
MESSAGE
FROM THE RAV
Dear chevra
Welcome to our minyan. We will be wishing you farewell 
this week as Taly, Tzvi and I go to Canada for the next 
month. We’ll do our best to keep in touch from there and, 
 will send through a parsha page every week. We ,בע"ה
look forward to seeing you again on השנה  Please .ראש
feel free to continue sending us e-mails with questions 
and news while we’re away.

With באב  still fresh in our memories, I would like to ט'
recall one of the reasons given for the destruction of the 
תובב"א המקדש  before ברכות התורה that we didn’t say – בית
and after learning. The גמרא in מט  learns out from ברכות
a וחומר  that if you have to make (how much more so) קל
a ברכה over food, how much more so you have to make 
a ברכה over תורה learning. If one makes a blessing for 
that which sustains life in this temporary world [bread], 
certainly one should make a blessing for that which gives 
life in the eternal World to Come [תורה]."

What is a ברכה that gives it such power? The word ברכה 
comes from the word בריכה – a spring of water. Not any 
water, but specifically a spring of water that has a source
 is recognising and pronouncing ברכה The idea of a .(מקור)
the source of everything in the world – הקב"ה!  We thus 
have the ability to instil every action/moment/object with 
נ in גמרא In fact, the .קדושה  gives a litmus test to .ברכות

determine if an individual is truly a Torah scholar: listen 
to how he recites ברכות. One has to stop, concentrate 
and have כוונה, from the word כיוון meaning direction 
– knowing and concentrating on where the brachot are 
directed. One then brings the recognition of that source 
back to the present and takes part of the no longer 
physical action, but an action imbued with holiness.

As we begin heading towards אלול, the פרשיות of ספר 
suitably fit דברים the atmosphere. עקב  starts off by פרשת
emphasising that if we take care of the minor mitzvot, the 
major ones will take of themselves. רבינו  stresses משה
that the Torah is indivisible, it is whole and קדוש. The 2nd 
paragraph of שמע highlights that very practical and real 
rewards and punishments that need to be so internalised 
into our beings that we repeat it a number of times per 
day. Staying on the topic of ברכות, the תורה gives us the 
daily opportunity to fulfil a דאורייתא המזון of מצוה  .ברכת

In that light, I would like to emphasize the importance 
of daily תורה learning! With so many shiurim going on in 
our area and so much תורה online, everyone must take 
upon themselves to be learning a bit of תורה every single 
day and digest it as, not merely an intellectual activity, 
but as a morally uplifting and holiness-instilling aspect 
of our lives. Let us return (תשובה) to Hashem with all our 
heart and soul and get an early start to אלול arriving in 
two weeks.

שלום שבת
וטליה שמואל רב

20 Av 5767 Motzaei Shabbat: 20:14
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Membership drive & Yamim Noraim 2007
The Late Minyan will be having Rosh Hashana and Yom Kippur 

tefillot in the Bet Midrash of Ohel Nechama.
Those who joined us last year will remember that space is limited.

To ensure that our regulars will not be disappointed,
we are allowing those taking out membership

for the coming year to book their places now.

Pre-registration is by mail.
An application form is available here:

http://www.lateminyan.com/newsletters/yamim.pdf or
http://www.lateminyan.com/images/yamimnoraimform.gif
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Community 
announcements

*************************
*We would like to 
welcome all the new 
faces to our minyan. 
If you are new in the 
area, please feel free 
to introduce yourself 
to either Rav Shmuel 
or Taly after shul. If 
you need a place for 
lunch, we will do our 
best to organise one 
for you.

 *************************
*For comments on 
the parsha page or 
questions for Rav 
Bloom please e-mail: 
rabbi@lateminyan.com

*************************
*If anyone would like 
to sponsor this weekly 
parsha page in memory 
of a close one or in 
honour of an up-
coming simcha, 

please contact 
Tammy Wilson at: 
chair@lateminyan.com

*************************
*If anyone would like 
to sponsor a kiddush  
in honour of an up-
coming simcha, 

  please contact
Gali Dorn at: 
events@lateminyan.com

*************************Shabbat
Shalom
from the Late Minyan

we invite you to add 
yourself to the shul 

mailing list. Visit 
www.lateminyan.com. 

Thought For the week
Strength is not measured by ones power to control 

others, but by ones power to control ones self!

ברכת המזון הטוב ומיטיב
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל 

משפלות  לעלות  כיצד  אותנו  מלמד  המזון  ברכת  סדר 
העיסוק הפרטי לרוממות הכלל וברכת הטוב ומטיב מלמד 

אותנו לא להתיאש מתקות גאולת ישראל.

"אמר ר"נ משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם 
לארץ,  שנכנסו  כיון  הארץ  ברכת  להם  תקן  יהושע  המן, 
דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים, דוד תקן על ישראל עמך 
ועל ירושלים עירך, ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש, 
והמיטיב ביבנה תקנוה, כנגד הרוגי ביתר, דאמר רב מתנא אותו היום שנתנו  הטוב 
הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוה"מ, הטוב שלא הסריחו, המטיב שניתנו לקבורה 

(ברכות מ"ח, ב') 

החוט החורז בכל דרכי התורה הוא קשר הכלל אל הפרטים, במה שהפרטים מוצאים 
את אשרם בתוך הכלל הגדול. על כן בהיות האכילה יכולה להשפיל את האדם אל 
ד', הסולם  לנו בה מראש, בעצת  הוכן  והנאתו הבהמית הפרטית, כבר  חושיו  גסות 
המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, לעלות משפלות הפרט אל רוממות הכלל. אמנם 
סדרי הבנין הכללי צריכים להיות מותחלים מהפרטים, וראשית הכל צריך הקיום הגופני 
הפרטי, ואחריו הקיום הגופני הכללי, ואחרי שעלו בידנו שתי אלה אנו צריכים להתחיל 
את התיסדות צורתה הפרטית, של האומה, בערכה לעצמה, לקיומה וצביונה, ואח"כ 
תגיע עד הצורה הכללית, בערכה לכל המון גויים ברואי בצלם אלהים... על-כן קודם 

לכל תקן משה את ברכת הזן בשעה שירד להם המן לתקנתם וקיומם החמרי הפרטי.

הקיום הכללי  והטפול של  ובאנו אל מצב העסק  מזה, שנכנסנו לארץ,  עלינו  אח"כ 
השני'  המדרגה  אל  שבאנו  לארץ,  כשנכנסו  הארץ  ברכת  את  יהושע  ותקן  הגופני, 
ממעלות ההתקדמות הדרושה לנו. אח"כ דוד ושלמה תקנו "בונה ירושלים", שכבר 
בא הזמן לכונן הצורה הרוחנית הכללית לכלל האומה ומרכזה. דוד תקן "על ישראל 
עמך ועל ירושלים עירך", היינו ההשתדלות הרוחנית עבור ישראל עצמם, במה שכל 
המטרה  נשלמה  ובזה  הרוחנית,  בצורתם  אחד  לעם  ירושלים  ע"י  יתאגדו  ישראל 
המטרה  על  והקדוש",  הגדול  הבית  "על  תקן  ושלמה  הפרטית,  הלאומית  הרוחנית 
העליונה הרוחנית הכללית. כמו שאמר ביסוד הבית "למען דעת כל עמי הארץ כי ד' 
הוא האלהים אין עוד". ע"כ ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי, שהוא מניח 
בזה אבן אחת בבנין העולם היותר כללי והיותר קדוש ונשגב, ומה מאד תרומם נפשו 

וידע כי הוא יושב אל השלחן אשר לפני ד'...

...על-כן תקנו ביבנה "הטוב והמטיב" כנגד הרוגי ביתר, שהיו סימן לדורות, כי ע"י 
נפילת ביתר נגדעה קרן ישראל לשעתה, והנה נשמרה צורת ההרוגים, עד שלא די 
שלא הרקיבו לאבד צורתם, אלא שגם לא הסריחו, להיות לאות שגם אם הננו חשובים 
כנטולי כח החיים, מחרב האויב שהרע בקודש, שמור בנו כח חיים נפלא לשמור צורתנו 
העצמית, וממילא אנו בטוחים על התעודה היותר רוממה, שהיא תעודת הכלל, שאם 
רחוקה היא מאד בוא תבוא בזמנה, וזאת היא דוגמת הקבורה, המורה על שמירת ישני 
עפר עד עת קץ שישובו לתחיה, וכן תשוב כל הגדולה היותר נשגבה אל עמנו באחרית 
הימים. וזהו הטוב לעצמנו שלא הסריחו, כי לא תשיג יד הגלות וההריסה היותר נוראה 
לבטל צורתנו העצמית, ולא זו בלבד כי גם לא תגע באושר הכללי השמור לעולם כולו 

מידינו, והמיטיב שנתנו לקבורה, עד עת קץ, שיעמדו לגורלם הנשגב.


