהרח ם סוט"ר והרתט  אמ ר

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

וה"שפת  סופר"  ה"חתם  שפירשו  מה  מלכים 

אמת" פסוק זה: "ידו בכל ויד כל בו", על פי מה 

ששנינו בגמרא )ב"ב טז: יז.(: 

בעולם  הקב"ה  הטעימן  שלשה  רבנן  "תנו 

יצחק  אברהם  הן  אלו  הבא,  העולם  מעין  הזה 

ויעקב, אברהם דכתיב ביה בכל, יצחק דכתיב ביה 

"בכל  רש"י:  ופירש  כל".  ביה  דכתיב  יעקב  מכל, 

מכל כל, באברהם כתיב )בראשית כד-א( וה' ברך את 

אברהם בכל, ביצחק כתיב )שם כז-לג( ואוכל מכל, 

וכי יש לי כל, כלומר לא  )שם לג-יא(  ביעקב כתיב 

חסרו שום טובה".

וכתב בשל"ה הקדוש )פרשת חיי שרה תורה אור( 

הוא  השלימות,  בתכלית  הברכות  כל  שורש  כי 

מה שכתוב אצל יעקב אבינו שהיה לו "כל" בלי 

בניו  כל  שלימה  היתה  מיטתו  כי  הוספה,  שום 

שכתוב  מה  אבל  פסולת.  שום  בלי  צדיקים  היו 

יצחק  ואצל  ב'  בהוספת  "בכל"  אברהם  אצל 

לא  שהברכות  משום  הוא  מ',  בהוספת  "מכל" 

היו כל כך בשלימות, כי מאברהם יצא ישמעאל 

ומיצחק יצא עשו.

לפי זה מפרש ה"חתם סופר" )ד"ה ידו בכל( מה 

שכתוב על ישמעאל "ידו בכל", לרמז שכוחו של 

ישראל,  בעבודת  פסולת  יש  אם  הוא  ישמעאל 

שיצא  משום  "בכל"  אצלו  שכתוב  כאברהם 

ישראל  יעבדו  אם  בו",  כל  "ויד  ישמעאל.  ממנו 

את ה' בלי פסולת, בבחינת יעקב שנאמר אצלו 

יזכו להכניע את קליפת  בלי שום הוספה,  "כל" 

ישמעאל, הנה הדברים בלשון קדשו: 

"ידו בכל ויד כל בו. ראיתי בשל"ה כי בכל מכל 

משמע  ב"כל  בי"ת  כי  תערובת,  בו  יש  בכל  כל, 

בכל ולא הכל, כמו )סנהדרין נט:( כי ביצחק ולא כל 

יצחק, והכי נמי דכוותיה, וכן מכל משמע מקצת, 

בלי  כל'  לי  'יש  נתברך,  יעקב  אך  כולו.  ולא  כל 

ידו בכ"ל, כל שיש  ונראה הרמז אמר  תערובות. 

בו תערובות קליפות בקדושה המרומזת בתיבת 

וגו',  בכ"ל  ידו  וזה  שולט,  ישמעאל  יד  אז  בכ"ל, 

אמנם כשיתקנו ישראל דרכיהם, ויבררו הקליפה 

וישאר קדושה ברורה, אזי יד כ"ל בו, מושלת על 

עשו וישמעאל".

שנת  שרה  חיי  )פרשת  אמת"  ב"שפת  פירש  וכן 

"וזהו שנאמר בישמעאל ידו בכל, שהיה  תרנ"א(: 

לו חלק במדת אברהם ]שנאמר אצלו בכל[, ויד 

גובר  כל[  אצלו  ]שנאמר  יעקב  שמדת  בו,  כל 

סטרא  לשום  אחיזה  אין  שבזה  עליו,  ושולט 

אחרא כי הוא אמת לאמיתו".

הקדוש  בזוהר  שמבואר  ממה  להעיר  ויש 

)בראשית  בישמעאל  ביה  "וכתיב  פז.(:  יתרו  )פרשת 

אותו,  ברכתי  הכא  כתיב  אותו,  ברכתי  הנה  יז-כ( 

כך  ועל  בכל,  אברהם  את  ברך  וה'  התם  וכתיב 

כתיב ידו בכל". הרי שהזוהר עצמו מפרש החלק 

הראשון של הפסוק, כי כוחו של ישמעאל הוא 

"בכל",  אצלו  שנאמר  מאברהם  שיצא  בזכות 

ולפי המבואר לעיל בשם הזוהר הקדוש הסיבה 

לכך היא משום שנימול על ידי אברהם.

הקדושים,  לדבריהם  תבלין  להוסיף  ונראה 

בו",  כל  "ויד  הכתוב:  פירוש  עבודה  בדרך  לבאר 

להכניע  נזכה  "כל"  אצלו  שנאמר  יעקב  שבזכות 

את קליפת ישמעאל, על פי מה ששנינו במשנה 

"על שלשה דברים העולם עומד,  )אבות פ"א מ"ב(: 

חסדים".  גמילות  ועל  העבודה  ועל  התורה  על 

הכוונה  קמו:(  ויצא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  ומפרש 

יעקב,  דא  "התורה  הקדושים:  האבות  על  בזה 

אברהם".  דא  חסדים  גמילות  יצחק,  דא  העבודה 

בתורת  שעסק  התורה  עמוד  הוא  יעקב  פירוש, 

יומם ולילה, יצחק הוא עמוד העבודה שהיה  ה' 

הוא  ואברהם  קרבן על המזבח בשעת העקידה, 

עמוד החסד שהכניס אורחים במסירות נפש.

הקב”ה  לנו  שרמז  זהו  כי  לומר  יש  מעתה 

מצד  אמנם  כי  ישמעאל,  קליפת  להכניע  איך 

להילחם  בכל",  "ידו  אשר  אדם  פרא  יהיה  אחד 

עם ישראל מצד שיצא מאברהם שנאמר אצלו 

אותו,  ולהכניע  ממנו  להינצל  כדי  אבל  "בכל", 

העצה על כך היא "ויד כל בו", שנלך בדרכו של 

"כל"  אצלו  שנאמר  התורה  עמוד  אבינו  יעקב 

לעסוק בתורת ה' יומם ולילה.

 רוי ך שתו א  יתמשא ר
 ה חב" שם ק יט  יתמשא 

נפלאות  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

ביטול  על  לומר  הכתוב  שדקדק  מה  התורה, 

קליפת ישמעאל: "ויד כל בו", על פי מה שכתוב 

"ויצא  כה-כה(:  )בראשית  ועשו  יעקב  בלידת 

הראשון אדמוני כולו כאדרת שער ויקראו שמו 

עשו, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו 

שמו  "ויקרא  רש"י:  ופירש  יעקב".  שמו  ויקרא 

המפרשים,  ודקדקו  הוא".  ברוך  הקדוש  יעקב, 

מאחר שנקרא על שם "וידו אוחזת בעקב עשו", 

קרא  כן  אם  מדוע  "עקב",  להיקרא  ראוי  היה 

הקב"ה את שמו "יעקב" בתוספת י'.

על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

פרשת  )תחילת  עמוקות"  ה"מגלה  שביאר  מה  פי 

ויצא( מה שכתוב בפרשת תולדות אחרי שלקח 

"וילך עשו  )בראשית כח-ט(:  יעקב הברכות מעשו 

ישמעאל".  בת  מחלת  את  ויקח  ישמעאל  אל 

וצריך ביאור מה ראה עשו הרשע להתחבר עם 

יעקב אבינו ממנו  דוקא אחרי שלקח  ישמעאל 

את הברכות.

בזוהר  המבואר  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

חסד  הוא  ישמעאל  כי  רמו:(,  )פנחס  הקדוש 

 א"יזר : ג ו  אח"ונה כ ו ה מג ו  אדום ומג ו  יתמשא ,
תהן בבחינ  ת י ה"ג ים ת  קומ  הק יטה

 קדות   וי: יתמשא  רידו בכ ר בזכו  אב"הם תמ  או ו,
רויד כ  בור, בזכו  ט"ישה תמקיימים ית"א  ביד

 ח ם סוט" ותט  אמ : רידו בכ ר, בזכו  אב"הם תנאמ" אצ ו רבכ ר,
רויד כ  בור, בזכו  ישקב תנאמ" אצ ו רכ ר

 רויד כ  בור, אם נ ך בד"כו ת  ישקב אבינו שמוד ה ו"ה,
נזכה  הכניש א  ק יט  יתמשא  בכח ה ו"ה
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ט"ת   ך  ך  תשרפ | א

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

ופירשו המפרשים הכוונה במה שלא נימול 

יצחק קיים  כי אצל  יצחק,  ישמעאל כראוי כמו 

אברהם מצות מילה ]הסרת הערלה[ עם מצות 

הערלה  שתחת  הדק  העור  ]משיכת  פריעה 

לצדדים כדי לגלות את העטרה[, אבל ישמעאל 

נימול בלא פריעה, וכן בני ישמעאל נימולים בלי 

"מל ולא  פריעה, והרי שנינו במשנה )שבת קלז:(: 

פרע את המילה כאילו לא מל".

מוסיף הזוהר הקדוש, כי שרו של ישמעאל 

המשיך בטענתו לפני הקב"ה, כי אף שלא נימול 

ישמעאל כראוי עם כל זאת מגיע לו שכר טוב, 

כך  על  בריה.  מכל  שכר  מקפח  הקב"ה  אין  כי 

אומר הזוהר בלשון קדשו: 

עשה  ]מה  הוא  בריך  קודשא  עבד  "מה 

מדבקותא  ישמעאל  לבני  להו  ארחיק  הקב"ה[, 

בארעא  לתתא  חולקא  להו  ויהב  דלעילא, 

]הרחיק את בני  קדישא, בגין ההוא גזירו דבהון 

חלק  להם  ונתן  למעלה,  מדביקותם  ישמעאל 

שבהם[.  המילה  בשביל  הקודש  בארץ  למטה 

קדישא  בארעא  למשלט  ישמעאל  בני  וזמינין 

בני  ]ועתידים  סגי  זמנא  מכלא  ריקניא  איהי  כד 

ריקה  כשהיא  הקודש  בארץ  לשלוט  ישמעאל 

בלא  בריקניא  דלהון  דגזירו  כמה  רב[,  זמן  מכל 

בלי  ריקה  היא  שלהם  שהמילה  ]כמו  שלימו 

לבני  להון  יעכבון  ואינון  פריעה[,  של  שלימות 

ישראל לאתבא לדוכתייהו, עד דישתלים ההוא 

ישראל  את  יעכבו  ]והם  ישמעאל"  דבני  זכותא 

של  זכות  אותה  שתושלם  עד  למקומם,  לחזור 

בני ישמעאל[. 

הכתוב:  רמז  לוי"  ה"קדושת  מפרש  זה  לפי 

ב"שערי  המבואר  פי  על  בו",  כל  ויד  בכל  "ידו 

צדיק  יסוד  מילה  ברית  כי  השני(  )שער  אורה" 

נקראת "כל", כי היא כוללת כל הקדושות. והנה 

היא  פריעה  למצות  מילה  מצות  בין  ההבדל 

שהוא אחד, ואדום וישמעאל נגד הירכיים שהם 

שתים וארוכים".

בן  שפטיה  רבי  האלקי  הפייטן  שייסד  וזהו 

תשועת  בה'  נושע  "ישראל  בסליחה:  אמתי 

ּכֹל  ְלֵעין  עּו  "ִיוָּשְׁ החמישית:  בפסקה  עולמים" 

ִעיר ְוחוְֹתנוֹ ְוַיֲעלּו  ה שֵֹ לֵּ ִעים, כַּ לּו ָבם ְרשָׁ ְוַאל ִיְמשְׁ

עשו  הוא  "שעיר"  פירוש,  יִעים".  מוֹשִׁ ְלִצּיוֹן 

הוא  "וחותנו"  שעיר,  בארץ  מושבו  את  שקבע 

)בראשית  שכתוב  כמו  עשו,  של  חותנו  ישמעאל 

ויקח את מחלת  "וילך עשו אל ישמעאל  כח-ט(: 

בת ישמעאל".

נמצא לפי זה כי בגלות האחרונה אנו נמצאים 

בגלות אדום וגלות ישמעאל, כי כל אומות העולם 

שהן מבני עשו הן בכלל גלות אדום, כמו שכתוב 

הוא  עשו  שעיר  בהר  עשו  "וישב  לו-ח(:  )בראשית 

אדום". וכל אומות העולם שהן מבני ישמעאל הן 

בכלל גלות ישמעאל, ומבואר בספרים הקדושים 

כישמעאל, כמו שכתב  הנימולים  שהם הערבים 

הערביים  כי  כו(  )פרק  ישראל"  ב"נצח  המהר"ל 

הם מבני ישמעאל. הנה כי כן ראוי להתבונן מה 

שהגדיר הכתוב את ישמעאל: "ידו בכל ויד כל בו", 

כדי שנדע איך להכניע את קליפת ישמעאל.

 

 ביאו" נתגב ת  הרקדות   ויר
רויד כ  בור בזכו  הט"ישה

פתח דברינו יאיר בדברי ה"קדושת לוי" )ד"ה 

ידו בכל( שמפרש פסוק זה, על פי המבואר בזוהר 

ישמעאל  של  שרו  כי  לב.(  וארא  )פרשת  הקדוש 

שישמעאל  מאחר  כי  הקב"ה,  לפני  בטענה  בא 

נימול כשהיה בן שלש עשרה שנה, מגיע לבניו 

לו  השיב  יצחק.  לבני  כמו  ישראל  בארץ  חלק 

הקב"ה, יצחק נימול כראוי וישמעאל לא נימול 

ימים  נימול לשמונה  ועוד, שיצחק  זאת  כראוי. 

וישמעאל נימול רק בהיותו בן י"ג שנה.

בפרשתנו פרשת לך לך דבר בעתו מה טוב 

אשת  להגר  ה'  מלאך  שגילה  במה  להתבונן, 

טז-יא(:  )בראשית  בנה  ישמעאל  לידת  על  אברם 

וקראת  בן  וילדת  ה' הנך הרה  "ויאמר לה מלאך 

והוא  עניך,  אל  ה'  שמע  כי  ישמעאל  שמו 

כל  פני  ועל  בו  כל  ויד  בכל  ידו  אדם  פרא  יהיה 

על  ההגדרה  להבין  ביאור  וצריך  ישכון".  אחיו 

ישמעאל: "ידו בכל ויד כל בו".

רש"י מפרש בדרך הפשט: "ידו בכל, ליסטים. 

ויד כל בו, הכל שונאין אותו ומתגרין בו". ה"אבן 

עזרא" והרמב"ן מפרשים, שיהיה "פרא אדם" כל 

כך גדול, אשר "ידו בכל" להילחם עם כל האומות 

וינצחן, אולם בסופו של דבר "ויד כל בו", יתקבצו 

כל האומות להילחם בו וינצחו אותו.

כי במילים אלו שנכתבו בתורה  ברור  אולם 

הקב"ה  רצה  בו",  כל  ויד  בכל  "ידו  הקדושה: 

ללמדנו לקח נשגב, כי אמנם כוחו של ישמעאל 

בקליפה גדול מאד, עד כדי כך אשר "ידו בכל", 

אך עם כל זאת "ויד כל בו", אפשר להכניע אותו. 

וצריך ביאור להבין המשמעות העמוקה של עצה 

נפלאה זו "ויד כל בו" בדרך עבודה, כדי שנשכיל 

להבין איך להכניע קליפת ישמעאל.

 הג ו  האח"ונה מתו ט 
מג ו  אדום וג ו  יתמשא 

ידיעה זו יש לה חשיבות מיוחדת, על פי מה 

הרביעית  בגלות  נמצאים  אנו  אמנם  כי  שידוע 

מבואר  למעשה  אולם  אדום,  גלות  שהיא 

ב"ליקוטי תורה" לרבינו האריז"ל )פרשת כי תצא(, 

אדום  מגלות  משותפת  האחרונה  הגלות  כי 

של  הירכיים  שתי  כנגד  שהן  ישמעאל,  וגלות 

קומת הקליפה, ובלשון קדשו: 

נאמר  לכן  הראש,  נגד  הוא  בבל  גלות  "והנה 

ופרס  מדי  דדהבא,  רישא  הוא  אנת  ב-כח(  )דניאל 

הגוף  נגד  יון  שתים,  שהם  הזרועות  נגד  הוא 

“ידו בכ  ויד כ  בור

 השצה הנט אה  הכניש א  ק יט  יתמשא 
בכח ה ו"ה ת  ישקב אבינו תנאמ" אצ ו רכ ר
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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

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

ציווית  ואתה 
להסתכל  עלי 

ולראות כל העת רק בצבע הירוק?!
אכן, נענה הרופא, אבל בשביל כך די היה בהזמנת 'משקפיים' 
העת  כל  עיניך  על  כשתרכיב  שהרי  ירוקות...  זגוגיות  עם 

משקפיים ירוקות, ממילא תראה הכל בצבע ירוק!... 
על  אתה  מסתכל  משקפיים'  'צבע  באיזה  תלוי  הכל 
'משקפיים  הינם  שלעיניך  כשהמשקפיים  העולם!... 

שחורות', הרי ממילא תראה הכל שחור משחור!
זהו אפוא סודה הגדול של 'רחל אימנו ע"ה', היא ראתה הכל בעיניים 
טובות מלאות תקווה טובה. כן לאורך כל ימי חייה היתה תמיד מאמינה 
בטוב ומסתכלת בטוב, ותולה תקוותה לטוב. – כאשר מיד מתחילה 
כשהיו עיני לאה אחותה רכות, מרוב בכי ומרר, על שעתידה ליפול 
בחלקו של עשיו, כמו שאמרו הגדולה לגדול וכו', היתה רחל מסבירה 
פנים ומרגיעה אותה, ואכן זכתה גם לאה בסוף לחיקו של יעקב. ואף 
בהיותה חשוכת בנים לא אבדה תקוותה, ותמיד היתה מתפללת על 
כך ומבקשת מיעקב אבינו על הבנים. וכראותה הדודאים ביד ראובן 
תיכף ניסתה תקוותה באותם דודאים, ואף כשנולד בנה יוסף הוסיפה 

תקוותה בתפילה )בראשית ל, כד( "יוסף ה' לי בן אחר". 
לפיכך נענתה רחל אימנו ע"ה בתפילותיה על גלות ישראל, יותר מכל 
אבות ואמהות, לפי שהיתה תפילה מלאה תקווה וביטחון. ועל כך רמז 
הכתוב אליה )ירמיה לא, טז( "ויש תקוה לאחריתך נאום ה'", לומר שלפי 
שהיתה היא תמיד מלאה תקווה וביטחון לטוב, זכתה להחדיר אותה 

תקווה בלבם של ישראל לדורות עולם, ויש תקוה לאחריתך.
למקום  הדרך,  אם  על  קבורתה  מקום  נהפך  טעמא  מהאי 
תקווה לישראל לדורות עולם! בכל ימי גלויותיהם. ועד ימינו 
אנו כל מי שהייאוש חודר בקרבו, הרי הוא קם ונוסע אל 'קבר 
רחל', שהוא מקום סגולי מאוד להפיח התקוה בלב ישראל, 
ולחזק לבבות נשברים ונדכאים. – והחוש מעיד שהכל חוזרים 
וביטחון בהשם יתברך, להחיש  משם בלב שמח מלא תקוה 

את ישועתם של ישראל בכל משאלת לב לטובה.
]מתוך שיחה לכבוד הילולא דרחל אימנו ע"ה, קובץ 140828[

• ~ • ~ •
משפחת  מבני  אחד  מתגורר  הברית,  שבארצות  'מונרו'  בעיר 
מרקוביץ המפורסמת, אשר זכה להסתופף בצילא דמהימנותא 

אצל רבינו הגה"ק בעל 'דברי יואל' מסטמאר זצוק"ל זי"ע.
שם  על  שמה  את  לקרוא  רצה  טוב,  למזל  'בת'  לו  נולדה  כאשר 
רעכל  מרת  היא  הלא  מרקוביץ,  משפחת  לבית  הגדולה  הסבתא 
הונגריה,  רחבי  בכל  בצדקותה  מפורסמת  שהיתה  ע"ה,  מרקוביץ 
ובנות  בנים  אחריה  בהותירה  טוב,  ובשם  טובה  בשיבה  ונפטרה 
וצאצאים לרוב. – בני המשפחה כולם חפצו מאוד לקרוא את שם 

הבת הנכדה על שמה של הסבתא הצדקת האהובה.
כשנכנס האב בקודש פנימה לחדרו של הרבי, היה זה כבר בערוב 
ימיו, אך על אף חולשתו שמח מאוד בשמחתו, ובירכו במאור פני 
קדשו שיזכה לרוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו. – אולם כאשר 
הציע את שאלתו בענין השם, שמבקש הוא לקרוא את שם בתו 
'רעכל' על שם הסבתא הגדולה, התפלא הרבי הקדוש על זה השם, 
ושאל: וכי איך נקראה 'רחל אימנו ע"ה' רעכל או רחל?... ועל אתר 
ציווה לתת את שמה 'רחל' ולא 'רעכל'. והוסיף ואמר, שגם השם 

'רחל' ייקרא על שם אותה הסבתא הצדקת! סתם ולא פירש...
האב כמובן פקודת רבו שמרה רוחו, וקרא את שמה 'רחל', ואמר לכל 
שם  על  'רחל'  נקראת  היא  הק'  הרבי  פקודת  שלפי  המשפחה,  בני 
הסבתא רעכל הגדולה ע"ה, אחר שגם 'רחל אימנו ע"ה' נקראת 'רחל'! 
התנפצות  בעת  תבל,  מוסדות  בהימוט  רבות  שנים  לאחר  והנה 

משטר הקומוניזם הסובייטי, ונפילת 'מסך הברזל' בכל רחבי מדינות 
החלו  רבות  ומשפחות  אונגארין,  ארץ  שערי  נפתחו  העמים,  חבר 
לערוך 'נסיעה' לקברי אבות שבאותם ארצות. אף משפחת מרקוביץ 
קברות  על  להתפלל  המשפחה  בני  ויצאו  לנסיעה,  התארגנה 
אבותיהם ואמותיהם. – והנה מה מאוד התפלאו בהגיעם אל קברה 
כתוב  קבורתה  מצבת  על  וראו  ע"ה,  הגדולה  'רעכל'  הסבתא  של 
במפורש שמה 'רחל' מרקוביץ! וכנראה רק היו מכנים אותה בשם 
'רעכל'... או אז נוכחו הכל למפרע לראות עד היכן מגעת רוח קדשו 

של אותו צדיק קודש הקדשים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
]פרטיות, קובץ 00660[

• ~ • ~ •
השתיקה  אומנות  את  עולם  לדורות  הנחילה  ע"ה'  אמנו  'רחל 
"אין  כ(:  ב,  )אסתר  בפסוק  יב(  ו,  )אסת"ר  במדרש  כדאיתא  וההבלגה, 
שתיקה  שתפשה  מלמד  מולדתה.  ואת  עמה  את  מגדת  אסתר 
בעצמה, כרחל זקנתה, שתפשה פלך שתיקה. – עמדו כל גדולי 
זרעה בשתיקה. רחל תפשה פלך שתיקה, ראתה סבלונותיה ביד 
אחותה ושתקה. בנימין בנה תפש בשתיקה, תדע שאבנו שהיתה 
בחשן היתה 'ישפה', לומר יודע היה במכירת יוסף ושותק, 'ישפה' 
– יש פה ושותק. שאול בן בנה, 'ואת דבר המלוכה לא הגיד לו' 

)שמואל א י, טז(. אסתר, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה" ע"כ.

מלמדנו המדרש שורש כוחה של אסתר המלכה ע"ה לתפוש איתן 
בפלך השתיקה, שהוא בא לה מרחל זקנתה. שמעשי אבות ואמהות 
נצחיים הם, ועומדים לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות. ומכוח 
אמרה  שלא  נפלא,  לילה  באותו  אמנו  רחל  של  האצילה  שתיקתה 
דבר וחצי דבר. – מזה הכוח "עמדו כל גדולי זרעה בשתיקה", שנטעה 
רחל אימנו כח זה של השתיקה בישראל לדורות עולם, דור אחר דור. 
מתחילה לבנימין בנה, וממנו לשאול בן קיש בן בנו, וממנו לאסתר 

המלכה בת בנו, ומאסתר המלכה נמשך לכל דורות הבאים.
ונוכל ללמוד מעין מידה זה, מטיב מעשה נורא שהיה בשידוכו 
של הגה"צ מרא דארעא דישראל, הרב יצחק יעקב ווייס זצ"ל, 

גאב"ד דירושלים, בעל "מנחת יצחק".
התקשורת  אמצעי  וכל  והפקסים  הטלפונים  עידן  לפני  בזמנו, 
בארצות  שידוכין  בהצעת  נכבדות  מדברים  היו  כאשר  שבימינו, 
לאשורו,  הדבר  לברר  אפשרויות  הרבה  כך  כל  היו  לא  אירופה, 
אחרת  מעיר  השדכן  מגיע  היה  רק  הצעה.  כל  ולראות  לבדוק 
מחוסר  מסוימת  ובמידה  בעיניו,  הנראה  השידוך  ומציע  רחוקה, 
ברירה נאלצו לסמוך מעט על נאמנות השדכן. – אך לא תמיד היה 
השדכן מגלה את כל האמת... כמאמר הנפוץ בפי העולם: שדכ"ן, 

ראשי תיבות: ש'קר ד'ובר כ'סף נ'וטל...
כאשר הגיע הרב ווייס זצ"ל לפרקו, ושמו הטוב הלך לפניו, הגיע 
גרוסוורדיין שבגבול הונגריה-רומניה, להציע  שדכן אחד מהעיר 
שידוך  שהוא  נראה  היה  השדכן  שהציע  מה  לפי  עבורו.  שידוך 
מדין,  על  יושבי  רבנים  של  חשובה  למשפחה  בת  והגון,  טוב 
ווערדיין. לאחר  היה אחד מרבניה החשובים של  אבי המדוברת 
שביררו מעט כפי שהיה ביכולתם, החליטו לגמור את השידוך בכי 
טוב, והודיעו אכן על הסכמתם לצד השני, וסיכמו על יום מיועד 
בימים  כנהוג  הכלה  מגורי  למקום  משפחתו  עם  החתן  שיבוא 

ההם, ושם יגמרו השידוך בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב. 
יצא אפוא הבחור 'יצחק יעקב ווייס' עם הוריו ומשפחתו אל 
הדרכים  בטרחת  שעשו  ימים  כמה  כעבור  הרחוקה,  הדרך 
הגיעו בשעה טובה לגרוסוורדיין, לאחר שסידרו עבורם מקום 

ימים  לכמה  ונחו מעמל הדרך, החלו מגורים 

בסדרת פגישות טרם שייגשו לגמור את השידוך בכי טוב. אבי 
הכלה שהיה רב חשוב וגדול בתורה, נפגש עם הבחור ומאד 

מצא חן בעיניו, שהיה עילוי וגאון ובעל מידות נפלא. 
כאן  אך  המדוברת,  עם  הבחור  אם  פגישת  תור  הגיע  מכן  לאחר 
נכונה להם אכזבה, כאשר חזרה אמו של הרב ווייס מפגישתה עם 
הבחורה, היתה מאד נסערת וזועמת, היא גילתה לתדהמתה שיש 
לבחורה זו מעט גיבנת בגב! והיא הולכת מעט שחוחה! היא כמובן 
כעסה מאד על השדכן שהעלים ידיעה חשובה זו מהם, ולא הזכיר 
מענין זה אף מילה וחצי מילה. – אך הוא הצטדק לעומתה, שהרי 

לא אמר כאן שום שקר... ואין עליו לגלות את 'כל' האמת...
על אתר הודיעה האם בהחלטה ברורה שאינה משתמעת 
לשתי פנים, שאורזים את החבילות ויוצאים מיד לדרך, כי 

נתפרדה החבילה, ואין ממה לדבר.
אבל כאן המתינה לה הפתעה קטנה, הבחור עצמו לא הסכים כל כך 
בישראל  נערה  לבייש  יכול  הוא טען שאינו  לבטל את השידוך,  מהר 
ולהעליבה ברבים. כי הדבר כבר נתפרסם בכל העיר שהנה זה השידוך 
משפחת  הגיעו  ומדוע  למה  ידעו  וכולם  טוב,  במזל  להסתיים  הולך 
ווייס הנכבדה העירה. הבחור טען בלהט, שאם יחזרו כך לביתם הרי 
מכך  וייצא  השידוך,  את  עזבו  שבגינה  הסיבה  את  בדיוק  יידעו  הכל 
ביזיונות גדולים לנערה, ומי יודע אם תוכל למצוא שידוך אחר, וכמה 
יגדל צערה וכו'. ולא נחה דעתו של הבחור מכל הסברי אמו, שלבחור 
טוב כמוהו בודאי לא יחסרו קופצים... הוא התעקש על כך, שאין זו 
אלא בעיה חיצונית בלבד, השייכת למראה החיצוני, והעיקר הוא הקרן 
הפנימי... ואם מן השמים שלחו אותם לשידוך זה, הרי מה' יצא הדבר!
בנה  לדברי  האם  הסכימה  הפצרות  רוב  לאחר  דבר,  של  סופו 
חכמינו  הורונו  שכבר  החיצוני,  מהמראה  להתפעל  שאין  הצדיק, 
ז"ל )אבות פ"ד מ"כ(: "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו", ומצאה 
חן בעיניהם, כי היתה אשה משכלת מלאה ביראת השם טהורה 
וכו', והסכימו להחלטת הבחור שעל אף המגרעת של הגיבנת, הוא 
רוצה לגמור השידוך כדי שלא לביישה. – ואכן נגמר השידוך במזל 

טוב, הזוג נישא בשעה טובה ומוצלחת, ונולד להם בן יחיד. 
השניה,  העולם  מלחמת  פרצה  מנישואיהם  שנים  כמה  לאחר 
והם ניצלו מן המלחמה הנוראה בנסי נסים שלא יאומן כי יסופר. 
"פרסומי  בשמו  הנקרא  מיוחד  קונטרס  מזה  ערך  זצ"ל  ]הגאון 
ספרו  בשלהי  ונדפס  הזעם,  בשנות  עליו  שעבר  מה  מכל  ניסא" 
הצלתו  זכות  תולה  הרב  והיה   – עי"ש[.  ח"א  יצחק  מנחת  שו"ת 
בזכות אותה הקרבה שהקריב וויתר לגמור השידוך הזה, כדי שלא 
לבייש בת ישראל כשרה, כרחל אימנו ע"ה בשעתה שהיתה מגלה 
הסימנים כדי שלא תתבייש אחותה. ולא זו בלבד, אלא שאחר כל 
הגלגולים שעברו על ראשו ונישא בימי חייו ג' פעמים, לא נשאר 
ממנו שום זרע של קיימא, כי אם מאותה אשה. שנולד להם בן 
יחיד, הלא הוא הרה"ג מוהר"ר בעריש ווייס שליט"א, מרבני העיר 
מנצ'סטר שבאנגליה, והכל היה תולה בזכות אותה מצוה גדולה, 

שהבליג ושתק ולא רצה לבייש את בת ישראל. 
ההבלגה  כח  את  עולם  לדורות  הנחילה  ע"ה  אימנו  שרחל  ללמדך 
נפש  שום  לבייש  שלא  נפש  במסירות  הכל  לעשות  והשתיקה, 
המצוה  זו  שכר  שבעבור  המדרש,  דברי  ידועים  וכאשר  מישראל. 
של רחל אימנו ע"ה תהיה כל הגאולה העתידה. כדמפורש בפתיחא 
דאיכה רבתי )אות כד( שבשעת החורבן ניסו כל האבות והאמהות ושבעה 
רועים לבקש על ישראל ולא עלתה בידם, ורק רחל אימנו הצליחה 
בזכות זו ששתקה והבליגה לאחותה ולא ביישה אותה ברבים עי"ש. 

כן נזכה מהרה בזכות רחל אימנו ע"ה בעלת ההילולא לגאולתם של 
ישראל, במהרה בימינו, אמן.

]מתוך עריכה מחודשת לספר 'טיב המועדים – פורים'[ 
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זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה
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יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
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חוץ מהוצאות השבת
לתורה  אט  אט  והתקרב  בתשובה  שחזר  טוב  חבר 
ידי  על  הוזמן  בה,  עובד  שאני  הישיבה  דרך  ומצוות 
מגיעים משפחות  במלון. שבו  התעלות  לשבת  הרב 
בהרכב מלא ועושים שבת חיזוק לכל המשפחה עם 

תוכניות לגברים נשים וילדים בהתאם לגילאים.
הפעם הוא השיב לרב כי אינו יכול להשתתף בשבת 
כיון שבדיוק לא מזמן קנה בית ואין לו את התקציב 

לשלם על השבת.
זו  בשבת  שישתתף  מאוד  חשוב  כי  לו  השיב  הרב 
עבורו ועבור כל משפחתו, לשאלתו מה יעשה שאין 
בהוצאות  מדובר  "הלוא  הרב:  השיב  מזומנים,  לו 
והקדוש  להגיע  תדאג  אתה  רוחנית,  ומטרה  השבת 

ברוך הוא ידאג לך לתשלום..."
כאדם מתקרב ומאמין אמר כי כך יעשה...

וציפה  הוא סגר את ההזמנה לשבת התעלות במלון 
לישועה...

שבועיים לפני השבת המדוברת קיבל טלפון מעורך 
חלוקת  על  כממונה  עצמו  את  הציג  דין  העורך  דין, 
ואמר  מכבר,  לא  שנפטר  שלו  הסבא  של  הירושה 
בלוס- גדול  ולשני אחיו מגרש  לו  כי הסבא השאיר 
אנג'לס והוא בדרכו  למשרדים להסדיר את העברת 

הירושה.
שבדרך  הטלפון  על  לו  לספר  ממשיך  דין  העורך 
שאנשים  וראה  האדמה  חלקת  דרך  עבר  למשרד 
כל  כי  ומצא  מרכבו  ירד  הוא  באדמה,  שם  עובדים 

המגרש מלאה בבצלים ששתלו במקום.
שבבעלותו  לשטח  פלשו  הם  כי  להם,  אמר  תיכף 
וביקש לדעת מה קורה שם, מיד הגיע מנהל העבודה 
כי יש להם אישור ממשלתי לגדל שם בצל...  ואמר 
בבדיקת המפות התברר כי הם טעו ובמקום לשתול 
את הבצלים במגרש ממול הם שתלו במגרש שהסבא 

הוריש להם...
דאגה  אל  ואמר  הדין  עורך  את  הרגיע  האתר  מנהל 
בוא לא נעשה עסק מטעות שנעשה, הלוא לעקור את 
היבול יסב לנו נזק עצום, במקום זה בוא ואשלם לך.

צ'ק  ורשם  צ'קים  פנקס  שלף  ודברים  אומר  מבלי 
שעליהם  המיסים  הטילי  כל  את  שכיסה  בסכום 

לשלם ועוד נשאר עודף...
השבת  עלות  סכום  לדולר  דולר  היה  העודף  הסכום 

במלון!!!
הישיבה  חברי  לכל  הזה  מהסיפור  יצא  חיזוק  כמה 
ובפרט כאשר סיפר את הסיפור בשבת על הוצאות 

השבת שאינם מן המניין...
בעל המעשה: ד.פ
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים רחל אימנו ע"ה

בפיהם של  כך שמה שגור  אימנו",  "רחל 
כל ישראל קדושים וטהורים בכל הדורות, 
היא  נקראת  ובמדרשים  ואף בדברי חז"ל 

כן "רחל אימנו". 
אמא  איננה  רחל  הרי  בדבר,  להתבונן  ויש 
ושבט  יוסף  לשבט  אם  כי  ישראל,  כל  של 
בנימין בלבד, ומדוע נקראת בפי כל ישראל 
סודות  בזה  יש  כי  ואף  אימנו'.  'רחל  כולם 
קדישתא  שכינתא  רמז  בסוד  עילאין,  רזין 
'רחל', שהיא 'עקרת הבית' כידוע  הנקראת 

ליודעי ח"ן, נבוא עתה לבאר בדרך הפשט. 
ברם יבואר היטב, בהקדם סוגיא דפ"ב דברכות 
)טז:(: "תנו רבנן, אין קורין 'אבות' אלא לשלשה, 

מאי  'אבות'  לארבע.  אלא  'אמהות'  קורין  ואין 
ידעינן אי מראובן  טעמא, אילימא משום דלא 

קא אתינן אי משמעון קא אתינן, אי הכי, 'אמהות' נמי לא ידעינן אי מרחל 
קא אתינן אי מלאה קא אתינן. אלא עד הכא חשיבי, טפי לא חשיבי" ע"כ.
הרי סוגיא ערוכה לפנינו, שאף כי לא ידעינן אי מרחל קאתינן 
מקום  מכל  השבטים,  שהתערבו  אחר  אתינן,  קא  מלאה  אי 

נקראים גם רחל וגם לאה 'אמהות' לכל ישראל.
מינא  נפקא  לאיזה  להבין,  אתר  על  המפרשים  התחבטו  והנה 
ו'אמהות'  לשלשה  אלא  'אבות'  קורין  שאין  הלכתא  הך  נאמרה 
אלא לארבע. עיין חידושי הרשב"א שם שתמה על פירוש הראב"ד 
ז"ל בזה, מדין ארבעת האמהות, ועי"ש במה דמסיק משמו של רב 

האי גאון ז"ל, וכן הוא בחידושי המאירי.
אמנם רבינו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע פירש סוגיא זו בטוב טעם 
וארבעת  ודעת, שכוונת הך ברייתא ללמדנו שאלו שלושת האבות 
האימהות, אינם רק בגדר של זקנים וזקנות, סבים וסבתות, של כל 
ישראל מלפני דורות רבים. אלא הינם בגדר 'אבות' ישירים ו'אמהות' 
כבן  נחשב  מישראל  איש  שכל  מישראל.  ואחת  אחד  לכל  ישירות 

ישיר לאבות ואמהות, והרי הם נחשבים לו אב ואם ממש ודו"ק.
ולפיכך שפיר נקראת "רחל אימנו", שכן אמא ישירה היא לכל אחד 
ואחת מישראל קדושים. וכמו ששגור בלשונם הטהורה של זקני 
וזקנות ירושלים של מעלה: "מאמע רחל!". כי אכן כל אחד ואחד 
מישראל נחשב כמו 'בן' של רחל אימנו, ויכול לבקש ולהתחנן על 
תעשה  לא  ומה  אימו,  אצל  בן  שמתרפק  כמו  משלם,  צרכיו  כל 

האם להושיע את בניה, בדבר ישועה ורחמים, אמן סלה.
• ~ • ~ •

אחד מזקני נקיי הדעת שבירושלים קרתא דשופריא בדור שלפנינו, היה 
הרבים  מעלותיו  שלל  בין  זצ"ל,  גוטפראב  דוד  יצחק  רבי  הצדיק  הרב 
'אהבת  מידת  מאוד  בו  ניכרה  דבר,  לשם  שהיתה  הטהורה  ויראתו 

ישראל!', לבו היה מתמלא רחמים ואהבה רבה לכל איש מישראל.
את  בפניו  משיחים  והיו  קשבת,  אוזן  ירושלים  אנשי  בו  מצאו  לפיכך 
וצרתם,  לב בצערם  בכל  כי בעצם השתתפותו  ואת דאגותיהם.  צערם 
הקושי,  מהם  הוקל  כבר  לבם,  על  המעיק  לכל  המתונה  ובהקשבתו 
והרגישו שפרקו מעט מן העול הכבד והמעיק. על ידי שהיה הצדיק רבי 
יצחק דוד נוטל חלק מצערם אל לבו, והיה מתפלל הרבה ובוכה בדמעות 
שזכו  בחוש  שהרגישו  שסיפרו  רבים  גם  היו  ישראל.  של  צרתם  על 

לישועה בתפילותיו הזכות, וכמה מעשיות יש בזה, ואין כאן מקומם.
אחד מאנשי ירושלים עיר הקודש היה חשוך בנים שנים רבות, 
ויגון  צער  מלאים  קומה  שפופי  מתהלכים  ואשתו  הוא  והיו 
ושברון לב על צרתם הקשה. הם ניסו כמובן אצל גדולי הרופאים 
והפרופסורים ועשו כל אשר לאל ידם, וכבר פיזרו על כך הון רב 

בארץ ומעבר לים, ועדיין לא נושעו בפרי בטן.
יום אחד, כשהתגבר עליו צערו וכאבו מאוד, התחבר אליו הצדיק ר' 
לשיחה  עמו  והתיישב  הקשה,  בכאבו  והכיר  שראה  ע"ה,  דוד  יצחק 
נעימה מלב אל לב. – האיש הרגיש פתאום קרבה מיוחדת אליו, לבו 
נפתח ודמעות רבות החלו זולגות מעיניו כמעיינות, הוא תינה את צערו 
עליהם  שעברו  המשברים  כל  את  וסיפר  דוד,  יצחק  לר'  בפרוטרוט 

במשך השנים, תוך שהוא ממרר בבכי על ישועה ורחמים.
לבו של רבי יצחק דוד לא עמד בפני צערו הקשה של בן שיחו, ואף 
הוא החל בוכה ומבכה עמו, והיו שניהם יחדיו יושבים באהבים ובוכים 

במר נפש, ומתרפקים זה על לבו של זה. 
הוא  מצערו,  דוד  יצחק  רבי  התעורר  לפתע 
חשוך  לאיש  ואמר  כארי,  בהתגברות  נעמד 
ישראל קדושים לעולם לא  הבנים: הנה אצל 
הרופאים  כל  נואשו  אם  גם  תקוה!  אפסה 
והפרופסורים, אנו צריכים להמשיך ולהתפלל 
בכל לב!  אנא במטותא, קום נא עתה וסע חיש 
לקבר רחל אימנו ע"ה, שפוך נא שם את צקון 
יודעת  הרי  היא  אמו,  עלי  המתחנן  כבן  לבך, 
והתפרסם  נודע  וכבר  זה!  צער  היטב  ומכרת 
להיוושע  רחל  בקבר  התפילה  סגולת  גודל 

בזרע של קיימא, והשם יהא בעזרך!
קם אפוא האיש ואזר כגיבור חלציו, ויצא 
לחם,  בית  היא  אפרת  דרך  אל  היישר 
בתפילות וזעקות עד לב שמים. – גם ר' 
הוא  אף  נעמד  שעה  ובאותה  בצלחת,  ידו  טמן  לא  דוד  יצחק 
ומבכה בדמעות שליש, שתתקבל  בוכה  תוך שהוא  להתפלל, 

תפילתו ובקשתו של האיש על קבר רחל אימנו ע"ה.
של  בזרע  להיפקד  זכו  שנה  באותה  הפלא,  למרבה  ואכן 
קיימא, כשכל הרופאים הגדולים עמדו נדהמים ומשתוממים 

על הנס הגדול, וזכו לאחר מכן לבנים ובנות, זרך ברך ה'!
זו היא דוגמא חיה, של 'אהבת ישראל' אמיתית, כאשר צערו וכאבו 

של הזולת נוגע אל הלב, ממש כפי שהיה צערו וכאבו הפרטי שלו!
]מתוך שיחה מיוחדת במידת 'אהבת ישראל' ודיבוק חברים, תשס"ג[

• ~ • ~ •
אחד מגדולי עשירי תבל, המושל במדינה אחת ממדינות המזרח 
המומחים  הרופאים  טובי  אנושה,  במחלה  פעם  חלה  הרחוק, 
הוזעקו למיטתו אך לא הצליחו להעלות ארוכה לחוליו, ולדאבון 

לבו המחלה התחזקה והתגברה והוא הלך ודעך מיום ליום.
והנה הגיעה שמועה לאוזנו, שיש אי שם בהרי ההימליה הרחוקים, בגבול 
שבין ארץ 'הודו' למדינת 'נפאל', 'רופא טבעי' מומחה גדול, שהתפרסם 
בהצלחותיו בכל העולם. – כידוע שבמדינות המזרח הרחוק ישנם 'רופאים 
טבעיים' רבים, שכוחם רב להמציא מזור ותרופה למחלות רבות, בסגולות 

הטבע שמגלים בצמחים שונים, בכל מיני דרכים ושיטות מרפא. 
ידי  על  בעיקר  היה  טבעוני,  רופא  אותו  של  מומחיותו  תחום 
'רפואת צבעים', הוא גילה בכל צבע וצבע סגולות מרפא שונות 
הטמונים  סגולות  וכמה  כמה  נודע  כאשר   – מחלות.  מיני  לכל 
בצבעים, כמו שכבר גילה מעט בזה רבינו בחיי זצוק"ל בפרשת 

תרומה, בסגולת הצבעים של 'אבני החושן' עי"ש. 
כך היה הרופא המומחה מתאים לכל מחלה את הצבע שלה, כשעל פי רוב 
נצטווה החולה להרגיל את עיניו תקופה מסוימת להסתכל הרבה באותו 
לצבע  העיניים  שהתרגלו  מתוך  וכך  לעיניו.  סגולתו  את  ולהחדיר  צבע, 

המתאים, התנדפה לה המחלה ונחלשה, בהיותה מנוגדת לאותו צבע.
תיכף שלח המושל העשיר להזמין אליו את הרופא הגדול, כשהוא מבטיח 
בתשלום שכרו הון רב, וביקשו מאוד לבוא מהרה אל מיטת חוליו, אחר 

שבכל הליכי הרפואה הרגילה אפסו כל סיכוייו להחלים.
אל  היישר  מיוחדת  בטיסה  והגיע  להזמנה,  אכן  נענה  הרופא 
ופשרה,  המחלה  סוג  את  היטב  שבחן  ולאחר  החולה,  מיטת 
מאחר שיש  מחלה,  לאותה  התרופה  הוא  הירוק  קבע שהצבע 
בו בצבע הירוק בדיוק את הנוגדנים של אותה מחלה. הוא הורה 
אפוא לחולה שבתקופה הקרובה עליו להסתכל בעיניו ולראות 

הרבה מן הצבע הירוק, עד שתדעך המחלה ותיעלם מגופו.
להחליף  והוא החל  הרופא,  הוראות  לכל  כמובן  ציית  החולה העשיר 
הכל בביתו לצבע ירוק... הוא לא חסך בכספים, ופיזר על כך אלפים 
בצבע  המפוארת  שבטירה  הקירות  כל  את  צבע  מתחילה  ורבבות. 
ירוק, לאחר מכן החליף את כל הרהיטים בבית לצבע ירוק, היו אלה 
רהיטי יוקרה אשר יוצרו בהזמנה מיוחדת עבורו. כמו כן בוצעה הזמנה 
מיוחדת של 'מלבושים' בצבע ירוק עז, עבורו ועבור בני ביתו, ועבור כל 
ירוק, מכף  המשרתים בבית, שהסתובבו תדיר במדים שכולם בצבע 
ווילונות  נתלו  ובמקומם  כולם,  הוסרו  הבית  ווילונות  ראש!  ועד  רגל 
ירוק,  בצבע  כולם  היו  לפניו  שהוגשו  המאכלים  גם  הירוק.  מפאר 
כשהם מוגשים על סט כלים ירקרק מרהיב ביופיו, כך שכל מה שראה 

ג

'רחל  של  רבא  דהלולא  יומא  לכבוד 
שבתא  בהאי  החל  ע"ה',  אימנו 
קדישא )י"א חשון(, הננו בזה לדלות מעט 
מורנו  של  הטוב  אוצרו  מתוך  מזעיר 
כפי  דיומא,  בעניינא  שליט"א  ורבינו 

מה שיכיל הגיליון. 
תגן  הגדולה  שזכותה  רעווא  ויהא 
עלינו ובעד כל ישראל, ומהרה תקוים 
לא,  )ירמיה  אליה  יתברך  הבטחתו  בנו 
במהרה  וגו"  לגבולם  בנים  "ושבו  טז( 

בימינו, אמן.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות

העשיר והסתכל סביבו היה הכל בצבע הירוק הנאדר.
את  לבדוק  הגדול  הרופא  כשהגיע  חודש  כעבור 
הגדולות שבוצעו  לנוכח המהפכות  החולה, התפלא 
הירוקים  הקירות  אל  נכחו  הביט  הוא  בארמון, 
המכוסים בווילונות פאר, שגם הם כולם בצבע ירוק, 
כשכולם  הרהיטים  ואת  המשרתים  את  ראה  הוא 
והשתוממות  פליאה  ומתוך   – הירוק.  בצבע  צבועים 
ההשקעה  כל  מה  בשביל  העשיר,  החולה  את  שאל 
האדירה הזו? וכי לא חבל על הון רב כל כך שהתבזבז?

לפשר  ירד  לא  החולה  אך 
הורית  אתה  הלא  תמיהתו, 
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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

ישתבח,  אומרים  דזמרה  פסוקי  אחר  א. 
נ"א  )סי'  ישתבח  כשאומרים  לעמוד  ונהגו 

ס"א ז'(.

בברוך,  פותחת  אינה  ישתבח  ברכת  ב. 
שאמר,  ברוך  לברכת  סמוכה  שהיא  לפי 
דזמרה,  פסוקי  על  נתקנו  ששתיהן 
גב  על  ואף  לאחריהם,  וזו  לפניהם  זו 
דפסוקים מפסיקים ביניהם לא הוי הפסק 
שבהלל  או  שבק"ש  אחרונה  ברכה  כמו 
טעמא  מהאי  בברוך  מתחלת  אינה  שג"כ 

)סי' נ"ד ס"א ומ"ב סק"א(.

מהולל  מלך  אחר  אמן  לענות  אין  ג. 
לפי  העולמים,  חי  אחר  אלא  בתשבחות 
ששם הוא סיום הברכה )ס"ב(, ור"ל ,שאחר 
שסיים הש"ץ בישתבח בא"י אל מלך גדול 
ע"ז אמן,  יענה שום אדם  לא  בתשבחות, 
שאמר  עד  הברכה  סיום  הוי  לא  דאכתי 
ג"כ אל ההודאות וכו' עד חי העולמים )מ"ב 

סק"ב(.

להפסיק  אז  מותר  אם  צ"ע  זה  ולפי  ד. 
כי  וקדושה,  רבא  יהא שמיה  ולענות אמן 
מאמר אחד הוא עד סוף, ועיין בח"א כלל 
ה' סי"ג דבכל ברכה קצרה אסור להפסיק 
רבא  שמיה  יהא  לאמן  אפילו  באמצע 

וקדושה, ויש לחלק וצ"ע )מ"ב סק"ג(.
ה. ברכת ישתבח שווה לדין ברוך שאמר, 
שאם עומד באמצע הברכה אין לו לענות 
וכנ"ל  החזן  סיום  אחר  זו  ברכה  על  אמן 

)ביה"ל ד"ה ברוך(.

ברכת  מהתחלת  מתחלת  והברכה  ו. 
ישתבח )ביה"ל ד"ה ברוך(.

שיר  מן  שבישתבח  שבחים  הט"ו  כל  ז. 
שלא  מאד  יזהר  מעתה,  עד  ושבחה 
גדול,  עונשו  והמפסיק  ביניהן,  להפסיק 
נ"ד מ"ב  )סי'  אבל א"צ שיהיה בנשימה אחת 

סק"א(.

ונורא,  עצום  הוא  ישתבח  ברכת  שבח  ח. 
אבינו  אברהם  אותו  דתיקן  אומרים  ויש 
תקנו  תחילתו  אומרים  ויש  השלום,  עליו 
שלמה המלך עליו השלום, והברכה עצמה 
א'  )בא"ח  השלום  עליו  אבינו  אברהם  תיקן 

ויגש סט"ו(.

זה  שבח  כי  אחד  חכם  מפי  שמעתי  ט. 
בראשי  ונרמז  ע"ה,  אבינו  אברהם  תיקנו 
תיבות שאחר סיום הברכה, אל ההודאות, 
המעשים,  כל  רבון  הנשמות,  כל  בורא 
הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, 
ישתבח  ברכת  שתחילת  שמעתי  גם 
בו  ונרמז  ע"ה,  המלך  שלמה  אותה  תיקן 
ל'עד  ש'מך  תיבות  בראשי  אותיותיו  ד' 

מ'לכנו ה'אל )כה"ח סמ"ח סק"א(.
שיר  מן  שבחים  י"ג  אלא  דאינם  י"א  י. 
סק"ב(,  סנ"ג  )כה"ח  ומלכות  עד  וכו'  ושבחה 
ואלו שלשה עשר שבחים של שיר ושבחה 
וכו', הם כנגד שלש עשרה מידות אל רחום 
וגו', וצריך לאומרם בנעימה כמסדר שבחו 
בנשימה  אותם  יאמר  לא  לכך  מלך,  של 
אחת כמנהג קצת בני אדם, ומצאתי כתוב, 
נכון  והוא דבר  שימנה אותם באצבעותיו, 

ויציב )בא"ח א' ויגש סט"ו(.

לידי  עצמו  יביא  שלא  ליזהר  צריך  יא. 
בתוך  וכיוצא,  וקדושה  בקדיש  הפסק 
ושבחה,  שיר  של  שבחים  עשר  שלשה 
אלא אם רואה שהצבור מגיעים לומר כך, 
יתחיל  כך  ואחר  ימתין עד שיענה עמהם, 
פתאום  הדבר  לו  בא  ואם  שבחים,  בי"ג 
אז  להפסיק,  שמוכרח  שבחים,  י"ג  בתוך 
אחר שיענה הקדיש וכיוצא, יחזור ויתחיל 
ה'  נאה  לך  כי  לומר  שיחזור  מתחילתם, 
ושבחה  שיר  אבותינו  וא-להי  א-לוהינו 
וכו', כדי שיאמר הי"ג שבחים בלי הפסק 

בינתיים )בא"ח א' ויגש סט"ו(.
ברוך  אמר  אא"כ  ישתבח,  לומר  אין  יב. 

שאמר וקצת פסוקי דזמרה סי' נ"ד ס"ב(
יג. אף דלא נזכרה ברכת ישתבח בתלמוד, 
מ"מ היא מוזכרת בירושלמי, כמו שאמרו 

השח בין ישתבח ליוצר )ביה"ל ד"ה צריך(.
יד. אחר שסיים ברכת ישתבח, יכול לענות 
אמן אחר ברכת עצמו, אמנם דעת הרמ"א 

דמנהגנו שלא לענות אמן )ס"ג ומ"ב סק"ה(.
או  סיים ברכתו בשוה עם הש"ץ  טו. אם 
]דהא הרבה פוסקים  עונה אמן,  אם אדם אחר, 
ס"ל דבזה עונה אפילו אחר ברכת עצמו, ואף דאנו לא נוהגים 

כך, מ"מ באופן זה ודאי יש לסמוך על זה[ )מ"ב סק"ג(.

בדיבור  מלהפסיק  ליזהר  צריך  טז. 
תפילת  סוף  עד  שאמר  ברוך  משיתחיל 
לא  אפים  נפילת  וכשיש  עשרה,  שמונה 

ידבר עד אחר נפילת אפים )ס"ד ומ"ב סק"ט(.
הוא,  בדיבור  להפסיק  שאסור  והטעם  יז. 
לפי שברוך שאמר הוי ברכה שלפני פסוקי 
דזמרה, וישתבח הוי ברכה שלאחריה, ובין 
ישתבח ליוצר הלא אסור להפסיק, ומיוצר 
שאסור  שמע  קריאת  ברכות  הוי  והלאה 
להפסיק  שאסור  נמצא  בהם,  להפסיק 
תפילת  אחר  עד  שאמר  מברוך  בדיבור 

שמונה עשרה )מ"ב סק"ו(.
יח. אפילו ברוך הוא וברוך שמו אסור לומר 
מברוך שאמר, כיון שלא הוזכרה אמירה זו 

בגמרא )מ"ב סק"ח(.
יט. אפילו לצורך מצוה אין לדבר בין ברוך 

שאמר לישתבח )ס"ד(.
יקרוץ  ולא  בעיניו  ירמוז  דלא  י"א  כ. 
בשפתיו ולא יראה באצבעותיו תוך פסוקי 
כמו  למזמור  מזמור  בין  ואפילו  דזמרה, 

שהדין בקריאת שמע )כה"ח סקי"ז(.
כא. אם הוא צריך להפסיק באמצע פסוקי 
עד  לעולם  ה'  ברוך  שיאמר  טוב  דזמרה, 
ויברך דוד קודם שידבר, וכשיחזור למקום 
שפסק יאמר ג"כ אלו הפסוקים לפי שהם 

כמו ברכה )שו"ע הרב ס"ה(.
ברוך  בין  בדיבור  והפסיק  עבר  אם  כב. 
שאמר לפסוקי דזמרה, או באמצע פסוקי 
דזמרה, אין צריך לחזור ולברך ברכת ברוך 

שאמר )כה"ח סק"ז(.
כג. אם הוצרך לנקביו תוך פסוקי דזמרה 
עד  יצר  אשר  לברך  ואין  ידיו,  יטול  וחזר 
אחר ישתבח, כיון שיש שהות דיכול לברך 

עד חצי שעה כה"ח סקכ"ח(.

כד. בכל מקום שאסור להפסיק בדיבור, 
)מ"ב  לדבר  אסור  הקודש  בלשון  אפילו 

■ להנאתך ולטובתך ■
בהיות שהשנה חל יום ההילולא של רחל אמנו בעצם השבת קודש פרשת לך לך, אמרנו להביא כאן מעשה 
נורא שהתרחש עם הרה"ק רבי נחום מטשערנוביל זי"ע בעל המאור עיניים אשר ביום זה בהיותו בעת צרה 
נתגלתה אליו רחל אימנו ע"ה בחלום הלילה וגילתה בפניו פשט נפלא בפרשת השבוע, השופכת אור בהיר 

וחיזוק עצום לכל אחד ואחד בהיותו שרוי צרה ומצוקה.
'פדיון שבויים', כאשר לצורך כך אף היה  זי"ע במצות  כידוע, מתעסק היה הרבה מאד הרה"ק מטשרנוביל 
מיני  בכל  בה  והיה מהדר  למאד  עד  בעיניו  הייתה  חביבה  זו  מצוה  לאות,  ללא  למרחקים  רגליו  את  מכתת 

הידורים.
הוא  עליו.  שווא שטפלו  עלילת  על  האסורים  לבית  בעצמו  הוא  העליונה שנתפס  סיבבה ההשגחה  לימים 
השתומם מאוד בדבר, הכיצד יתכן שדווקא באותה מצוה שמוסר נפשו עליה תמיד, ייכשל בה בעצמו? והלא 

בכיוצא בזה אמרו חז"ל )ב"ק נ. נדה נב.(: "דבר שנצטער בו אותו צדיק ייכשל בו"?
קשה להרגיש את הנמצא בצער עד שמגיע למצבו

והנה, בליל שבת קודש פרשת לך לך, אשר חל באותה שנה ביום י"א חשוון – יומא דהילולא של רחל אימנו 
'תורה' על  והחלה לומר לפניו  עיניים בחלום קדשו,  - מופיעה רחל אימנו בעלת ההילולא אל המאור  ע"ה 

פרשת השבוע, וכה דיברה אליו:
פרשתנו פותחת בגלות אברהם אבינו ע"ה: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", 
ונמנית זו הגלות בין עשרת הניסיונות שנתנסה אאע"ה )מסכת אבות ה, ג - ראה פירוש הרמב"ם והרע"ב שם(. 
וצריך עיון, שהלא רש"י ז"ל פירש על אתר: "ֶלְך ְלָך ]מהו 'לך' – בשבילך[ – להנאתך ולטובתך"! וקשה, אם 

ההליכה מכאן הוא למען הנאתו וטובתו, אם כן מה הקושי והנסיון שיש בזה?!
ברם, מבארת רחל אימנו לפניו בחלומו בטוב טעם:  עצם הקושי שיש בהליכה זאת הוא טובה והנאה למרות 
אורחים', שאהבה  'הכנסת  במצות  ימיו  כל  עוסק  היה  ע"ה  אבינו  אברהם  בזה, שהלא  העצום שיש  הנסיון 
והידר בה תמיד עד מאוד, ואילו עתה מצוהו השי"ת ליטול את מקל הנדודים בידו, לצאת מביתו וארצו, ובכך 
הופך הוא באחת ממארח לאורח... כשמעתה יצטרך להיות נע ונד בארץ ולהתארח בעצמו בכל מיני מקומות 
בדרכים... – ובכך התפלא מאוד אברהם אבינו, הכיצד יתכן שבאותה מצוה שמוסר נפשו עליה תמיד, יפול 
בה בעצמו? והלא אמרו ש"דבר שנצטער בו אותו צדיק ייכשל בו"?! ופליאה זו והרגשה זאת הוא נסיון גדול 

ועצום עד למאד לעמוד בזה בגבורה.
להנאתו  הוא  'אורח',  להיות  בעצמו  הוא  שיצטרך  הניסיון  שזה  להבין,  לו  ונתן  עיניו  את  האיר  הקב"ה  אך 
ולטובתו. ודווקא משום שהוא מתעסק במצווה רבה זו של הכנסת אורחים הגיעתו הנסיון הזה שיהפוך גם 
הוא לאורח הנוטה ללון אצל אחרים, בכדי שיחוש על בשרו את המצב של להיות אורח וכך יוכל לירד לעומק 
הרגשתו של אורח, עד כמה נזקק ומשווע הוא למקום שיכניסו במאור פנים ויספק לו אכילה ושתייה, והרגשה 

זאת לו יוכל להשיג ללא שיהיה בעצמו מן הצד של האורח.
דבר זה הוא לטובתו ולהנאתו של אברהם אבינו, כי מעתה כאשר יזדמן לפניו שוב לקיים הכנסת אורחים 
יוכל להדר במצווה זו ביתר שאת וביתר עוז, שהרי עתה יודע יותר בבירור כיצד לספק לאורחים את חפצם 
ומבוקשם, ואין לך הנאה וטובה גדולה לצדיקים ממה שיכולים להדר במצוותיהם עד הקצה האחרון ואפילו 

שהגיע אליהם הדבר בקושי ובצער.
– כל מה שאתה  זי"ע  – סיימה רחל אימנו את מוסרה המאלף להרה"ק מטשערנוביל  כיוצא בזה  אף אתה 
מסירותך  גודל  את  בשמים  שראו  אחר  ולטובתך"!  "להנאתך  הוא  האסורים  בבית  כאן  ומתענה  מתייסר 
הנפלאה במצות פדיון שבויים, רצו להשלימך יותר בזו המצוה, והרי לעולם לא תוכל להשיג עד הסוף עומק 
הרגשת החבוש בבית האסורים עד שלא תהיה בעצמך פעם אחת בתוך אותו מצב. לפיכך העמידוך בניסיון 
זה, להנאתך ולטובתך! שתדע להעריך אל נכון את תחושת בית האסורים וכך תוכל לקיים מצוות פדיון שבויים 

ביתר שלימות.
כל הצרה הוא בכדי שיוכל להועיל לאחרים

מכאן נלמד מוסר השכל גדול ונורא, פעמים הרבה מתחבט האדם בשאלה המנקרת בראשו ללא הרף, הכיצד 
באותו  נוסו  לאחרים אשר  ולהועיל  לעזור  הוא  במי שדרכו  ובפרט  כזה,  וקשה  מר  בנסיון  יתכן שהתנסיתי 
וכיצד דווקא אני שהייתי עוסק בזאת בנאמנות ולשם שמים אכשל באותו הדבר, והלא כבר תמהו  הדבר, 
חז"ל הכיצד יתכן ש"דבר שנצטער בו אותו צדיק ייכשל בו"?! והולכת הרגשה זו ומשתלטת על מח האדם 

ואינה נותנת לו מנוח.
אולם כאשר יידע האדם שדווקא משום שעוסק ועוזר לאחרים בזה העניין לכן ניסהו הקב"ה באותו הדבר, 
והוא בכדי שיידע אל נכון וירגיש על בשרו עד כמה נחוצה וחשובה פעולותיו הכבירים שהוא עושה, רק כך 
יוכל להגביר את פעליו ומעשיו עשרות מונים כשמעתה יעריך ויחשיב יותר את מעשיו ואף יידע יותר אל נכון 
למה מצפה ממנו מי שנמצא באותו צרה, שהלא גם הוא עצמו היה באותו מקום ומי כמותו יודע מה עובר על 

מי ששרוי באותו המצוקה, ונמצא שעתה יוכל לקיים המצוה בתכלית השלימות.
ושבו בנים לגבולם

עלינו  רחמים  יתעורר  האהובים  בניה  למען  נפשה  שמסרה  אמנו  רחל  שבזכות  שמיא  קדם  מן  רעוא  ויהא 
ויושר תליץ בעדנו, והלא כל מה שנטמנה רחל בבית לחם הוא רק למענינו בני ישראל, וכדברי רש"י בפרשת 
ויחי )בראשית מח, ז( שאמר יעקב אבינו ליוסף: "דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם, שתהא לעזרה לבניה, 
ַיְגֶלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר  ְּכּׁשֶ
)ירמיה לא, יד( 'קול ברמה נשמע וגו'', והקב"ה משיבה, 'יש שכר לפעולתך נאם ה' וגו' ושבו בנים לגבולם'", 

עכ"ל. אמן וכן יהי רצון, אמן ואמן.
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בס"ד

ההולך את אברם
להינצל  שזכה  יקר  יהודי  היה  הקודם  בדור 
מחורבן יהדות אירופה, נישא והקים משפחה, 
לאחר זמן מה יצא את אירופה השרופה והגיע 
מיד  בכיסו,  שחוקה  פרוטה  ללא  לארה"ב 
בדירה  משפחתו  את  שיכן  לארה"ב  בהגיעו 
ויצא לחפש אחר עבודה, אך לפני הכל  קטנה 
התעניין אצל העוברים ושבים ושאל: 'היכן יש 
מה  לשם  כששאלוהו  פשוט,  כך  צדיק'?  פה 
הוא מחפש צדיק? ענה כי אינו יכול לחיות בלי 
שאליו  צדיק  איזה  לו  שיהיה  חייב  הוא  צדיק, 
עצותיו  את  ויקבל  ממנו,  ילמד  קשור,  הוא 
והוראותיו, בתוך כך נודע לו כי במרחק רחובות 
מגדולי הצדיקים,  ספורים ממנו מתגורר אחד 
עשה  לא  ואילך  יום  ומאותו  אליו  הלך  מיד 
שום צעד בחייו בלא להיוועץ באותו צדיק, עד 
לשם  משפחה  והקים  שולחנות,  לשני  שזכה 
ולתפארת )שחלקם מתגוררים כיום בארה"ק(, 

וגם התעשר מאוד.
את  ההולך  ללוט  'וגם  כי  לנו  מספרת  התורה 
מסביר  ורש"י  ואהלים',  ובקר  צאן  היה  אברם 
אברם',  עם  הליכתו  זאת,  לו  שהיה  גרם  'מי 
כלומר על אף שלוט עצמו אולי לא היה ראוי 
לעשירות, אבל מעצם העובדה שהוא הלך יחד 

עם אברם, הוא התעשר מאוד.
שיכולים  מיוחד  כח  לצדיקים  נתן  הקב"ה 
להשפיע, אמנם, עיקר רצונם של הצדיקים הוא 
להשפיע ברוחניות, אבל כדי שיוכלו להשפיע 
רוחניות צריך לפעמים גם גשמיות, כמו המשל 
הידוע שאמר הליקוטי מוהר"ן שכשבאים אצל 
ממנו  מקבלים  אזי  סחורה,  לקנות  גדול  סוחר 
כך  העגלה,  גלגלי  את  למרוח  )גריז(  שמן  גם 
ולקבל  מתורתו  ללמוד  לצדיק  כשבאים  גם 
מהדרכתו, אזי יכולים גם לפעול עבור הגשמיות 
ולקבל שפע בפרנסה, זש"ק, רפואה, שידוכים 
כדי  ייתקעו,  לא  העגלה  שגלגלי  כדי  וכו', 
לעבודת  פנויים  להיות  יוכלו  ליקחם  ששומעי 

השם ולא יהיו טרודים בטרדות גשמיות.
איזה  לו  שיהיה  חייב  יהודי  כל  אנו,  בימינו  גם 
צדיק  צריך  בית  כל  שומע,  הוא  שאליו  צדיק 
שעל פיו ישק כל דבר, וחוץ מהרוחניות, יש גם 
ההתחברות  שמעצם  שראינו  כמו  גשמי,  רווח 

לצדיקים יכול להיות עשירים גדולים!
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ית  ּוִמּבֵ ָך  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  אֶמר  ַוּיֹ
: )יב, א( ר ַאְרֶאּךָ ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

בעיניו,  לחבבה  כדי  מיד,  הארץ  לו  גלה  לא  אראך.  אשר  וברש"י: 
ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. 

סיבה  העלם  זה  יהיה  למה  כי  מובן,  אינו  רש"י  של  פשוטו  הנה, 
לחבבה בעיניו, והרי הסברא אומרת להיפך, אילו היו מורים להאדם 
המובחר  המקום  לו  מודיעים  היו  ותיכף  מגוריו,  ארץ  את  לעזוב 
שאותו ייעדו עבורו, היו יכולים לומר כי באמירה זו מחבבים את 
מבלי  מושבו  מקום  את  לעזוב  לו  כשמורים  אבל  בעיניו,  הדבר 
להודיע לו היכן יפנה את רגליו אין בכך שום סיבה לחיבוב, ואדרבה 
יתקשה מאוד להכיל את הדברים, כי מצד אחד מנתקים אותו מן 
המקום שאליו כבר הורגל מימים ימימה, שם נמצא בקרבת מכריו 
מה  שיידע  מבלי  המקום,  מזה  להיעקר  ממנו  ומבקשים  וריעיו, 
יהיה גורלו במקום ששם יקבע את מושבו בעתיד, ואם כן מה שייך 

לומר כי היה בדיבור זה סיבה לחבב את הארץ בעיני אברהם. 
כי  להבין  יכולים  אבינו  אברהם  של  בהליכותיו  כשמתבוננים  אך 
על אף שאצל המוני עם אין בנוהג זה סיבה לחביבות, אבל אצל 
אברהם אבינו שונים היו פני הדברים, ואצלו אכן היה בכך סיבה 
ניכר  אבינו  אברהם  אודות  שמסופר  מה  מכל  דהנה,  לחביבות. 
הוא  לפניו,  התבטלותו  גודל  ואת  לבוראו,  היתירה  השתוקקותו 
ימיו בשעה  זה שמסר עצמו למיתה על קידוש שמו עוד משחר 
נמרוד  שעלול  מראש  שידע  אף  ועל  האש,  לכבשן  שהשליכוהו 
זו, לא ראה לנכון להיכנע לפניו, אמונתו  לגזור עליו גזירה נוראה 
מה  חשבונות  שום  עשה  שלא  כך  לידי  הביאו  בבוראו  הבהירה 
להיעקד על קדושת  זכות  הוא ראה לעצמו  להיפך  בגורלו,  יעלה 
הזקנה  בימי  גם  חייו,  ימי  כל  משך  המשיך  הדרך  זה  ועל  שמו. 
ניסהו הקב"ה בהנסיון היותר קשה, הוא נסיון העקידה, ועמד בו 
הקרבת  עצם  על  העצום  הקושי  שמלבד  אף  ועל  ובגבורה,  בעוז 
בנו, ניתוסף לו קושי בזה שהיה לו פתח לפרש כוונת הציווי באופן 
'כי  לו הקב"ה  יתחייב לקיימו כפשוטו, מתוך טענה שאמר  שלא 
ביצחק יקרא לך זרע', בכל זאת לא שת לבו לזאת, ומתוך אמונה 
תוצאה  זה  והיה  כפשוטו.  קיים את מאמר השי"ת  ותמימה,  זכה 
מביטול כל ישותו לבוראו, הוא ידע שאת דבר ה' מוטל עליו לקיים 
גם אם נראים לו שציוויו סותרים את הבטחותיו, ובהכרח שהאמין 
שאם אכן הבטיחו השי"ת להבנות ע"י יצחק תתקיים הבטחה זו, 
אך ידע כי לא עליו מוטל הדאגה האיך יתקיימו הדברים, והיה זה 
הלך  כן  ועל  הבורא,  במציאות  הבהירה  מהאמונה  תוצאה  כן  גם 
מאמר  על  רש"י  של  כדבריו  הציווי  זה  לקיים  ובשמחה  ברצון 

הכתוב )להלן כב, ו( ו'ילכו שניהם יחדיו'. 
הרי לנו מכל זה כי אמונתו ובטחונו של אברהם בבוראו היתה כל 

כך חזקה עד שגילה במעשיו רצון לבטל את כל ישותו לפניו, ועל 
כן גם לענינינו כשהורה לו הקב"ה לעזוב את ארצו ואת מולדתו, 
זו גם כן שעת  יכוון את דרכו, היה  ולא גילהו עדיין לאיזה מקום 
הכושר לאברהם להוכיח את אמונתו הגדולה בבוראו, וידע הקב"ה 
כן אכן  לו לאברהם לציווים כעין אלו, על  נודעת  יתירה  כי חיבה 
את  לעקור  זה,  זכות  לו  לתת  כדי  מעתה,  מקומו  איה  גילהו  לא 
עצמו ממקום מושבו אל הדרך הבלתי נודעת לו, ולהוכיח בכך את 

אמונתו לפניו.
לבוראו,  ישותו  כל  לבטל  הסכמתו  על  המוכיחים  אלו  מעשיו 
צריכים להיות מורה דרך לזרעו אחריו, כי ישנם לפעמים שהאדם 
מתמודד באיזה שהוא נסיון קשה, אך כבר בעת התמודדותו יכול 
למשמש את הזמן המתקרב שבו ייחלץ מנסיונו ושוב לא יצטרך 
איתן  לעמוד  והכח  העוז  את  לו  נותן  הדבר  וזה  עמו,  להתמודד 
שלא  הוא  יודע  כי  הנסיון,  מול  להפילו  המבקשים  הגלים  בפני 
לפעמים  ישנם  אך  מאוויו.  את  ולבטל  להתמודד  יצטרך  תמיד 
שבהם מתמודד הוא בנסיונות קשים מאוד, ואינו רואה מתי יפוג 
תוקפם, ולעיניו נראה כי תמיד יצטרך להתמודד עם קשיים אלו, 
זאת אומרת כי אם חפץ הוא לעמוד מול נסיונות קשים אלו מוטל 
נחשבים  העם  ולהמוני  ישותו,  כל  את  ולתמיד  אחת  לבטל  עליו 
הדברים כמסירות נפש ממש, אבל ממעשיו של אברהם רואים כי 
כבר סלל בעבודתו את הדרך לזרעו אחריו, וביכולתו של כל אחד 
מהם להתחזק מול היצר גם אם יושת עליו מחיר קשה של ביטול 

נצחי למען השי"ת. 
עבודה כעין זו רואים גם אצל התנא האלקי רשב"י, באלו השנים 
צדיק  אותו  ידע  לא  המלכות  מאימת  במערה  להתחבא  שהוצרך 
מתי יזכה לצאת ממצבו הקשה, ובשעת מעשה היה נראה לו הדבר 
כגזירה נצחית, ואעפ"כ קיבל את הדברים באהבה, ובכל יום כיסה 
את כל גופו בעפר, ועסק בתורת ה' בתנאים לא תנאים, ועל אף 
איך  בגמרא  ]וכמבואר  מנשוא,  יסורים קשים  לו  גרמו  שהדברים 
בו  נותנים  יסורי המערה  היו  עדיין  מן המערה  צאתו  לאחר  שגם 
את אותותיהם,[ בכל זאת ביטל את רצונו לרצון בוראו, וקיבל את 

גזירותיו באהבה, וכך נמשכו הדברים משך י"ב שנים רצופות. 
ואפשר כי בשכר זה זכה רשב"י הקדוש לגלות את החלק הנסתר 
הנעלמות  את  גם  באהבה  עצמו  על  שקיבל  מאחר  כי  שבתורה, 
מעיני בני אדם, וזיכה את עצמו בעבודה שיש בה בחי' של העלם, 
בכל  השגתו  ונתרבה  מידה,  באותה  השמים  מן  אותו  זיכו  כן  על 
ונתן לו הרשות גם להפיצם בקרב המוני בית  הדברים הנעלמים, 
ישראל. והרי לנו מכאן כי המבטל רצונו מפני רצון בוראו, ומקבל 
על עצמו לעמוד בנסיונות שאין הוא מכיר בקיצם, מזכך הוא בכך 
נעלמות  להשגות  מוכשר  כלי  אכן  יהיה  ועי"ז  מאוד,  עצמו  את 

וקדושות.

רה  כ "ת וש י ן הש ו צ ר גמור ל ל ה טו י הב
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hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

stones. Why were they instructed to be the one to implement 
the punishment, which was the result of their statements?
 
Doeg was a part of Shoul Hamelech’s advisors. He informed 
Shoul Hamelech that Dovid was conspiring with the Kohen 
Godol, despite knowing that the Kohen Godol acted in 
innocence by supplying him with food and a sword. The Bais 
din agreed that the Kohen Godol deserved to die for his “act 
of rebellion” but, aware that he was unaware that Dovid was 
hiding from Shoul Hamelech, no one wanted to be the ones 
to kill him. Shoul then instructed Doeg, himself, to kill all the 
Kohanim of the city of Nov and he did.
 
I learned several lessons from this incident:
 
1) People should be careful before making any statements, 
because they may have to follow through with what they said. 
In many cases people speak without considering this. Unless 

they want to be seen as liars, they may have to break up a 
friendship, give up a job, etc. because of a public statement.
 
2) If people don’t follow through, they shouldn’t expect 
anyone to listen to them. Instead, other people will lose 
respect for them. No one likes people who stand on the side 
and delegates to others.
 
3) People should be very careful of what they say. Their 
comments may “take a life of their own”, and they may 
lose “control” of the process. They may have only intended 
a comment to be a joke or to ‘get back” at someone, and 
never intended for the person to lose his/her job because of 
what they said. People should remember that they only 
“own” their words until they say them.
 
Many people will lie. Fewer people will kill an innocent 
person. The instruction that the witnesses have to be the 
ones to kill the guilty person, is to insure that their testimony 
was honest, and deliberate, traits that all people should 
emulate in their lives.
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In this week’s parsha, parshas Shoftim, we learn about the 
mitzvah of appointing a king over Yisrael and the three strict 
prohibitions--mitzvos lo sa’aseh--that HKB”H imposed on the 
king (Devarim 17, 14): 

ואמרת  בה,  וישבתה  וירשתה  לך  נותן  אלקיך  ה’  אשר  הארץ  אל  תבוא  “כי 

ה’  יבחר  אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר 

אלקיך בו... רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, 

וה’ אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, 

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

When you come to the land that Hashem, your G-d, gives 
you, and possess it, and settle in it, and you will say, “I will set 
a king over myself, like all the nations that are around me.” 
You shall surely set over yourself a king whom Hashem, your 
G-d, shall choose. . . Only he shall not have too many horses 
for himself, so that he will not return the people to Egypt in 
order to increase horses, for Hashem has said to you, “You 
shall no longer return on this road again.” And he shall not 
have too many wives, so that his heart not turn astray; and 
he shall not greatly increase silver and gold for himself. 

At first glance, it seems that this passage is irrelevant to us 
at the present time; since we are in galut, and there is no King 
of Yisrael.  In fact, the reality of a king will not apply to us until 
the coming of the Melech HaMashiach, descending from David 
HaMelech, who will reign over Yisrael at the time of the final 
geulah. Notwithstanding, it is evident that even this passage 
contains vital concepts and ideas that are relevant to every Jew 
in every generation that we must learn from. 

Therefore, it is only fitting that we delve into the issues 
addressed in these pesukim and examine the important and 
profound lesson the Torah conveys and which, seemingly, led to 

the downfall of Shlomo HaMelech, the wisest of all men. In the 
words of the Gemara (Sanhedrin 21a): 

“אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן 

נכשל בהן גדול העולם, כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב 

)מלכים א יא-ד( ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וכתיב לא ירבה לו סוסים, 

ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב )שם י-כט( ותצא מרכבה ממצרים”.

Rabbi Yitzchak discusses the fact that the Torah does not 
reveal the rationale behind the mitzvos. He points out that the 
Torah did reveal the reasons for two specific mitzvos, and one 
of the world’s greatest men failed on both accounts. The Torah 
warns a king not to have too many wives and not to accumulate too 
many horses and provides rationales for these warnings. Shlomo 
HaMelech took many wives, stating confidently that they would 
not lead him astray; yet, Scriptures (Melachim I 11, 4) attests to 
the fact that in his old age, his wives did lead him astray. Similarly, 
he accumulated many horses, declaring that they would not lead 
him back to Mitzrayim; yet, here, too, Scriptures (ibid. 10, 29) 
attest to the fact that he returned to Mitzrayim. 

This statement is also brought down by the Midrash (S.R. 6, 
1) with a pertinent addition: אמר רשב”י נוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין“ 

שלא נכתב עליו המקרא הזה” According to Rabbi Shimon bar Yochai, 
Shlomo would have preferred to clean gutters—or perform some 
other despicable chore—rather than to have it written about him 
that his wives led him astray.  Why did Rashb”y specifically choose 
the degrading chore of cleaning gutters to make his point?  

Even more surprising, however, is the fact that Shlomo 
HaMelech, the wisest of all men, chose to disregard an explicit 
Torah-prohibition for a king not to take too many wives.  The 
Torah warns that they will inevitably lead him astray; yet, he 
was convinced that he was strong enough to avoid being led 
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ן עול , שיש לה, גם נשים יקרותכל אחד
ש ערב ראובית, בכל אופן שיזכו שהיום הזה, 

.לנצל אותו היטב היטבהשנה, יזכו 

ראש השנהלהיות שמח כל ה
ולחשוב מחשבות טובות

ע שיצר הר קה,שתהיה לנו שנה טובה, שנה מתו
לא יכניס לך מחשבות: "אוי ואבוי! מה יהיה! 

!", ה עשיתתראה מ א התפללת בכוונה!ל ,הנה
שתהיה שנה טובה,  לא! כל הראש השנה לחשוב

  !שתהיה שנה מתוקה

Hamivarech
(Hebrew)
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Quiet Heroes 
“This is a beautiful Yeshiva building, 
Dovid.” 
“I agree, Betzalel. My sons are privileged 
to learn here. The building was not built 
originally as a Yeshiva.” 
“Really? How did the Yeshiva acquire it?” 
“That is an interesting story. The original 
builders and occupants of the building 
were preparing to sell it and move out. 
At that time, the Yeshiva was housed in 
small overcrowded quarters. A father of a 
student of the Yeshiva saw the situation 
as an opportunity for the Yeshiva to pur-
chase the building. There was one prob-
lem, however.” 
“Not enough money.” 
“Exactly. This concerned parent was un-
daunted. He quickly got to work organiz-
ing meetings to bring to the attention of 
the community the importance of the ac-
quisition of this structure for 
the Yeshiva. It went very 
slowly at first, but gradually 
the idea caught on. People 
began working together to 
raise the necessary funds. 
Slowly but surely, they ap-
proached the required sum. 
Finally, the day came when 
they were able to purchase the 
structure. After some minor renovations, 
the Yeshiva was able to move into the 
new building. The opening day was a 
monumental joyous event for the entire 
community.” 
“That is a true Kiddush Hashem (Sanctifi-
cation of the Holy Name) Dovid.” 
“I agree, Betzalel. The man who began 
the campaign is a real hero. He was just 
an ordinary person, yet he accomplished 
something great. I wonder how people 
achieve such phenomenal success.” 
“It is not as rare as you think, Dovid. 
There are many heroes walking quietly 
amongst us. Their deeds attract no atten-
tion and arouse no fanfare. However, 
they are no less accomplished than the 
man who acquired this building for the 
Yeshiva.” 
“Can you give me an example, Betzalel?” 
“Sure, Dovid. Consider a man who has a 
specific amount of time set aside to learn 
Torah every day. He recognizes the su-
preme importance of Torah, and would 
like to increase his learning time. He re-
thinks his schedule, reorganizes his meet-
ings and appointments, cuts down on his 
traveling time, and comes up with an-
other hour in the day to learn. During 
that hour, he utters approximately 10,000 
words of Torah, each one of which is 
worth 613 mitzvos. He is enriched with 
6.13 million more mitzvos each day! That 
is a genuine bona-fide hero.” 
“Who would ever think...” 
“I will give you another example. Con-

sider a couple that is having marital strife. 
The husband and wife realize that keep-
ing quiet when emotions are high will 
calm the situation and give them the op-
portunity to rationally work out the is-
sues. One day, a conflict begins. They 
exercise great effort and manage to stay 
calm and quiet. The fight ends and the 
issue is subsequently dealt with. This hap-
pens again and again until the major is-
sues are solved. Peace reigns in the house. 
This couple, who learned to control 
themselves, are heroes of great propor-
tions. Future generations will benefit from 
their mighty acts.” 
“You are very astute in your observa-
tions, Betzalel.” 
“I suppose we can metaphorically say 
that building internal buildings is just as 
gallant as building ones of bricks and 
stones. A person’s soul is a magnificent 
spiritual edifice. It takes no less work, 

planning, expense, and self-sacrifice to 
build than a Yeshiva building. One 

who seriously undertakes a project 
like this, perseveres, and achieves 

a measure of success, is a true 
hero.” 
“We have many heroes 
walking among us.” 
“We surely do, and we can 
join their ranks. We just need a 
serious commitment to 

improve our spiritual lives. Opportunities 
to grow will present themselves as plenti-
fully as bricks on a building site. We will 
place each one of them into our spiritual 
edifice. Deed by deed, mitzvah by mitz-
vah, our internal structure will grow bigger 
and stronger. One who astutely perceives 
it will appreciate our quiet heroism.” 
“Betzalel, you have motivated me to be a 
great person!” 
“You are already on your way, Dovid. 
May Hashem grant you great success.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
People who perform great acts that bene-
fit entire communities are often honored 
for their heroism. However, quiet indi-
viduals who perform mighty acts of over-
coming their Yetzer Hora to grow spiritu-
ally are no less heroic. There are building 
their neshamos (souls) into beautiful spiri-
tual edifices. Kinderlach, seize the oppor-
tunities for greatness in your everyday 
lives. Work on building your neshamos. 
Become genuine heroes. 
 

It’s Very Simple 
“Oy, I wish I was rich. My life would be 
so much easier and less complicated.” 
“I can make you rich in one day – no 
problem.” 
“Really? How?” 
“It is actually very simple. Just bring me a 

copy of tomorrow’s Wall Street Journal. 
We will see which stocks will go up in 
value tomorrow. We will then borrow all 
the money that we can, buy those stocks, 
and watch them go up. Tomorrow we 
will sell them, rake in a huge profit, re-
turn the borrowed money, and be rich.” 
“That is a brilliant plan. There is only one 
problem.” 
“What is it?” 
“They do not publish tomorrow’s Wall 
Street Journal today. Nobody knows the 
future.” 
“Yes, that is a very big problem.” 
“Please allow me to correct myself. There 
is One Who does know the future – 
Hashem. However, He does not share it 
with us. In fact, He commands us to re-
frain from looking into the future. It is a 
verse in this week’s parasha – ‘You shall 
be wholehearted with Hashem, your G-d’ 
(Devarim 18:13). Rashi explains that we 
should not attempt to look into the fu-
ture to find out what The Creator has in 
store for us. Rather, we should be whole-
hearted with Him. Trust Him, and accept 
whatever He does wholeheartedly. If we 
trust Him, then He will be with us.” 
“I see.” 
“The Malbim has an even deeper explana-
tion. The name, ‘Elokecha’ denotes 
Hashem’s hashgacha pratis (individual su-
pervision) upon every Jew. The verse in-
forms us that we shall conduct ourselves 
wholeheartedly with the Almighty, and not 
attempt to find out what He has in store for 
us. Rather we shall accept whatever He 
does, knowing that it is for our own good, 
for He knows better than we do. Then He 
will be close to us, and personally supervise 
the events in our lives. To sum it up, ‘If we 
act wholeheartedly, then Hashem Elokim 
will be with us.’ The Sifrei says it so poeti-
cally, ‘When you are wholehearted, your 
lot is with Hashem, your G-d.’” 
“Do you realize how rich you truly are? 
You are rich in Torah knowledge. You do 
not need tomorrow’s Wall Street Journal. 
You have possessions much more valu-
able than money.” 
“You are right. Hashem has been very kind 
to me. I must be equally kind to Him and 
accept His decrees unconditionally.” 
 
Kinderlach . . . 
What will be in the future? Will you be 
rich or poor? Will you be healthy or 
sickly? Where will you live? Whom will 
you marry? How long will you learn? 
How long will you live? Only Hashem 
knows. If you trust Him and accept every-
thing that He does, knowing that it is 
good for you, then it will truly be good. 
You will see the good, know it, and ap-
preciate it. You will not worry about the 
future because you will know that you are 
safely and securely in the hands of 
Hashem. It is all very simple. Be whole-
some with Hashem. 
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על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת
By the testimony or two of three witnesses shall the condemned 

person be put to death. (17:6)

 The word shnayim connotes two. Yet, later in this parsha 
(19:15), the Torah uses the word shnei (eidim) to specify two 
witnesses. Why does the text change from one pasuk to the other? 
Horav David Cohen, Shlita, quotes the Gaon, zl, m’Vilna, who 
distinguishes between shnayim and shnei (although both words 
mean “two”). Shnayim refers to two people (or objects) which come 
together or meld together as one unit, while shnei refers to two 
individuals, separate and/or disparate, who just happen to be 
together. In other words, shnayim is a “two” which maintains a 
stronger sense of unity.  

 With the Gaon’s chiddush, novel interpretation, in mind, 
the Rosh Yeshivah cites Rashi (Kesubos 20a, v’nafka minah) who 
writes that with regard to money matters, when two witnesses 
testify, each one achieves half of the judgment. This means that if 
the defendant is found guilty (based upon the testimony of two 
witnesses) of owing one hundred dollars, each witness is obliged 
him to pay fifty dollars. Horav Chaim Soloveitchik, zl, contends that 
this is true only with regard to monetary matters. Concerning 
matters of life and death (capital punishment), however, both 
witnesses together act as one unit to bring about a guilty verdict. 
One without the other is of no value.  

 We now understand the difference between the two terms 
used to express different meanings in our parsha. The beginning of 
the parsha addresses the requirement of the testimony of valid 
witnesses in a case of capital punishment. The Torah uses the word 
shnayim, because – with regard to capital punishment – both 
witnesses are effective only as a unit of two. Each one individually is 
of no consequence. On the other hand, when the Torah addresses 
the laws of monetary claims, it uses the word shnei, since each 
individual witness accomplishes fifty percent of judgment.  

 

תמים תהיה עם ד' אלקיך
You shall be wholehearted with Hashem, Your G-d. (18:13)

 Temimus, simple faith, is not so simple. It takes a special 
person, whose faith in Hashem is unequivocal, to achieve temimus. 
It requires one: to live a life of acquiescence; to ask no questions; to 
believe that everything is for the good; to maintain wholesome 
belief in Hashem that everything that occurs in one’s life is Divinely 
orchestrated. The tamim lives only in the moment. The future is 
completely in the hands of Hashem. Horav Pinchas Koritzer, zl, 
teaches that only two mitzvos or observances are to be carried out 
with Hashem: temimus, wholehearted faith; and tznius, modesty. 
(Hatznea leches im Elokecha, “And to walk humbly with your G-d” 
Michah 6:8). In regard to these two religious/ethical attributes, it is 
easy to deceive our fellow human being (and, by extension, 
ourselves). It is easy to appear to be wholehearted in one’s belief. It 
is easy to put on a show that one is modest. In both cases, the 

individual acts faithfully and modestly, although, behind closed 
doors, it could not be further from the truth.  

 “I want no kavod, honour; no accolades; I lead a simple life; 
everything I do is purely l’shem Shomayim, for the sake of Heaven, 
etc.” We have all heard it, and, at first glance, we might even fall for 
the deceit, until that time that we listen to the person and do not 
give him the kavod that he so passionately relishes and upon which 
he thrives.  

 It is easy to appear wholehearted and to act modestly, but 
only Hashem knows the truth about the person. Therefore, to truly 
be a wholehearted man of faith, to be modest (not just act 
modestly), it must be with Hashem – because He knows who you 
really are. What greater litmus test than interaction with Hashem? 

 A true tamim believes – under all circumstances. In 
Yeshivas Ponevez, there worked a cook who was a Romanian 
immigrant. His name was Reb Zalmen. His life was the yeshivah. Day 
and night, Shabbos and Yom Tov – he never left his “post” in the 
kitchen, the dining room. He stood there and relished with extreme 
satisfaction when the bachurim, students, would line up to get their 
portions. He was serving talmidei chachamim. He was playing a role 
in their spiritual growth. Suddenly, one day, Reb Zalmen did not 
show up for work. This went on for two months, until one day, just 
as suddenly as he had disappeared, he appeared once again, ready 
to return to work.  

 “Reb Zalmen – where have you been? We missed you.” “I 
appreciate your concern,” Reb Zalmen began. “There is a reason why 
I was gone, and there is a reason why I have returned. You know that 
my life revolves around the yeshivah. My domain might be the 
kitchen, but my life is the yeshivah. My wife, Shoshanah, became ill 
and, after undergoing a battery of tests, the doctors said to me, 
‘Zalmen – Shoshanah is gone. Well – not gone yet, but our advice to 
you is not to give treatment, because it will cause her extreme pain 
and will not alter the inevitable. You have to get used to the fact that 
Shoshanah is not long for this world.’  

 “What does one do upon hearing such terrible earth-
shattering news? I went to Rav Shach (reference to Horav Elazar M. 
Shach, zl, Rosh Yeshivas Ponevez). I asked him, ‘Rebbe, I have a 
question on the way Hashem “runs things.”’ The Rosh Yeshivah 
looked at me with sort of a smile on his lips and a twinkle in his eyes. 
Rav Shach is quite aware that I am devoted to my job. I am 
trustworthy; I take no vacation. Indeed, I go nowhere, because my 
first and foremost achrayos, responsibility, is to the yeshivah. We 
prepare the food, so that the bachurim can study Torah. We want 
them to be healthy students of Torah, so we do everything to see to 
it that their meals are tasty, nourishing and satisfying. Now, the 
doctors have informed me that my Shoshanah will soon die. Is this 
right? Where is the koach, power, of Torah? This is the least that the 
yeshivah owes me. I do not care about money. I go nowhere. I only 
need for my wife to be healthy. Is that so much to ask?’ 

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 א"שליטרבינושליעורוש
 ח"תשע'ה אב מנחם ג"כ בליל שבת קודש פר' עקב" לדרמן" הכנסת בבית שמסר

 ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ג במלאת

 "ושאול שכור בבית מזוזה בחיוב הראשונים מחלוקת: "בענין
  ומכאן יום' ל עד המזוזה מן פטור ל"בחו בית דהשוכר ')א ד"מ( במנחות דאמרינן אהא בראשונים גדולה מחלוקת יש

 .מדרבנן או מדאורייתא חייב הוא אם. במזוזה חייב והשואל דהשוכר ')ב ה"קל( בחולין מבואר וכן. חייב ואילך
 דשוכר ראשונים וכמה ש"הרא ד"וכ. )א"קל דף( בשבת א"הרשב דעת וכן הראשון בתירוץ )ד"מ דף( במנחות' התוס שיטת

 היינו ,הדר חובת דמזוזה דאמרינן והא. הוא שלו דלאו ביתך זה דאין משום, במזוזה מדאורייתא חייב אינו שואל או בית
 .בה שידור וגם שלו יהיה שהבית גם במזוזה לחייב תנאים שני דבעינן
  דמזוזה מדאורייתא חייב דשוכר )ו"פר' סי יוסף בבית הובא( מנוח רבינו ד"וכ ,השני בתירוץ במנחות' התוס דעת אולם
 מי ביתך מדכתיב היא הדר חובת דמזוזה' ב ב"ק דף מ"בב י"רש דעת נ"וכ, דירה אינו אכתי יום' ל דשע אלא, הדר חובת

 בהגהות כ"כמש ממזוזה ה"פ ם"הרמב דעת נ"וכ )'א' ד דף( בפסחים י"רש פ"וכ, מדאורייתא ומשמע, בה אויוצ שנכנס
 .שם מיימוניות

  מבואר, להפקירן ובידו הואיל ומשני שבת דוחה אינו מזוזה וקביעת ציצית עשיית למה פריך )א"קל דף( שבת' דבגמ וקשה
 דשוכר ל"דס ראשונים להני ע"וצ, יום' מל יותר הרבה רב זמן שם שדר ג"ואע, מזוזה מלעשות יפטר ביתו את יפקיר דאם

  במזוזה חייב שלו אינו שהבית אף שם גם והוא והיות, הדר דחובת משום והיינו דאורייתאמ במזוזה חייבים ושואל
  סברא זו דאין, שכור בבית כמו יום' ל בו לדור דיצטרך לומר ואין, ממזוזה פטור הפקר בבית הדר אמאי כ"וא, מדאורייתא

שמא יחזור בו, וכוונתו כמש"כ   שהפקיר הבית. ועוד דרש"י פי' במנחות דעד ל' יום קודם רב זמן בה דר שכבר כיון כלל
 הכא כלל שייך אל זו סברא כ"וא, קבע דירת ל"הו חזר שלא יום' ל אחר אבל בו ויחזור לו נוחה תהא לא שמא שםתוס' 
 בהגהות לומר שרצה כמו קניא ושכירות דשאלה משום חייב ושכורה שאולה דבית דהטעם לומר ואין, טובא בה דר שכבר

  ינואש מביתך ממעט דלא ו"קל דף מחולין הראשונים הוכחת דהא, פטור קניא דלא הפקר אבל, מתפילין ה"פ מיימוניות
  א"הרשב כ"כמש שאולה טלית , ואכתי למעט הפקר, גם מאי שנא מציצית דפטרינןראשוניםהשלו כמש"כ התוס' ושאר 

 ,קניא ושכירות דשאלה' אמרי אלו א"קל בשבת
 לאישר בארץ דחייב והא לעולם ממזוזה פטור ל"בחו בפונדק הדר' בגמ' אמרי )ד"מ דף( במנחות דהנה י"בעזה ונראה
  כיון אחרת שכירות יום כל דבפונדק משום והיינו, ז"פ שמחות במסכת ה"וכ, שם' בגמ כדאיתא מדרבנן הוא יום' ל לאחר
 .ופטור עראי ל"הו ולהוציאו בו ולזכות לבא אחד כל יכול הפקר בבית גם ז"ולפ, עראי ל"הו לכן יום כל לסלקו שיכול

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

  הדברים בתוך. מסוים דבר על להתייעץ, ברק בבני) הקברות בית( החיים בית בהנהלת מהאחראים אחד רבינו אל נכנס אחרונים בימים
 .מעניין מאוד דבר על לו סיפר הוא

  קברו על ומשתטחים, גוונים מהרבה אנשים ל"זצוק שטינמן ל"הגראי הישיבה ראש מרן של קברו אל מגיעים יום מידי כמעט, לדבריו
  מנין להשלים כדי שיבואו שבסביבה מהאנשים ומבקשים אנשים באים רבות פעמים כי לספר הוסיף הוא, בו שפגעו על מחילה ומבקשים

 .שכאלה במעמדות פעמים הרבה היה עצמו הוא וכך, מחילה מבקשים הם ובפניהם, אנשים
  פעמים כמה דיבר שהוא לנוכחים וסיפר בבכי פרץ והאיש, שכזה מחילה במעמד השתתף הוא, אחראי אותו מספר כך - הימים באחד
  והלוואי, למכתו רפואה לו אין חכם תלמיד המבזה כל ל"חז דברי בו נתקיים וכי' ה יד את היטיב מרגיש והוא, ל"זצוק מרן על בכבוד שלא
 .די לצרותיו יאמר ה"והקב

  הקבר על שנמצאים אחרי המנהג כ"שבד והסביר, שלא מרן וענה, נשים למנין לצרף אפשר האם, א"שליט מרן את שאל והמספר
 .קדיש לומר שיוכלו כדי גברים' י צריך לכן, לקדיש להצטרף יוכלו לא ונשים נ"לע קדיש כ"ואח תהילים פרק איזה שאומרים

  צריך אין אבל, מחילה ממנו שמבקשים אותו של, אביו בן המדויק השם את בדיוק לומר צריכים המחילה שבבקשת, עוד רבינו והורה
  בעלמא מציבה לשים מספיק מהדין כי, המציבה על לאדם שיש השמות כל את שרושמים הסיבות אחד שזה ואמר( הכבוד תארי לומר
 ).כראוי בתפילה שמו להזכיר שיוכלו כדי אביו ובן המלא שמו בדיוק שכותבים ומה
  ת רוחנח לנשמה שיש כידוע כי( מחילה לבקש אדם שבא הנאה איזה יש מרומים בגנזי ל"זצוק מרן לנשמת האם ל"הנ שאל עוד

 .למבקש רק היא והתועלת, שלא השיב מרן) הקבר מקום על כשמתפללים
 אדם שבין מעבירות ולהתרחק מרע סור להיות תמיד לזכור כדי, והסליחות הרחמים בחודש, זה מעשה לפרסם נזדמן לחינם לא כי ודומה

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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פרשת כי תבא 

An unlikely confession, 
and three ways of 
closeness to Hashem

When you finish giving all ma’aser of your produce...and you shall say 
before Hashem your God ‘I have emptied the kodesh from the house...’ 
Devarim 26:12-13

As Rashi writes, this is known as viduy - a confession. The earlier 
source of this title is the Gemara in Sotah (32b) which tells us these can 
be said in any language...viduy ma’aser, as it says ‘and you shall say before 
Hashem your G-d ‘I have emptied the kodesh from the house...’ But, how 
and why is this a viduy? When it comes to Yom Kippur our viduy is a 
deep sincere confession of sin; this is how he would do viduy: ‘I have 
sinned, erred, and acted disloyally before You...’ (Yoma 36b). Our viduy 
ma’aser seems to be the opposite - we are confessing that we have done 
the mitzvah, not that we have been lax in our mitzvah performance! Why 
is this considered to be a viduy?

In order to answer this, we have to develop a new angle on what viduy 
is. It seems that the definition and operative part of viduy is less about the 
words one says, and more about the way or situation that one says it in. 
In this vein, we see a remarkable feature about how viduy is described: it 
is lifnei Hashem, in front of Hashem.

In describing viduy the Rambam, both in his hilchos Teshuva (1:1) 
and his Sefer Hamitzvos (#364) writes that viduy is done lifnei Hashem. 
Similarly, the pasuk above in reference to viduy ma’aser tells us that this 
viduy is to be done lifnei Hashem. Interestingly and comparably, as we 
shall explore soon, the prayer of a poor person is also considered lifnei 
Hashem - ‘the prayer of a poor person, before Hashem he will pour out his 
words’ (Tehillim 102:1).

In his Moreh Nevuchim (3:51) the Rambam constructs a parable to 
depict our different levels of closeness to Hashem. He speaks about 
different people clamouring to visit the king’s palace to gain an audience 
with the king. Some people make it to the capital city and no further, 
some manage to reach the palace grounds, and some end up entering 
the palace itself. The common thread between the three cases of lifnei 
Hashem above - the viduys and the prayer of a poor person - is that 

Hashem is right by them, so to speak. Hashem is close, because they 
are all lifnei Hashem. As the Talmud Yerushalmi1 tells us, a poor person’s 
prayer to Hashem is like someone whispering in their friend’s ear - is there 
anyone closer to Hashem than this?!’

The viduy on Yom Kippur sees us elevated to being close to Hashem, 
the genuine prayer of a poor person is close to Hashem, and the viduy 
ma’aser is also close to Hashem. However, despite the similarities, we 
can also identify differences between these three situations and cases. 
Let us expand on them, presenting them as three different paths of 
gaining closeness with Hashem.

The first is the prayer of a poor person. This means reaching out 
to Hashem with complete humility and reliance, asking for your basic 
needs. This is genuine tefillah and submission to Hashem. 

The second path is that of viduy ma’aser; when one has fulfilled all of 
his responsibilities of giving his produce to the correct people - especially 
the poor. In the words of Rashi (26:15) the gifts to the poor are great, for 
they can change a strict decree to mercy. As the Ralbag writes, someone 
who gives to the poor is as if they are lending to Hashem Himself 
(Hashem sustains the poor) and therefore Hashem will pay you back 
and add much blessing.2 This is the lifnei Hashem of hashkifah mim’on 
kodshecha of viduy ma’aser - an opportunity to stand before Hashem to 
elicit Divine mercy.

The third avenue is to come close to Hashem through pure teshuva 
repentance. This refers to someone who feels that their spiritual account 
is lacking, and they want to remove past errors and become better people 
in the future. They feel like poor people knocking on Your door, as we say 
in our Slichos. Indeed, the Zohar3 writes that the teshuva of David was 
considered like a prayer of a poor person. This should show us how to 
say our Selichos - with humility, reflection, and thoughts about our past 
and future.

It is not often in life that we manage to be lifnei Hashem, that we 
manage to visit the palace, so to speak. But the opportunities are worth 
grasping, holding on to, and developing into more permanent features of 
our lives. 

This Devar Torah is a sample from the forthcoming book of HaRav Zvi 
Kushelevsky ‘s Divrei Torah on Chumash. Published by Israel Bookshop and 
iyH available after Simchas Torah.
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המשך בעמוד 3

הקדוש:  האלשיך  לשון  וזו  העולם? 
"הלא ייפלא, מה גדלה המצווה הזאת 

שעליה לבדה נברא העולם?"

תכלית הבריאה
כל  שאכן  הקדוש  האלשיך  ומבאר 
מעשי  למען  אלא  נברא  לא  העולם 
הוא  מהאדם  הנדרש  ועיקר  האדם, 
בחסדיו  ההכרה 
הכרת  כי  יתברך, 
הן  וההודיה  הטוב 
הבריאה!  כל  תכלית 
את  ברא  יתברך  ה' 
בני  בעבור  העולם  כל 
שלא  כדי  רק  האדם 
טובה  כפויי  יהיו 
הוא  כי  יכירו  אלא 
ויראו  הכול,  אדון 
והחסד  הטוב  כל  את 
ִאתם,  שהבורא עושה 

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

ביטוי  לידי  באה  ביכורים  ובמצוות 
ועוצם  כוחו  שלא  האדם  של  ההכרה 
ידו ולא יִגיעֹו ועָמלוֹ עשו לו את החיל, 
אלא ה' יתברך ברחמיו ששמר על עם 
והוא  הארץ  אל  אותם  והביא  ישראל 
ומצמיח  גשם  ומוריד  רוחות  מביא 
ולכן מביא האדם  יבול הארץ,  כל  את 
נהנה מהשפע  "אינני  ביכורים כאומר: 
אני  אשר  עד  לבורא  השייך  הגדול 
שעשה  חסדיו  על  גדול  בקול  מכריז 
האלשיך  שם  ואומר  לו".  ומודה  אתנו 
ועיקר  גדול  "גדר  זהו  הטוב,  שהכרת 
בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני  בכל  גדול 
כי  להכיר  אלוקים,  עבודת  כל  תלוי 
וכן  פעלו"  והגוף  יתברך  לו  הנשמה 

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

שהיה מצדיקי ודייני עיר הקודש צפת 
ורבינו  יוסף  הבית  מרן  של  דעה  בדור 
האר"י ז"ל, המכונה 'האלשיך הקדוש':
על מה כל הרעש? בשביל רימון ותאנה 
עושים  מדוע  ענבים?!  של  וקופסה 
עסק כה גדול מכמה פירות? ובלשונו: 
פחות  על  הזאת  החרדה  קול  "מה 
מדוע  קשה:  וכן  דינר?"  חצי  משווה 

בכלל לטלטל בן אדם 
במשך  הגולן  מרמת 
ברגל  משבוע  יותר 
בשווי  פירות  בשביל 
שקל?  עשרים  של 
הקדושה:  ובלשונו 
ההיא  החרדה  "כל 
אשר חרד הוא יתברך 
ביכורים  מצות  על 
איש  שיחרד  הזאת 
וילך  ומעירו  מביתו 
ענבים  באשכול  רגלי 

אחד ומן התאנים ומן הרימונים מעט 
מזֵעיר לא כביר..."

ומגדיל האלשיך את התמיהה: כידוע, 
"בראשית  במילים  פותחת  התורה 
את  חז"ל  ודורשים  אלוקים",  ברא 
המילה 'בראשית' שה' ברא את העולם 
הראשית  ומהי  ה'ראשית'.  בשביל 
שלמענה נברא העולם? חכמינו מונים 
'ראשית':  שנקראים  דברים  כמה 
ישראל  עם  ראשית,  נקראת  התורה 
נקראים ראשית, ועוד. ואומר המדרש 
הדברים  שאחד  פ"א(  רבה  )בראשית 
שבזכותם נברא העולם הוא הביכורים 
שגם הם נקראו 'ראשית', כמו שכתוב 
זה  פי  על  אדמתך".  ביכורי  "ראשית 
יש להתבונן: מה כל כך יסודי במצוות 
הביכורים עד שהיא התכלית לבריאת 

במצוות  פותחת  השבוע  פרשת 
הפירות  הם  הביכורים  הביכורים. 
באילן.  לצמוח  שהתחילו  הראשונים 
וכאשר  אותם,  מסמן  המטע  בעל 
לאכילה,  וראויים  בשלים  נעשים  הם 
לבית  אותם  ומעלה  אותם  קוטף  הוא 
לכהן  אותם  מוסר  הוא  ושם  המקדש, 
תוך כדי קריאת סיפור שלם של שבח 
הביכורים  במקרא  הוא.  ברוך  לקדוש 
את  מלווה  ה'  כיצד  היהודי  מפרט 
החל  ילדותו  משחר  עוד  ישראל  עם 
את  להעמיד  יעקב  של  מההתמודדות 
הרשע,  לבן  בבית  הקדושים  השבטים 
מצריים  וביציאת  בשעבוד  וההמשך 
לשבת  זוכה  היהודי  שבו  היום  ועד 
מפריה  ולאכול  ישראל  בארץ  בשלווה 
את  ה'  לפני  ולהביא  מטובה  ולשבוע 

ראשית עמלו.

שהבאת  באריכות  מתואר  במשנה 
גדול:  בעסק  נעשית  הייתה  הביכורים 
מתכנסים  היו  הביכורים  מביאי 
במרכז  וישנים  גדולות  בקבוצות 
העיר; הם היו מצפים קרניים של שור 
וכל  ירושלים  זית; שרי  ובעטרת  בזהב 
וכל  לקראתם  יוצאים  היו  חשוביה 
ומברכים  עומדים  היו  המלאכה  בעלי 
חליל  הנעימו  המעמד  כל  את  אותם; 
נושא את  וכל מיני זמר; כל אחד היה 
הסל בעצמו בין עשיר ובין עני ואפילו 
המלך אגריפס היה נושא את הסל על 
אותם  קיבלו  המקדש  ובבית  כתפו; 

הלוויים בשירה מיוחדת.

על מה כל הרעש?
שואל על כך רבינו משה אלשיך זיע"א, 

מפתח הברכות

בס"ד
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לשון חכמים תיטיב דעת
שם  דבריו  מתוך  המלוקטת  לשונו  וזו 

לענייננו:
להיטיב  חפץ  יתברך  חסדו  זה  "אמנם 
עולמו  להחשיב  מידינו  יבקש  ולא 
שנחזיק  רק  )שלנו(.  לנו  הוא  כאילו 
אדון  הוא  כי  ונכיר  טובה  יתברך  לו 
תמיד.  לנו  והמטיב  הטוב  והוא  הכול 
טעם  )וזה  יתברך...  לו  ונהלל  ונברך 
אינם  כי  יורו  למען  הביכורים(  מצוות 
שלו  הכול  כי  מכירים  רק  טובה  כפויי 
פרי  כל  ראשית  ומביאים  יתברך. 
זה כל מה שיבקש הוא  כי  דרך כבוד, 
הלא  כי  שברא,  מה  כל  על  יתברך 
האדם  בעבור  ברא  אשר  העולם  כל 
טובה  לו  יחזיק  למען  אם  כי  היה  לא 
ובזה  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  ויהללנו 
כוונתו  עיקר  התורה...  כל  קיום  תלוי 
טובה  כפוי  ממידת  להרחיקנו  יתברך 
ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי, 
בכל  גדול  ועיקר  גדול  גדר  הוא  כי 
כל  תלוי  בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני 
לו  הנשמה  כי  להכיר  אלוקים  עבודת 
לו  עבדים  וכולנו  פעלו,  והגוף  יתברך 
לנו  מקנה  הוא  זה  ושבשכר  יתברך, 
הארץ למורשה, ואם לאו, הארץ תיעזב 

מהם..."

לראות  בפנים  שם  לעיין  וצריכים 
והמתוקים,  הנפלאים  דבריו  כל  את 
רבים  ודיוקים  שאלות  שואל  שכדרכו 
בפסוקים ומסביר את כל מהלך פרשת 
הביכורים ומתרץ את כל השאלות על 

פי יסוד זה.

ושמחת בכל הטוב
הקדוש,  האלשיך  אומר  ולמעשה, 
להכיר  הנהנין,  ברכות  כל  כוונת  זו 
ילד  שכל  כמו  לה'  שייך  שהכול  בכך 
כוונת  שזו  הוא  לענייננו  והנוגע  יודע. 
הביכורים וזו תכלית הבריאה והיצירה. 
לנו  אין  הרבים  שבעוונות  ובדורנו 
כך  כל  מצווה  שהיא  ביכורים  מצוות 
חשובה ויקרה, נוכל לקיים את תכלית 
בברכות  התחזקות  ידי  על  המצווה 
הנהנין בכוונה ובהודיה לה' על כל פרט 

בחיים.

שאנו  האלשיך  מדברי  מובן  אבל 
מביא  כי  מזה.  יותר  להרבה  נדרשים 

כל  מה  על 
הרעש? בשביל רימון 
וקופסה  ותאנה 
מדוע  ענבים?!  של 
עושים עסק כה גדול 

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
(Hebrew)
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RAV BRAZIL PARSHAS SHOFTIM תשע"ח 

THE ART OF SHIFTING IN AVODAS HASHEM 

On Rosh Chodesh Elul we began saying the tefillah of ה' אורי וישעי לדוד . One passuk in this 

perek needs explanation. Dovid Hamelech says שבתי בבית ה' כל ימי חיי that I shall dwell in 

the house of Hashem all the days of my life. How can that possibly be Dovid’s request 

when he knows that he is a king who engages and is deeply involved in his country’s 

security, warfare, welfare, and sustenance, a large part of every day? 

The passuk in this week’s parsha quotes a famous message (Devarim 18,13)  תמים תהיה

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז  Rashi writes .עם ה' אלקיך

 Walk in wholesomeness with Hashem, Hope for Him, Everything that .תהיה עמו ולחלקו

comes your way accept with wholesomeness and then you will be with Him and become 

His portion. 

The meforshim explain that this that Rashi says “everything that He brings upon you 

accept with wholesomeness” is similar to what Rashi writes on the passuk  'ואהבת את ה

 which he interprets to mean with every middah בכל מדה ומדה to love Hashem ,בכל מאדך

Hashem brings upon you, whether it comes in the form of the middah of judgment and 

strictness, or whether it manifests itself in the middah of  goodness. Whichever middah 

Hashem presents to you at any time one must be ready nevertheless to accept it with 

love for ultimately is it for one’s best welfare. Even though at the time of receiving, it  

looks bad, it will eventually be seen retroactively as a tremendous benefit (Tzlach 

Pesachim 50). 

That is why the gematriah of תמים עם יהו' אלהיך with its fifteen letters adds up to השבת. 

For Shabbos is מעין עולם הבא, where one receives the revelation, that Hashem always on 

every occasion treated us with the utmost of kindness and concern for our benefit. We 

were just not privy to see the inner truth and the silver lining. 

However, we can interpret the above passuk in a slightly different fashion. Everything 

that comes your way you must respond with wholesomeness. That means that Hashem 

is sending one tests where sometimes one’s reaction to the situation must utilize the 

middah of chesed and sometimes the expected reaction from the same person tested is 

the middas Hadin.  One is not allowed to lock himself into a particular middah and say 

this is who I am (see R’ Tzadok’s Kometz Hamincha 22 for a lengthier discussion on the 

subject). For instance to say, I am a Baal Chesed and worked on it for years. How can 

Hashem expect from me a reaction of anger and to go ahead and murder the 

inhabitants of an Ir Hanidachas. If Avraham would have taken that stance he would not 
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עזרה לחגי תשרי

יד  הושטת  מחייבים  המתקרבים  תשרי  חגי 
עוזרת למשפחות הנזקקות. בתי חב"ד ברחבי 
להענקת  מיוחדת  בהיערכות  פותחים  הארץ 
סיוע וחלוקת מצרכי מזון למשפחות האלה. 
חשוב להקדים ולתרום בעין יפה, כדי לאפשר 
לספק לכל משפחה את צורכי החג הדרושים.

סדנת שופרות
לקראת פתיחת שנת הלימודים הכינו צעירי 
מיוחדת  תכנית  התלמידים  בעבור  חב"ד 
שופרות.  סדנת  שבמרכזה  אלול,  לחודש 
ייצור  תהליך  את  חווים  הילדים  בסדנה 
איל  קרן  כיצד  עיניהם  במו  ורואים  השופר, 
מצוות  את  מקיימים  שבו  לשופר,  נהפכת 
לילדים  מנחילה  גם  הסדנה  שופר.  תקיעת 
אלול,  חודש  של  ומשמעויותיו  תכניו  את 
חודש ההכנה לימים הנוראים. את הסדנאות 

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

מסע 'התקשרות'
מסע  עוד  מקיימת  התקשרות  עמותת 
באוקראינה.  החסידות  מייסדי  ציוני  אל 
מלאים  ימים  ארבעה  מבטיחים  המארגנים 
ואירוח  והתוועדויות,  שיעורים  בתפילה, 
קרומבי  ברלה  הרב  בהדרכת  גבוהה,  ברמה 
זמיר.  דניאל  הסקסופון  אמן  ובליווי 
ט"ז־י"ט  שני־חמישי  בימים  יהיה  המסע 
בטל'  והרשמה  פרטים  )27־30.8(.  באלול 

9302030־03.

יש חדש פגישה עם המלך בבגדי החולין
בימים האלה בורא העולם בא לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם 
אם נשמותינו מכוסות אבק מטרדות היום־יום. גם אם איננו מושלמים

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

בה והרחמים. תקיעת 
מבית  בוקעת  כבר  השופר 
הכנסת ומזכירה כי עוד שנה 
בעוד  וכי  לסיומה,  מתקרבת 
שבועות מספר נתייצב לפני 
בימים  המלכים  מלכי  מלך 

הנוראים.

ימי אלול הם זמן של חשבון 
חרטה  עצמית,  בדיקה  נפש, 
היו  לא  שאולי  דברים  על 
החלטות  קבלת  כתיקנם, 
מטבע  לעתיד.  טובות 
בעניינים  העיסוק  הדברים, 

האלה משרה עלינו רצינות וכובד ראש, ועל זה 
נוספת אימת ימי הדין המתקרבים.

באור  אלול  חודש  את  מאירה  החסידות  ואולם 
חדש. אלה ימים של אהבה גדולה ושל התקרבות 
עצומה מצד בורא העולם אלינו. ביטוי לכך ניתן 
שניאור־ רבי  של  בשדה',  'המלך  הידוע  במשל 

בספרו  חב"ד(,  חסידות  )מייסד  מלאדי  זלמן 
'ליקוטי תורה'. 

המלך מאיר פנים
אל  שיוצא  למלך  זה  חודש  בימי  נמשל  הקב"ה 
השדה ומניח לכל החפץ בכך לגשת אליו ולהביע 
לפניו את כל משאלותיו. בימים כתיקונם קשה 
להיות  עליו  המלך.  אל  להגיע  הפשוט  לאזרח 
בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש 
עמו. ואולם יש זמנים שבהם המלך יוצא אל העם, 
אל השדה הפתוח. שם אין הוא מוקף סוללה של 
דבר  אין  שם  לשכה.  ומנהלי  פקידים  מזכירים, 
החוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול 

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

במשל הזה יש עוד פרט חשוב — כל ימות השנה 
גם אם ניתנת לאדם הזדמנות לפגוש את המלך, 
הוא נדרש להתלבש בבגדים המתאימים וללמוד 
המלכות.  בארמון  הנהוגים  הנימוס  כללי  את 
לעומת זה, כאשר המלך יוצא לשדה, הוא פוגש 
את בני העם כפי שהם — בבגדי עבודה, מאובקים 

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

בא  העולם  בורא  בימים האלה  אלול.  חודש  זה 
לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם אם אין 
לנו 'בגדים' מתאימים )תורה ומעשים טובים(. גם 
היום־יום.  מטרדות  אבק  מכוסות  נשמותינו  אם 

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

ורבי שניאור־זלמן מוסיף שהמלך מקבל את כל 
פנים שוחקות  ומראה  יפות  פנים  הבאים בסבר 
לכולם. לא דיי שהוא מקשיב לבקשות בני העם, 
הוא גם ממלא אותן מתוך שמחה ומאור פנים. 
מידות  שלוש־עשרה  את  עלינו  מאיר  הבורא 

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

הלב מרגיש
היא  הבורא  מצד  זו  עצומה  להתגלות  הביטוי 
ההתעוררות האופפת אותנו בימי אלול. נשמתנו 
חשה את ה'מלך' הנמצא ב'שדה'. בלב כל יהודי, 
יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת 
הוא  תמיד  לא  אלול.  בימי  מסוימת  התעוררות 
מּודע למשמעותה; לא תמיד הוא יודע להפנותה 
שצריך  מרגיש  הוא  אבל  הנכונים.  לכיוונים 
להשתנות, להשתפר; הוא חש כמיהה לדבר מה 

רוחני, עליון.

אל  לצאת   — לעשות  שעלינו  אחד  דבר  רק  יש 
המלך, לפנות אליו, לפתוח את הלב. וכשנעשה 
כן ודאי נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.

זמני השבוע
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מאת מנחם כהן 

גבריאל  שנה.  ושתיים  עשרים  לפני  קרה  זה 
שבדרום,  שפירא  מרכז  תושב  גלאם,  )גבי( 
אימו,  קיבל את ההודעה המעציבה על פטירת 
השבעה.  לימי  מתארגנים  איך  להבין  וניסה 
מהיכן מביאים כיסאות נמוכים ליושבים שבעה 
וכיסאות למנחמים, איך מקימים אוהל אבלים, 

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

מצא  ההלוויה  סידורי  והכנת  הכאב  כל  בתוך 
תשובות  ומקבל  לחברים,  מטלפן  עצמו  את 
שהנקודה  לו  התברר  למשל  כך  מתסכלות. 
הקרובה ביותר אליו להשגת כיסאות ושולחנות 
יום  להקים  ההחלטה  גמלה  בליבו  ביבנה.  היא 
מהם  ויחסוך  לאבלים  מענה  שייתן  גמ"ח  אחד 

לפחות טירדה זו. 

רגישות מול המשפחות
ישתחרר   )61( גבריאל  שנים.  שבע  יחלפו 
את  ליישם  יחליט  ואז  בצה"ל,  קבע  משירות 
קנה  שלו  המעשר  בכספי  שקיבל.  ההחלטה 
על  לחבריו  והודיע  ניידים,  ושולחנות  כיסאות 
על  השמועה  אבלים.  למשפחות  גמ"ח  הקמת 
גבר.  והביקוש  לאוזן  מפה  עברה  גלאם'  'גמ"ח 
הוא  נוכחתי עד כמה  הגמ"ח  "מייד עם הקמת 
חיובי", משחזר גבריאל. "אני לא שואל שאלות, 
כדי  לבוא  לאן  לפונים  מסביר  אני  כול  וקודם 
אני  אבל  תקופת  שעבר  כמי  הציוד.  את  לקבל 

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

"זרם  במהירות.  תאוצה  לצבור  החל  המיזם 
של  כמויות  מהר  לקנות  אותי  הביא  הבקשות 
ציוד", הוא מספר. "לצד עוד כיסאות ושולחנות 
לחורף,  חימום  עמודי  אוהלים,  מזרנים,  קניתי 
פלטות חימום, מקררים, מקפיאים ועוד, וכמובן 
בבני  נעזר  הוא  תהילים".  וספרי  סידורים 
משפחה וחברים שתרמו מכספם לקניית הציוד. 

מ'שבעה' לאירועי שמחה
גדול  במחסן  המאופסן  הגמ"ח,  של  הציוד 
מבאר־שבע  ושוב  הלוך  נוסע  שפירא,  במרכז 
מעט  לא  במחסן  מבלה  גבריאל  חדרה.  ועד 
מסדר יומו. "הציוד דורש תחזוקה קבועה", הוא 
ומַתחזק את  בציוד שנשבר  "אני מטפל  מספר. 
קרוב  ברשותו  יש  כיום  שמתבלים".  הפריטים 
לאלפיים כיסאות, ורוב הזמן הם נמצאים בבתי 

אבלים, וכך האוהלים.

"חלק מהציוד שלנו משמש גם לאירועי הכנסת 
ספר תורה, וכך אנחנו מלווים את המשפחות גם 
באירועי שמחה", הוא אומר. הוא מגלה שבימי 
לציבור  וציוד  מזרנים  סיפק  קטיף  גוש  גירוש 

שבא לחזק את התושבים. 

"שכר? בעולם הבא"
בכולל  לומד  גבי  פעילות.  שעות  אין  לגמ"ח 
זמין.  תמיד  שלו  הטלפון  אבל  הבוקר,  בשעות 

בלילה  באחת־עשרה  נפטר  אדם  "לפעמים 
וממהרים לקיים את ההלוויה. אני מקבל שיחת 
למשפחה,  ציוד  להעביר  נערך  ומייד  טלפון 

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

הגמ"ח:  בפיתוח  ממוקדות  גבי  של  שאיפותיו 
עוד  לקנות  שאיפה  לי  הייתה  האחרונה  "בעת 
השם  וברוך  שולחנות,  וארבעים  כיסאות  אלף 
הדבר בוצע. יש משפחות מעוטות יכולת שאין 
אני  הציוד.  את  ולקחת  לבוא  האפשרות  להן 
אליהן.  הציוד  את  שיסיע  לנהג  מכספי  משלם 
אני לא מצפה לתודה ולא לשכר. זה מיזם לשם 

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

עקירת עץ פרי
פרי  עץ  בעקירת  איסור  יש  האם  שאלה: 
שהזקין, אם הכוונה היא לנטוע במקומו עץ 

פרי צעיר?

"לא  כ,יט(:  )דברים  בתורה  נאמר  תשובה: 
תשחית את עצה". זו מצוות לא־תעשה, האוסרת 
בדרך השחתה. אבל מותר  אילן מאכל  לקצוץ 
המזיק  מאכל  אילן  כגון  תיקון,  לצורך  לעוקרו 
מקומו  אם  או  ממנו,  טובים  אחרים,  לאילנות 

נחוץ לשימושים אחרים. 

שאינם  פירות,  מעט  מניב  העץ  אם  כמו־כן 
והטירחה  החזקתו  הוצאות  את  מצדיקים 
הדבר  אם  ובפרט  לעוקרו,  מותר   — בטיפוחו 

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

אם אין מדובר בחקלאי המגדל מטע לפרנסתו, 
אלא באדם רגיל המגדל עצי פרי בגינתו, רצוי 

להקנות את העץ לגוי )כגון בקניין כסף( ושהגוי 
יקצוץ אותו.

עצי  נבטים של  שאלה: האם מותר לעקור 
פרי שצמחו בחצר מאליהם?

תשובה: אין הבדל אם העץ ניטע בידי אדם או 
מעצמם,  שהשתרשו  מענף  או  מגרעין  שצמח 
נבט  ואם שלא לרצונו. כל  אם ברצון הבעלים 
כזה יש לו דין של אילן מאכל לכל דבר, וגם אם 
הוא עדיין רך וטרם הניב פרי — אסור לעוקרו 

אלא בתנאים האמורים.

מ"י,  פ"ד  שביעית  בפיה"מ  רמב"ם  צא,ב.  ב"ק  מקורות: 
הרב  )מהדורת  חסידים  ספר  ה"ח.  פ"ו  מלכים  ובהל' 
מרגליות(, צוואת ר' יהודה החסיד אות מה. שו"ע אדה"ז 
)במהדורה  ואילך  סי"ד  ונפש  גוף  שמירת  הל'  חו"מ 
ל־לא.  עמ'  ח"ד  מנחם  שלחן  קמו(.  עמ'  ח"ו  החדשה 

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.

ום'
הי

אל 
שר

ר 'י
עבו

ץ, 
פר

ה 
וד

יה
ם: 

ילו
צ

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

מעת  לבדיקה  זקוקות  ומזוזות  תפילין 
לעת. גם אם הן היו כשרות למהדרין בעת 

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

מושפע  והוא  אורגני,  חומר  הוא  הקלף 
הסת"ם  אותיות  ולחות.  קור  חום,  מתנאי 
עלולות להיסדק או להימחק, והדבר פוסל 

את התפילין והמזוזות.

והמזוזות בימי  נהוג לבדוק את התפילין 
חודש אלול, כהכנה לשנה החדשה.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת נצבים • כ"ז באלול התשע"ח

א'רנט

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

כאשר הרבי שולח שלוחים ודורש להתמסר לעבודה של הפצת היהדות, 
צריכים  הן אמת שבודאי  ישנם החושבים:   - וכו'  תורת החסידות  הפצת 

לקיים את השליחות, אבל אעפ"כ, מהי המהירות?
אפשר לעשות זאת ברגע שלאח"ז...

יהודים  אותם  של  תורה"  גופי  "רוב  של  שהקיום  לדעת  צריכים  ובכן, 
הנמצאים בהמקום שאליו נשלח, תלוי בהשליחות שלו!

...כוונת השליחות ששולח הרבי היא - בשביל הזולת, כדי להציל את אותם 
נשמות של בני ישראל שנמצאים במקום שליחותו, ולכן, אי אפשר לדחות 
את קיום השליחות, שהרי ברגע זה עלול יהודי לפרש  את ענין האמונה וכו' 

באופן הפכי, ושוב לא תהי' אפשרות ח"ו להציל אותו!
(משיחת ש"פ קדושים תשכ"ה - תורת מנחם כרך מג עמ' 278)

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

אי אפשר לדחות את השליחות!
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‘From supervision to deed’ - 'מהשגחה למעשה'  
Moreinu HaRav shlit”a relates: Before beginning the study of 
the section of hashgacha pratis in the sefer ‘Shomer Emunim’, 
they invited me to speak to the young men of Toldos Aharon 
as a preparation to study. 
The day after the sichah I sat and learned at the set shiur with 
my grandchildren. At the end of the shiur we were told that a 
family member was in the hospital and the condition was 
serious. We immediately arranged to say Tehillim for his 
recovery, but we realized that we were only nine men and if 
we had one more man, we would have a minyan. I asked one 
of my grandsons to go down and see if someone was passing 
by who would be able to join us to say Tehillim since saying 
Tehillim with ten is incomparable to saying it without a 
minyan.  
In the street beneath the house, my grandson saw a 
chasidishe man walking quickly. My grandson turned to him 
and said: “Grandfather needs a tenth to say Tehillim, perhaps 
you can join us for a few minutes?’ 
He replied that he was in a big hurry, but if this would take 
just for a few minutes he would do this chesed, and so he 
came upstairs and joined us to say Tehillim. After a few 
minutes, we ended and I turned to him to bless him. He then 
said that he was on the way to Me’ah Shearim to immerse in a 
mikvah as a segulah that his wife should have an easy delivery 
as she is in the hospital. I immediately suggested that he use 
my mikvah instead of running to Me’ah Shearim. 
The man was very touched and he said that he thought that 
he was doing a chesed when he came up for a few minutes 
and now he sees that he is getting more than he gave and he 
was saving precious time. 
After immersing he said that yesterday he had attended the 
sichah that I gave on hashgacha pratis and he wondered to 
himself if perhaps these stories of hashgacha were only a 
special segulah and they did not really happen to everybody… 
and now he sees that everyone is surrounded by unlimited 
hashgachos, one just has to stop and consider and give thanks 
to Hashem!!! 

Moreinu HaRav shlit”a 
 

Righteous Judgment – משפט צדק 
When we read in the Torah the directive to the judges 
 and they shall judge‘ – 'ושפטו את העם משפט צדק' (16:18)
the people with righteous judgment’, usually, we say to 
ourselves, ‘This posuk does not apply to me so much, I am 
not a judge and I am not involved in judgment’. But the 
truth of the matter is, this is not so. Each one of us is a 
judge. How is this possible?? 
A young man related that during vacation, he traveled 
with his family to Europe to visit the graves of Tzaddikim. 
He spent Shabbos in a place where many Jews were close 
the grave of one of the great Tzaddikim. He relates that on 
Shabbos he saw a young man who he recognized from his 
community, and he noticed that the young man was not 
wearing Shabbos clothes in the custom of their 
congregation. In his heart he resented the young man, 
‘Couldn’t he have taken Shabbos clothes with him even 
when he was in a foreign country?’ Of course, he did not 
say anything to him. The next day he again met the young 
man and they began a conversation. During the course of 
their conversation the young man told him that his whole 
family’s suitcases did not arrive with them on the flight 
and so, the whole family did not have their nice clothing! 
‘Just then I was filled with immense shame, how I didn’t 
even try to judge him favorably!’ 
This is what we were referring to. In truth, no one 
appointed me to be a judge, but the reality is that all day 
long we judge people right and left, right and wrong. 
Rashi explains the first posuk of our parsha ‘This teaches 
us that we establish judges for each and every tribe 
separately and in each and every city.’ Although, based on 
the size of the city no more than one judge is needed, still, 
since people descend from several tribes, they must 
establish judges from every tribe in the city. The reason 
for this is: In order to judge another person, the judge 
must be aware of the mental state of the one being 
judged. Similarly, Chazal have stated (Avos 2:5) ‘Do not 
judge your fellow until you have reached his place’, and 
this is what Chazal are telling us, that we are all judges, 
and just as we want HaKadosh Baruch Hu to judge us 
favorably on this fast approaching Yom HaDin [Judgment 
Day], so too it is incumbent on us to judge everyone 
favorably. 

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

דברי התעוררות לתשעת הימים

תשעת הימים זה זמן שצריך להתעורר בתשובה, ויש לי 
עברו  שנים  כמה  ושנה  שנה  בכל  כתוב  שבו  לוח  כאן 
מחורבן הבית, והשנה הוא 1,950 שנה! וכבר אמרו חז"ל 
(ירושלמי יומא פ"א ה"א) כל דור שלא נבנה בית המקדש 
בימיו כאילו נחרב בימיו, וצריך מאד מאד להתעורר מזה, 
ולהרגיש שזה כאילו ממש נחרב השנה! גם בשבת קודש 
קוראים הפטרות ובהם דברים חריפים וקשים, יש דברים 

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

והאזיני  שמים  "שמעו  כתוב:  ב-ג)  א  (ישעיה  בהפטרה 
ארץ כי ה' דבר, בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע 
לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו,  אבוס  וחמור  קנהו  שור 
אומר  היה  הישיבה  ראש  אם  לעצמינו  ונדמיין  התבונן". 
לאחד מן התלמידים שהוא 'חמור', הלא היינו מזדעזעים, 
וכאן הנביא שכל דבריו אמת בתכלית, אומר שבני ישראל 
יותר  והם  להכעיס,  שעשו  היא  שהכוונה  בי"  "פשעו 
גרועים מן החמור... ומוסר זה אנו קוראים בשבת עצמה, 
וחייבים אנו להתבונן בזה, וכדברי הפסוק "שמעו שמים 
והאזיני ארץ", ואם לא מתבוננים, גם אדם שמתפלל כל 
יום, ולומד תורה ועושה מצוות, אם אינו מתבונן, הרי גרוע 
המקדש  לבית  היום  מצפה  שהוא  מי  החמור.  מן  הוא 
ולקרבנות? הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל אמר לי, שלא 

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

ואין מגהצים,  ואין מכבסים  רוחצים  אין  הימים  בתשעת 
וכל זה בשביל מה? בשביל שנזכור ונרגיש את האבילות! 
הוי  שום  היה  לא  לשו"ע  זה?  על  חושב  מישהו  האם 
אמינא להחליף בגדים בתשעת הימים, האם ל"ע על אב 

מיני  כל  מוצאים  וכיו"ב?!  בגדים  מחליפים  שנפטר 
היתרים. ומיד לאחר ט' באב יוצאים לחופש, כאילו שלפני 
רגע לא היה ט' באב, זה איום ונורא, איך אפשר להסתובב 
בכל המקומות כאשר האדם יודע שאין לאבא שלו בית 
עד  תשובה  ועושה  בוכה  האדם  באלול  ורק  בו.  לשכון 
מוצאי יוה"כ... וחוזר להרגלו! ומה עם שאר ימות השנה, 
יעקב  רבי  היעב"ץ  גרמא?!  שהזמן  עשה  מצות  זו  וכי 
שלא  זה  חטא  אלא  לנו  היה  לא  שאם  אמר,  עמדין 

התאבלנו על המקדש, היה די בזה שלא נצא מן הגלות.

נעליהם  חולצים  המלמדים  היו  ילדים  היינו  כשאנחנו 
ואומרים עם הילדים 'תיקון חצות', בזוה"ק איתא שבבין 
ביום.  גם  לומר  יש  בלילה,  חצות  תיקון  מלבד  המצרים, 
הבעל התניא פסק ששתי שעות קודם חצות כבר אפשר 
ר'  הגה"צ  של  נינו  שהוא  נכד  לי  יש  חצות.  תיקון  לומר 
זונדל קרויזר זצ"ל, וסיפר שבכל יום ויום הוא עושה תיקון 
חצות, וגם בשנותיו האחרונות שמאד היה קשה לו, היה 

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

בברכת המזון נוהגים לכסות את הסכין (שו"ע או"ח סי' קפ 
רבינו  בשם  טעם  יא)  (ס"ק  ברורה  המשנה  והביא  ס"ה), 
שמחה, לפי שפעם אחד הגיע אחד לברכת בונה ירושלים 
לסלקו  נהגו  וע"כ  בבטנו,  סכין  ותקע  הבית  חורבן  ונזכר 
בשעת ברכה. מזה יש ללמוד איך פעם שכשהיו מברכים 
יכולים  ברכת המזון היו חושבים על חורבן הבית, ולאן היו 

להגיע, ואיפה אנחנו היום? היום אנו לא חושבים כלום.

יראה  משה'  'זכרון  הכנסת  לבית  שיבא  אדם  יום,  בכל 
אביו  על  בצער  ומספר  אדם  נעמד  התפילה  שלאחר 
ואין לו פת  ילדיו  החולה, או על אביו שעומד לחתן את 

והוא מבקש את עזרת הקהל. כל אדם  וכו',  וכו'  לאכול 
עיסוקיו  את  להפסיק  צריך  בצרה,  אביו  שכאשר  מבין 
ללא  נשאר  לו. אבינו שבשמים  לעזור  זמנו  ולפנות את 
בית, יש לו רק כותל אחד! האם מישהו דואג לו? מישהו 
חושב בכלל?! אני חושב שיש לתלות שלט גדול על אבני 
על  כביכול  טענות  לו  שיש  שמי  כתוב  יהיה  ובו  הכותל, 
הקב"ה שיבא לכאן ויתבונן שאינו חש על כבוד השכינה 
צרת  על  רק  ודואג  וחושב  בית,  לה  ואין  בגלות  שהיא 

עצמו.

נגר  שהיה  פעם,  של  פשוט  יהודי  שהיה  זיידע,  לי  היה 
(carpenter), ואמר כאשר יבא המשיח אני יקדיש כשנה 
אחת בשביל לבנות בחנם. האם גם אנחנו חושבים ליתן 
ולא  יבא  שמשיח  לנו,  שיתנו  רוצים  רק  אנחנו  משהו? 
תשלומי  כגון  למדינה  חובתינו  את  לשלם  נצטרך 
'כי  אומרים  אנו  בתפילה   ...(mortgage) 'משכנתא' 
בעבור  היא  כשכוונתינו   – היום'  כל  קוינו  לישועתך 
השכינה שהיא בגלות, ואין אנו אומרים 'לישועתינו' שהיא 
אנו  שגרועים  ואומר  הנביא  צווח  ולכן  עצמינו,  לתועלת 

מחמורים.

החפץ חיים אמר עה"פ (מלאכי ג א) "פתאום יבא", צריך 
להתכונן ולהכין את עצמינו קודם שיבא המשיח פתאום. 
חז"ל אומרים (תענית ל:) כל מי שאינו מתאבל על בית 
המקדש לא יזכה לראות בשמחתה, והעיר 'ביתר' נחרבה 

משום זה.

על  יושב  כשהוא  רבו  את  אחד  חסיד  ראה  אחת  פעם 
הרצפה ובוכה, שאלו מה קרה? השיב לו רבו שהוא רוצה 
ושאלו  רבו  והוסיף  המקדש.  לבית  לירושלים  לבא 
לו  השיב  לירושלים.  לבא  אינך חפץ  וכי אתה  בתמיהה, 
החסיד שהוא צריך לשאול את אשתו על כך, והלך ושאל 
את אשתו, ואמרה שיש לנו בית גדול ולא חסר לנו כלום! 
כל  ויבנה המקדש  יבא  ידי שמשיח  רבו, שעל  לו  השיב 
הגויים יסתלקו מכאן. חזר לאשתו ואמר לה זאת, אמרה 
כאן....  נשאר  ואנו  לירושלים  יבואו  שהגויים  לה  שעדיף 

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

כתוב (ירמיה ל יז) "קראו לך ציון היא דרש אין לה", ואמרו 
(ר"ה ל.) מכלל דבעיא דרישה. באים לכותל ומתפללים 
כל אחד על הצרה שלו, האם מישהו מתפלל גם על צער 
השכינה והגלות? צריך לומר את ה'קינות' בכוונה ראויה, 
זה  ימים...  שבוע  לקחת  צריך  זה  ולהתבונן,  להבין 

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

שעות לימודי חול, ועמד בראשו יהודי חרדי, יצא הגה"ק 
במלחמת  ירושלים,  של  רבה  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי 
והרי  מדוע,  המנהל  אותו  ושאל  כנגדו.  ממש  חרמה 
לומדים שם לימודי קודש וכו', אמר להם, אני שולח ילד 
לחיידר כמו מאה שערים ועץ חיים ששם מחנכים מה זה 
חורבן הבית ושצריך לומר 'תיקון חצות', אבל בבית ספר 
הזה, הילדים לא יגיעו לדברים אלו. יש כיום חיידר שלנו 
בעיר 'בית שמש' שבימי בין המצרים, אומרים עם הילדים 
בכל יום 'תיקון חצות'. אבל הציבור הכללי כבר איבד את 

הרגש, וזה נורא ואיום.

סיפר הר"ר מנחם פרוש ז"ל, שפעם בהיותו בן י"א שנה, 
ישן אצל סבא שלו, והנה באמצע הלילה הוא רואה אותו 
יושב על הארץ ונר דולק בידו ובוכה, שאל ר' מנחם את 
סבו מה קרה? אמר לו בקול חזק 'אתה לא יודע שבית 
המקדש נשרף'? מיד יצא ר' מנחם מחוץ לבית ועלה על 
סולם גבוה הפונה לכיוון הכותל המערבי לראות אם הר 

הבית עולה בלהבות אש....

וכולם  לחופה,  מתחת  כוס  שוברים  הנישואין  בשמחת 
נותנים אפר מקלה על ראש החתן,  'מזל טוב',  אומרים 
אומרים על 'נהרות בבל', וכל זה כדי להעלות את חורבן 

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

תשעה באב זה זמן של תשובה מאהבה, ביוה"כ זה זמן 
של תשובה מיראה, כי הוא רוצה שנה טובה, ולכן עושה 
תשובה, וזה בבחינת שלא לשמה. אבל עכשיו זה זמן של 
למדרגות  זה  ידי  על  לבא  ואפשר  מאהבה,  תשובה 

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

עוד כתוב בהפטרה (שם פסוק י): "שמעו דבר ה' קציני 
אומר  הוא  וכן  עמורה",  עם  אלקינו  תורת  האזינו  סדום 
(פסוק יב) "מי בקש זאת מידכם רמס חצרי", וכיום 'חצרי' 
היינו בתי כנסיות. הקב"ה אינו רוצה שנבא לבתי כנסיות! 

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

הרמב"ן כותב, שעיקר בריאת העולם הוא כדי שיהיו בו 
בתי כנסיות להודות להקב"ה, ולמעשה אנו באים לבית 
בדיעבד,  ועושים הכל  חובה,  ידי  כדי לצאת  רק  הכנסת 
מקשיבים  אין  במנין,  בקושי  התפילה,  את  מאחרים 
כתינוק  בורחים  כבר  התפילה  ובסוף  הש"ץ,  לחזרת 
הבורח מבית הספר, ועל זה אומר הקב"ה "מי בקש זאת 
את  הקרבנות,  כנגד  הם  התפילות  חצרי".  רמס  מידכם 

מהקב"ה  לבקש  יכול  אדם  ואיך  לאשי,  לחמי  קרבני 
פרנסה, בזמן שלקב"ה בעצמו אין מה לאכול, אין לו את 
הקרבנות שהם 'לחמי לאשי'. בשו"ע כתוב שאדם צריך 
להיפך,  שעושים  יש  והיום  קדיש,  לשמוע  כדי  לרוץ 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... 
אם היה בידי הייתי סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות 
קריה  לזונה  היתה  איכה  רח"ל,  ה'  חילול  זה  מהקב"ה, 

נאמנה. 

הסטייפעלער זצ"ל היה אומר, שפעם היו אומרים תרי"ג 
מודים  אנו  בעיות...  תרי"ג  אומרים  רח"ל  והיום  מצוות, 
להקב"ה על שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, 
הקב"ה רצה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 

ומצוות, התורה והמצוות הם זכות לנו, ולא 'כפיה דתית'.

אנשים  כאלו  יש  לשבח'  'עלינו  אומרים  שהציבור  בזמן 
שכבר הולכים להם, עושים את 'עלינו לשבח' כ'תפילת 
הדרך'... ובשל"ה ובמטה משה ועוד ספרים כתוב [הובא 
במשנה ברורה סי' קלב סק"ח], שיש לומר עלינו לשבח 
באימה ביראה ברתת ובזיע, כי כל צבא השמים שומעים, 
והקב"ה עם פמליא שלו עומדים, וכולם עונים ואומרים 

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

ב'תפארת  אלישיב  הרב  אצל  התפללתי  שנה   45 לפני 
היה  האחרון,  הקדיש  לאחר  התפילה  ובסיום  בחורים', 
פרקי  כמה  וקורא  תרגום'  ואחד  מקרא  'שנים  אומר 
תהלים, ואח"כ חלץ את התפילין. היום כשמתפללים עם 
והש"ץ  הלחש,  תפילת  את  סיימו  אנשים  ועשרה  מנין, 
דופקים  כבר  הש"ץ,  בחזרת  מתחיל  ואינו  ממתין  עדיין 
את  לסיים  כבר  ורוצים  יתחיל...  שכבר  אותו  ומזרזים 
התפילה. מה יקרה אם ימתין עוד קצת, ויהיו עוד אנשים 
שיספיקו לענות אמן וקדושה! הלא בזה מראים להקב"ה 
שאין רוצים להתפלל, רוצים להפטר מזה, ובשם הגר"א 
איתא שגדול מעלת חזרת הש"ץ מהתפילה עצמה. כל 
ההיתר לדלג מפרקי 'פסוקי דזמרא' הוא רק אם אין עוד 

בית הכנסת בעיר, אבל אם יש אין לזה שום היתר. 

יחשב  שלא  אמן  עונה  שאדם  שבשעה  בשו"ע,  איתא 
התפילין.  את  יחלוץ  שלא  קדיש  ובאמצע  תורה,  בדברי 
בכוונה  שלא  תפילה  שעל  אמר,  מואלאז'ין  חיים  רבינו 
[למעט ברכת אבות] יש לו ללמד זכות, אבל על עניית 
אמן ללא כוונה, אין לו לימוד זכות. שאפילו לחשוב בדברי 
תורה אסור. ועל מה שרבים אומרים שכולם עושים כך, 

אמר פעם החפץ חיים, שבגיהנם יש מקום לכולם...

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

לעבור  ושאסור  מתפלל,  אתה  מי  לפני  תפילה,  זה  מה 
ונעמד  התפילה  באמצע  שבא  ומי  המתפלל,  לפני 
לשמונה עשרה באמצע בית הכנסת, הרי הוא מכשיל את 
הרבים שעוברים לפני המתפלל. היום כל צורת התפילה 
היא בדיעבד! עמוד התורה חזק מאד, עמוד החסד חזק 
מכל  למטה  התפילה,  שהיא  העבודה  עמוד  אבל  מאד, 
ביקורת! כדאי מאד ללמוד יסוד ושורש העבודה, זה יתן 
חשק ווארימקאייט [-חמימות] לתפילה. הגה"צ ר' זונדל 
קרויזר זצ"ל, היה כל יום לומד יסוד ושורש העבודה [ועוד 

כמה ספרי מוסר].

החזו"א  בשם  לי  אמר  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ 
מיגיעתו  יותר  היא  בתפילה  שיגיעתו  עצמו,  על  שאמר 
בתורה, ע"כ. פעם בא אלי יהודי אחד שהתפלל שמו"ע, 
או  למוסף  או  שחרית  לתפילת  היה  זה  אם  זוכר  ואינו 

למנחה... כך נראית התפילה? כך מדברים עם מלך?

הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'באר 
יעקב' היה אומר, שג"פ ביום קודם כל תפילה הוא משנן 
את דברי המסילת ישרים (פרק יט) שהאדם צריך לקיים 
את  להמחיש  מאד  קשה  וזה  תמיד',  לנגדי  ה'  'שויתי 
בפרט  התבוננות,  קצת  ידי  על  בתפילה  אבל  הדבר, 
כאשר אתה אומר 'ברוך אתה ה'' ומצייר שהקב"ה עומד 

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

למנחה,  מנין  היה שם  ולא  בחיפה,  היה פעם  זצ"ל  אבי 
ונסע עד לעיר נתניה כדי להתפלל תפילת מנחה בציבור. 
למקומות שאין שם  לנסע  החופש  בימי  היתר  אין שום 
ולברר  מראש  לדאוג  וצריך  ביחידות,  ולהתפלל  מנינים 
ולא  העינים,  שמירת  על  להזהר  מאד  צריך  וגם  זאת. 
טוב,  היותר  הצד  על  שם  הכל  שלא  למקומות  נוסעים 
ויש לנו שו"ע!  אשרי האיש אשר לא הלך... אנו יהודים! 
בנטילת  בחג הסוכות  רק  יהודי חרד  להיות  לא מספיק 
השנה.  כל  כך  להיות  צריכים  מהודרים,  ולולב  אתרוג 
החזו"א אמר שכל דבר שהוא עושה הוא מתחשב עם כל 
ד' חלקי השו"ע. א"ב ראשי תיבות אלול בא, יש דין ויש 

דיין!

שלאחר  וסיפר  מארה"ב,  שבא  אחד  יהודי  אצלי  היה 
יוכל  שלא  התבונן  הטיסה  כרטיס  את  קנה  שכבר 
להתפלל בציבור, והחליף את הכרטיס, וזה עלה לו 800 

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

שנשא בביתו הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
ליל ה' פר' דברים – חזון תשע"ח ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

יקפיד כל אחד ללמוד תורה בימי בין הזמנים, הן ביום 
והן בלילה, צריך לקבוע סדרים ללימוד. והסטייפעלער 
בבין  היה  שלו  השטייגען  שעיקר  אומר,  היה  זצ"ל 
צריך  אחד  וכל  הלכות,  ללימוד  ראוי  זה  זמן  הזמנים. 
לדעת בעל פה את הספר קיצור שו"ע [וכמובן שמשנה 
קיצור  לפחות  ולכן  אריכות,  בו  יש  אבל  עדיף,  ברורה 
האדם  את  מונע  ההלכות  לימוד  אדם],  חיי  או  שו"ע, 
הוא  יכול  ההלכות  יודע  אינו  שאם  עבירות,  מלעבור 
לעבור על עבירות רבות שאין להם מספר, האדם צריך 

להיות קרוב להר סיני.

בא אלי יהודי אחד בערב סוכות והראה לי את האתרוג 
ואז  ושוב,  שוב  ושאל  כשר.  שהוא  לו  ואמרתי  שלו, 
לא  שלך,  התפילה  כמו  היה  האתרוג  שאם  לו  אמרתי 
היית מברך עליו. מדוע התפילה שלך אינה כדבעי, ורק 
פעם אחת בשנה אתה צריך אתרוג מהודר... והלה תלה 
שהרב  לו  והשיב  מבריסק,  הרב  נוהג  גם  שכך  עצמו 
מבריסק זצ"ל היה מקפיד כך על כל הלכה והלכה, ולא 

רק על אתרוג ולולב!

פעם הייתי בדרך עם משפחתי ולא היה מלח, ואמרתי 
להם שלא נוטלים את הידים לאכילה עד שיהיה מלח, 
והתעכבה האכילה שעתיים... ופעם אחת באתי לאיזה 
מקום אם ילדי וכבר שילמתי על זה, ושוב התגלה שיש 
איזה בעיה של צניעות, אמרתי לילדי, לא נכנסים לכאן! 
כשאסור אז אסור, וצריך לעשות את זה בשמחה! צריך 
לדעת, שכמו בתאונת דרכים אפשר לאבד את החיים 
ואסור, אפשר ברגע אחד  ברגע אחד, כך בדבר פסול 
לאבד את החיים הרוחניים, וזה בכלל לא פשוט. איתא 
לסעודה אלא  נכנסים  היו  לא  ירושלים  בחז"ל שאנשי 
יושב עמהם, אי אפשר להיות בכל מקום  ידעו מי  אם 

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת לך לך תשע"ט

ופירשו המפרשים הכוונה במה שלא נימול 

יצחק קיים  כי אצל  יצחק,  ישמעאל כראוי כמו 

אברהם מצות מילה ]הסרת הערלה[ עם מצות 

הערלה  שתחת  הדק  העור  ]משיכת  פריעה 

לצדדים כדי לגלות את העטרה[, אבל ישמעאל 

נימול בלא פריעה, וכן בני ישמעאל נימולים בלי 

"מל ולא  פריעה, והרי שנינו במשנה )שבת קלז:(: 

פרע את המילה כאילו לא מל".

מוסיף הזוהר הקדוש, כי שרו של ישמעאל 

המשיך בטענתו לפני הקב"ה, כי אף שלא נימול 

ישמעאל כראוי עם כל זאת מגיע לו שכר טוב, 

כך  על  בריה.  מכל  שכר  מקפח  הקב"ה  אין  כי 

אומר הזוהר בלשון קדשו: 

עשה  ]מה  הוא  בריך  קודשא  עבד  "מה 

מדבקותא  ישמעאל  לבני  להו  ארחיק  הקב"ה[, 

בארעא  לתתא  חולקא  להו  ויהב  דלעילא, 

]הרחיק את בני  קדישא, בגין ההוא גזירו דבהון 

חלק  להם  ונתן  למעלה,  מדביקותם  ישמעאל 

שבהם[.  המילה  בשביל  הקודש  בארץ  למטה 

קדישא  בארעא  למשלט  ישמעאל  בני  וזמינין 

בני  ]ועתידים  סגי  זמנא  מכלא  ריקניא  איהי  כד 

ריקה  כשהיא  הקודש  בארץ  לשלוט  ישמעאל 

בלא  בריקניא  דלהון  דגזירו  כמה  רב[,  זמן  מכל 

בלי  ריקה  היא  שלהם  שהמילה  ]כמו  שלימו 

לבני  להון  יעכבון  ואינון  פריעה[,  של  שלימות 

ישראל לאתבא לדוכתייהו, עד דישתלים ההוא 

ישראל  את  יעכבו  ]והם  ישמעאל"  דבני  זכותא 

של  זכות  אותה  שתושלם  עד  למקומם,  לחזור 

בני ישמעאל[. 

הכתוב:  רמז  לוי"  ה"קדושת  מפרש  זה  לפי 

ב"שערי  המבואר  פי  על  בו",  כל  ויד  בכל  "ידו 

צדיק  יסוד  מילה  ברית  כי  השני(  )שער  אורה" 

נקראת "כל", כי היא כוללת כל הקדושות. והנה 

היא  פריעה  למצות  מילה  מצות  בין  ההבדל 

שהוא אחד, ואדום וישמעאל נגד הירכיים שהם 

שתים וארוכים".

בן  שפטיה  רבי  האלקי  הפייטן  שייסד  וזהו 

תשועת  בה'  נושע  "ישראל  בסליחה:  אמתי 

ּכֹל  ְלֵעין  עּו  "ִיוָּשְׁ החמישית:  בפסקה  עולמים" 

ִעיר ְוחוְֹתנוֹ ְוַיֲעלּו  ה שֵֹ לֵּ ִעים, כַּ לּו ָבם ְרשָׁ ְוַאל ִיְמשְׁ

עשו  הוא  "שעיר"  פירוש,  יִעים".  מוֹשִׁ ְלִצּיוֹן 

הוא  "וחותנו"  שעיר,  בארץ  מושבו  את  שקבע 

)בראשית  שכתוב  כמו  עשו,  של  חותנו  ישמעאל 

ויקח את מחלת  "וילך עשו אל ישמעאל  כח-ט(: 

בת ישמעאל".

נמצא לפי זה כי בגלות האחרונה אנו נמצאים 

בגלות אדום וגלות ישמעאל, כי כל אומות העולם 

שהן מבני עשו הן בכלל גלות אדום, כמו שכתוב 

הוא  עשו  שעיר  בהר  עשו  "וישב  לו-ח(:  )בראשית 

אדום". וכל אומות העולם שהן מבני ישמעאל הן 

בכלל גלות ישמעאל, ומבואר בספרים הקדושים 

כישמעאל, כמו שכתב  הנימולים  שהם הערבים 

הערביים  כי  כו(  )פרק  ישראל"  ב"נצח  המהר"ל 

הם מבני ישמעאל. הנה כי כן ראוי להתבונן מה 

שהגדיר הכתוב את ישמעאל: "ידו בכל ויד כל בו", 

כדי שנדע איך להכניע את קליפת ישמעאל.

 

 ביאו" נתגב ת  הרקדות   ויר
רויד כ  בור בזכו  הט"ישה

פתח דברינו יאיר בדברי ה"קדושת לוי" )ד"ה 

ידו בכל( שמפרש פסוק זה, על פי המבואר בזוהר 

ישמעאל  של  שרו  כי  לב.(  וארא  )פרשת  הקדוש 

שישמעאל  מאחר  כי  הקב"ה,  לפני  בטענה  בא 

נימול כשהיה בן שלש עשרה שנה, מגיע לבניו 

לו  השיב  יצחק.  לבני  כמו  ישראל  בארץ  חלק 

הקב"ה, יצחק נימול כראוי וישמעאל לא נימול 

ימים  נימול לשמונה  ועוד, שיצחק  זאת  כראוי. 

וישמעאל נימול רק בהיותו בן י"ג שנה.

בפרשתנו פרשת לך לך דבר בעתו מה טוב 

אשת  להגר  ה'  מלאך  שגילה  במה  להתבונן, 

טז-יא(:  )בראשית  בנה  ישמעאל  לידת  על  אברם 

וקראת  בן  וילדת  ה' הנך הרה  "ויאמר לה מלאך 

והוא  עניך,  אל  ה'  שמע  כי  ישמעאל  שמו 

כל  פני  ועל  בו  כל  ויד  בכל  ידו  אדם  פרא  יהיה 

על  ההגדרה  להבין  ביאור  וצריך  ישכון".  אחיו 

ישמעאל: "ידו בכל ויד כל בו".

רש"י מפרש בדרך הפשט: "ידו בכל, ליסטים. 

ויד כל בו, הכל שונאין אותו ומתגרין בו". ה"אבן 

עזרא" והרמב"ן מפרשים, שיהיה "פרא אדם" כל 

כך גדול, אשר "ידו בכל" להילחם עם כל האומות 

וינצחן, אולם בסופו של דבר "ויד כל בו", יתקבצו 

כל האומות להילחם בו וינצחו אותו.

כי במילים אלו שנכתבו בתורה  ברור  אולם 

הקב"ה  רצה  בו",  כל  ויד  בכל  "ידו  הקדושה: 

ללמדנו לקח נשגב, כי אמנם כוחו של ישמעאל 

בקליפה גדול מאד, עד כדי כך אשר "ידו בכל", 

אך עם כל זאת "ויד כל בו", אפשר להכניע אותו. 

וצריך ביאור להבין המשמעות העמוקה של עצה 

נפלאה זו "ויד כל בו" בדרך עבודה, כדי שנשכיל 

להבין איך להכניע קליפת ישמעאל.

 הג ו  האח"ונה מתו ט 
מג ו  אדום וג ו  יתמשא 

ידיעה זו יש לה חשיבות מיוחדת, על פי מה 

הרביעית  בגלות  נמצאים  אנו  אמנם  כי  שידוע 

מבואר  למעשה  אולם  אדום,  גלות  שהיא 

ב"ליקוטי תורה" לרבינו האריז"ל )פרשת כי תצא(, 

אדום  מגלות  משותפת  האחרונה  הגלות  כי 

של  הירכיים  שתי  כנגד  שהן  ישמעאל,  וגלות 

קומת הקליפה, ובלשון קדשו: 

נאמר  לכן  הראש,  נגד  הוא  בבל  גלות  "והנה 

ופרס  מדי  דדהבא,  רישא  הוא  אנת  ב-כח(  )דניאל 

הגוף  נגד  יון  שתים,  שהם  הזרועות  נגד  הוא 

“ידו בכ  ויד כ  בור

 השצה הנט אה  הכניש א  ק יט  יתמשא 
בכח ה ו"ה ת  ישקב אבינו תנאמ" אצ ו רכ ר
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בס"ד

ההולך את אברם
להינצל  שזכה  יקר  יהודי  היה  הקודם  בדור 
מחורבן יהדות אירופה, נישא והקים משפחה, 
לאחר זמן מה יצא את אירופה השרופה והגיע 
מיד  בכיסו,  שחוקה  פרוטה  ללא  לארה"ב 
בדירה  משפחתו  את  שיכן  לארה"ב  בהגיעו 
ויצא לחפש אחר עבודה, אך לפני הכל  קטנה 
התעניין אצל העוברים ושבים ושאל: 'היכן יש 
מה  לשם  כששאלוהו  פשוט,  כך  צדיק'?  פה 
הוא מחפש צדיק? ענה כי אינו יכול לחיות בלי 
שאליו  צדיק  איזה  לו  שיהיה  חייב  הוא  צדיק, 
עצותיו  את  ויקבל  ממנו,  ילמד  קשור,  הוא 
והוראותיו, בתוך כך נודע לו כי במרחק רחובות 
מגדולי הצדיקים,  ספורים ממנו מתגורר אחד 
עשה  לא  ואילך  יום  ומאותו  אליו  הלך  מיד 
שום צעד בחייו בלא להיוועץ באותו צדיק, עד 
לשם  משפחה  והקים  שולחנות,  לשני  שזכה 
ולתפארת )שחלקם מתגוררים כיום בארה"ק(, 

וגם התעשר מאוד.
את  ההולך  ללוט  'וגם  כי  לנו  מספרת  התורה 
מסביר  ורש"י  ואהלים',  ובקר  צאן  היה  אברם 
אברם',  עם  הליכתו  זאת,  לו  שהיה  גרם  'מי 
כלומר על אף שלוט עצמו אולי לא היה ראוי 
לעשירות, אבל מעצם העובדה שהוא הלך יחד 

עם אברם, הוא התעשר מאוד.
שיכולים  מיוחד  כח  לצדיקים  נתן  הקב"ה 
להשפיע, אמנם, עיקר רצונם של הצדיקים הוא 
להשפיע ברוחניות, אבל כדי שיוכלו להשפיע 
רוחניות צריך לפעמים גם גשמיות, כמו המשל 
הידוע שאמר הליקוטי מוהר"ן שכשבאים אצל 
ממנו  מקבלים  אזי  סחורה,  לקנות  גדול  סוחר 
כך  העגלה,  גלגלי  את  למרוח  )גריז(  שמן  גם 
ולקבל  מתורתו  ללמוד  לצדיק  כשבאים  גם 
מהדרכתו, אזי יכולים גם לפעול עבור הגשמיות 
ולקבל שפע בפרנסה, זש"ק, רפואה, שידוכים 
כדי  ייתקעו,  לא  העגלה  שגלגלי  כדי  וכו', 
לעבודת  פנויים  להיות  יוכלו  ליקחם  ששומעי 

השם ולא יהיו טרודים בטרדות גשמיות.
איזה  לו  שיהיה  חייב  יהודי  כל  אנו,  בימינו  גם 
צדיק  צריך  בית  כל  שומע,  הוא  שאליו  צדיק 
שעל פיו ישק כל דבר, וחוץ מהרוחניות, יש גם 
ההתחברות  שמעצם  שראינו  כמו  גשמי,  רווח 

לצדיקים יכול להיות עשירים גדולים!
)עפ"י טיב התורה-לך לך(

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

ית  ּוִמּבֵ ָך  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  אֶמר  ַוּיֹ
: )יב, א( ר ַאְרֶאּךָ ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

בעיניו,  לחבבה  כדי  מיד,  הארץ  לו  גלה  לא  אראך.  אשר  וברש"י: 
ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. 

סיבה  העלם  זה  יהיה  למה  כי  מובן,  אינו  רש"י  של  פשוטו  הנה, 
לחבבה בעיניו, והרי הסברא אומרת להיפך, אילו היו מורים להאדם 
המובחר  המקום  לו  מודיעים  היו  ותיכף  מגוריו,  ארץ  את  לעזוב 
שאותו ייעדו עבורו, היו יכולים לומר כי באמירה זו מחבבים את 
מבלי  מושבו  מקום  את  לעזוב  לו  כשמורים  אבל  בעיניו,  הדבר 
להודיע לו היכן יפנה את רגליו אין בכך שום סיבה לחיבוב, ואדרבה 
יתקשה מאוד להכיל את הדברים, כי מצד אחד מנתקים אותו מן 
המקום שאליו כבר הורגל מימים ימימה, שם נמצא בקרבת מכריו 
מה  שיידע  מבלי  המקום,  מזה  להיעקר  ממנו  ומבקשים  וריעיו, 
יהיה גורלו במקום ששם יקבע את מושבו בעתיד, ואם כן מה שייך 

לומר כי היה בדיבור זה סיבה לחבב את הארץ בעיני אברהם. 
כי  להבין  יכולים  אבינו  אברהם  של  בהליכותיו  כשמתבוננים  אך 
על אף שאצל המוני עם אין בנוהג זה סיבה לחביבות, אבל אצל 
אברהם אבינו שונים היו פני הדברים, ואצלו אכן היה בכך סיבה 
ניכר  אבינו  אברהם  אודות  שמסופר  מה  מכל  דהנה,  לחביבות. 
הוא  לפניו,  התבטלותו  גודל  ואת  לבוראו,  היתירה  השתוקקותו 
ימיו בשעה  זה שמסר עצמו למיתה על קידוש שמו עוד משחר 
נמרוד  שעלול  מראש  שידע  אף  ועל  האש,  לכבשן  שהשליכוהו 
זו, לא ראה לנכון להיכנע לפניו, אמונתו  לגזור עליו גזירה נוראה 
מה  חשבונות  שום  עשה  שלא  כך  לידי  הביאו  בבוראו  הבהירה 
להיעקד על קדושת  זכות  הוא ראה לעצמו  להיפך  בגורלו,  יעלה 
הזקנה  בימי  גם  חייו,  ימי  כל  משך  המשיך  הדרך  זה  ועל  שמו. 
ניסהו הקב"ה בהנסיון היותר קשה, הוא נסיון העקידה, ועמד בו 
הקרבת  עצם  על  העצום  הקושי  שמלבד  אף  ועל  ובגבורה,  בעוז 
בנו, ניתוסף לו קושי בזה שהיה לו פתח לפרש כוונת הציווי באופן 
'כי  לו הקב"ה  יתחייב לקיימו כפשוטו, מתוך טענה שאמר  שלא 
ביצחק יקרא לך זרע', בכל זאת לא שת לבו לזאת, ומתוך אמונה 
תוצאה  זה  והיה  כפשוטו.  קיים את מאמר השי"ת  ותמימה,  זכה 
מביטול כל ישותו לבוראו, הוא ידע שאת דבר ה' מוטל עליו לקיים 
גם אם נראים לו שציוויו סותרים את הבטחותיו, ובהכרח שהאמין 
שאם אכן הבטיחו השי"ת להבנות ע"י יצחק תתקיים הבטחה זו, 
אך ידע כי לא עליו מוטל הדאגה האיך יתקיימו הדברים, והיה זה 
הלך  כן  ועל  הבורא,  במציאות  הבהירה  מהאמונה  תוצאה  כן  גם 
מאמר  על  רש"י  של  כדבריו  הציווי  זה  לקיים  ובשמחה  ברצון 

הכתוב )להלן כב, ו( ו'ילכו שניהם יחדיו'. 
הרי לנו מכל זה כי אמונתו ובטחונו של אברהם בבוראו היתה כל 

כך חזקה עד שגילה במעשיו רצון לבטל את כל ישותו לפניו, ועל 
כן גם לענינינו כשהורה לו הקב"ה לעזוב את ארצו ואת מולדתו, 
זו גם כן שעת  יכוון את דרכו, היה  ולא גילהו עדיין לאיזה מקום 
הכושר לאברהם להוכיח את אמונתו הגדולה בבוראו, וידע הקב"ה 
כן אכן  לו לאברהם לציווים כעין אלו, על  נודעת  יתירה  כי חיבה 
את  לעקור  זה,  זכות  לו  לתת  כדי  מעתה,  מקומו  איה  גילהו  לא 
עצמו ממקום מושבו אל הדרך הבלתי נודעת לו, ולהוכיח בכך את 

אמונתו לפניו.
לבוראו,  ישותו  כל  לבטל  הסכמתו  על  המוכיחים  אלו  מעשיו 
צריכים להיות מורה דרך לזרעו אחריו, כי ישנם לפעמים שהאדם 
מתמודד באיזה שהוא נסיון קשה, אך כבר בעת התמודדותו יכול 
למשמש את הזמן המתקרב שבו ייחלץ מנסיונו ושוב לא יצטרך 
איתן  לעמוד  והכח  העוז  את  לו  נותן  הדבר  וזה  עמו,  להתמודד 
שלא  הוא  יודע  כי  הנסיון,  מול  להפילו  המבקשים  הגלים  בפני 
לפעמים  ישנם  אך  מאוויו.  את  ולבטל  להתמודד  יצטרך  תמיד 
שבהם מתמודד הוא בנסיונות קשים מאוד, ואינו רואה מתי יפוג 
תוקפם, ולעיניו נראה כי תמיד יצטרך להתמודד עם קשיים אלו, 
זאת אומרת כי אם חפץ הוא לעמוד מול נסיונות קשים אלו מוטל 
נחשבים  העם  ולהמוני  ישותו,  כל  את  ולתמיד  אחת  לבטל  עליו 
הדברים כמסירות נפש ממש, אבל ממעשיו של אברהם רואים כי 
כבר סלל בעבודתו את הדרך לזרעו אחריו, וביכולתו של כל אחד 
מהם להתחזק מול היצר גם אם יושת עליו מחיר קשה של ביטול 

נצחי למען השי"ת. 
עבודה כעין זו רואים גם אצל התנא האלקי רשב"י, באלו השנים 
צדיק  אותו  ידע  לא  המלכות  מאימת  במערה  להתחבא  שהוצרך 
מתי יזכה לצאת ממצבו הקשה, ובשעת מעשה היה נראה לו הדבר 
כגזירה נצחית, ואעפ"כ קיבל את הדברים באהבה, ובכל יום כיסה 
את כל גופו בעפר, ועסק בתורת ה' בתנאים לא תנאים, ועל אף 
איך  בגמרא  ]וכמבואר  מנשוא,  יסורים קשים  לו  גרמו  שהדברים 
בו  נותנים  יסורי המערה  היו  עדיין  מן המערה  צאתו  לאחר  שגם 
את אותותיהם,[ בכל זאת ביטל את רצונו לרצון בוראו, וקיבל את 

גזירותיו באהבה, וכך נמשכו הדברים משך י"ב שנים רצופות. 
ואפשר כי בשכר זה זכה רשב"י הקדוש לגלות את החלק הנסתר 
הנעלמות  את  גם  באהבה  עצמו  על  שקיבל  מאחר  כי  שבתורה, 
מעיני בני אדם, וזיכה את עצמו בעבודה שיש בה בחי' של העלם, 
בכל  השגתו  ונתרבה  מידה,  באותה  השמים  מן  אותו  זיכו  כן  על 
ונתן לו הרשות גם להפיצם בקרב המוני בית  הדברים הנעלמים, 
ישראל. והרי לנו מכאן כי המבטל רצונו מפני רצון בוראו, ומקבל 
על עצמו לעמוד בנסיונות שאין הוא מכיר בקיצם, מזכך הוא בכך 
נעלמות  להשגות  מוכשר  כלי  אכן  יהיה  ועי"ז  מאוד,  עצמו  את 

וקדושות.
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  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 א"שליטרבינושליעורוש
 ח"תשע'ה אב מנחם ג"כ בליל שבת קודש פר' עקב" לדרמן" הכנסת בבית שמסר

 ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ג במלאת

 "ושאול שכור בבית מזוזה בחיוב הראשונים מחלוקת: "בענין
  ומכאן יום' ל עד המזוזה מן פטור ל"בחו בית דהשוכר ')א ד"מ( במנחות דאמרינן אהא בראשונים גדולה מחלוקת יש

 .מדרבנן או מדאורייתא חייב הוא אם. במזוזה חייב והשואל דהשוכר ')ב ה"קל( בחולין מבואר וכן. חייב ואילך
 דשוכר ראשונים וכמה ש"הרא ד"וכ. )א"קל דף( בשבת א"הרשב דעת וכן הראשון בתירוץ )ד"מ דף( במנחות' התוס שיטת

 היינו ,הדר חובת דמזוזה דאמרינן והא. הוא שלו דלאו ביתך זה דאין משום, במזוזה מדאורייתא חייב אינו שואל או בית
 .בה שידור וגם שלו יהיה שהבית גם במזוזה לחייב תנאים שני דבעינן
  דמזוזה מדאורייתא חייב דשוכר )ו"פר' סי יוסף בבית הובא( מנוח רבינו ד"וכ ,השני בתירוץ במנחות' התוס דעת אולם
 מי ביתך מדכתיב היא הדר חובת דמזוזה' ב ב"ק דף מ"בב י"רש דעת נ"וכ, דירה אינו אכתי יום' ל דשע אלא, הדר חובת

 בהגהות כ"כמש ממזוזה ה"פ ם"הרמב דעת נ"וכ )'א' ד דף( בפסחים י"רש פ"וכ, מדאורייתא ומשמע, בה אויוצ שנכנס
 .שם מיימוניות

  מבואר, להפקירן ובידו הואיל ומשני שבת דוחה אינו מזוזה וקביעת ציצית עשיית למה פריך )א"קל דף( שבת' דבגמ וקשה
 דשוכר ל"דס ראשונים להני ע"וצ, יום' מל יותר הרבה רב זמן שם שדר ג"ואע, מזוזה מלעשות יפטר ביתו את יפקיר דאם

  במזוזה חייב שלו אינו שהבית אף שם גם והוא והיות, הדר דחובת משום והיינו דאורייתאמ במזוזה חייבים ושואל
  סברא זו דאין, שכור בבית כמו יום' ל בו לדור דיצטרך לומר ואין, ממזוזה פטור הפקר בבית הדר אמאי כ"וא, מדאורייתא

שמא יחזור בו, וכוונתו כמש"כ   שהפקיר הבית. ועוד דרש"י פי' במנחות דעד ל' יום קודם רב זמן בה דר שכבר כיון כלל
 הכא כלל שייך אל זו סברא כ"וא, קבע דירת ל"הו חזר שלא יום' ל אחר אבל בו ויחזור לו נוחה תהא לא שמא שםתוס' 
 בהגהות לומר שרצה כמו קניא ושכירות דשאלה משום חייב ושכורה שאולה דבית דהטעם לומר ואין, טובא בה דר שכבר

  ינואש מביתך ממעט דלא ו"קל דף מחולין הראשונים הוכחת דהא, פטור קניא דלא הפקר אבל, מתפילין ה"פ מיימוניות
  א"הרשב כ"כמש שאולה טלית , ואכתי למעט הפקר, גם מאי שנא מציצית דפטרינןראשוניםהשלו כמש"כ התוס' ושאר 

 ,קניא ושכירות דשאלה' אמרי אלו א"קל בשבת
 לאישר בארץ דחייב והא לעולם ממזוזה פטור ל"בחו בפונדק הדר' בגמ' אמרי )ד"מ דף( במנחות דהנה י"בעזה ונראה
  כיון אחרת שכירות יום כל דבפונדק משום והיינו, ז"פ שמחות במסכת ה"וכ, שם' בגמ כדאיתא מדרבנן הוא יום' ל לאחר
 .ופטור עראי ל"הו ולהוציאו בו ולזכות לבא אחד כל יכול הפקר בבית גם ז"ולפ, עראי ל"הו לכן יום כל לסלקו שיכול

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

  הדברים בתוך. מסוים דבר על להתייעץ, ברק בבני) הקברות בית( החיים בית בהנהלת מהאחראים אחד רבינו אל נכנס אחרונים בימים
 .מעניין מאוד דבר על לו סיפר הוא

  קברו על ומשתטחים, גוונים מהרבה אנשים ל"זצוק שטינמן ל"הגראי הישיבה ראש מרן של קברו אל מגיעים יום מידי כמעט, לדבריו
  מנין להשלים כדי שיבואו שבסביבה מהאנשים ומבקשים אנשים באים רבות פעמים כי לספר הוסיף הוא, בו שפגעו על מחילה ומבקשים

 .שכאלה במעמדות פעמים הרבה היה עצמו הוא וכך, מחילה מבקשים הם ובפניהם, אנשים
  פעמים כמה דיבר שהוא לנוכחים וסיפר בבכי פרץ והאיש, שכזה מחילה במעמד השתתף הוא, אחראי אותו מספר כך - הימים באחד
  והלוואי, למכתו רפואה לו אין חכם תלמיד המבזה כל ל"חז דברי בו נתקיים וכי' ה יד את היטיב מרגיש והוא, ל"זצוק מרן על בכבוד שלא
 .די לצרותיו יאמר ה"והקב

  הקבר על שנמצאים אחרי המנהג כ"שבד והסביר, שלא מרן וענה, נשים למנין לצרף אפשר האם, א"שליט מרן את שאל והמספר
 .קדיש לומר שיוכלו כדי גברים' י צריך לכן, לקדיש להצטרף יוכלו לא ונשים נ"לע קדיש כ"ואח תהילים פרק איזה שאומרים

  צריך אין אבל, מחילה ממנו שמבקשים אותו של, אביו בן המדויק השם את בדיוק לומר צריכים המחילה שבבקשת, עוד רבינו והורה
  בעלמא מציבה לשים מספיק מהדין כי, המציבה על לאדם שיש השמות כל את שרושמים הסיבות אחד שזה ואמר( הכבוד תארי לומר
 ).כראוי בתפילה שמו להזכיר שיוכלו כדי אביו ובן המלא שמו בדיוק שכותבים ומה
  ת רוחנח לנשמה שיש כידוע כי( מחילה לבקש אדם שבא הנאה איזה יש מרומים בגנזי ל"זצוק מרן לנשמת האם ל"הנ שאל עוד

 .למבקש רק היא והתועלת, שלא השיב מרן) הקבר מקום על כשמתפללים
 אדם שבין מעבירות ולהתרחק מרע סור להיות תמיד לזכור כדי, והסליחות הרחמים בחודש, זה מעשה לפרסם נזדמן לחינם לא כי ודומה

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
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