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

y motivation for this email is because some 
people have become much more attuned to 
their connection with Hashem. That’s obviously 

a good thing. Nevertheless, I speak to some people and 
their efforts are limited to telling Hashem how much we 
want Moshiach. That’s also a good 
thing, but we all need to do more. 
I strongly suspect that Hashem 
wants Moshiach to come more 
than we do, which may be a part of 
the problem. Here is a thought that 
comes to my mind regarding my 
own next step that I would like to 
share with readers.
 
As I have mentioned in the past, I don’t advise exerting 
significant effort on the question of “Why” today’s events 
are happening. We won’t know the answer with any 
certainty and our minds will only race from one place to 
the next. What we should be asking is, “Now what?” and, 
“How is this supposed to change how I act and think?”
 

Many people make it a point to downplay the risks, 
whether they are still forming Minyanim or just poo-
pooing the concerns voiced by others. Others speak in 
almost hysteric terms. I have been trying to fit myself 
in between. I will do what is needed to stay safe and, 

beyond that, not worry about it. 
In other words, I am trying to 
be as logically mindful as I 
can be while not paying much 
emotional attention to the 
daily fear.
 
Most of us are familiar with the four 
possible motivations that people can 
invoke when serving Hashem. They 

are not equal and are listed in their order of preference.
 
1) The most desirable one is Ahavas Haborai, loving 
Hashem and everything He represents. We do what 
Hashem asks not for personal reasons but for the selfless 
reason we (hopefully) apply when we help our children 
and those we truly care about. 

M
The Thoughts That Pass Through My Mind

845-371-2760 | INFO@AREIVIM.COM | P.O. BOX 166 HILLBURN, NY 10931 | WWW.AREIVIM.COM

By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

he Passuk tells K'lal Yisroel that they should not 
mimic what the Mitzriyim or the Cana'anim do. 
Their actions are Aveiros and, in addition, they are 

disgusting. Rashi adds that these two nations are worse 
than all the other ones. Reb Moshe asks why the worst 
nations were chosen to be the examples. Wouldn’t it 
make more sense to warn K'lal Yisroel not to act like the 
better nations and they would certainly not act like the 
worst ones?
 
Reb Moshe explains that all nations have laws, such as 
the seven Mitzvohs Bnei Noach. They don’t keep them 
because they don’t have any boundaries keeping them 
away from their sins. K'lal Yisroel does. We can’t kill 
people, just as Goyim can’t. But we’re also not allowed 
to be jealous, take revenge, or mistreat others. If we’re 

careful about those ‘smaller’ Aveiros, we significantly 
diminish the chances that we will do something more 
significant. It is our boundaries, as set by the Torah and 
our Chachomim, which protect us from doing the most 
evil of actions.
 
While we resent the multiple Mitzvohs and the constant 
warning from others about internet, Muktzeh, and 
everything we aren’t allowed to do, it is those Mitzvohs 
which protect us from becoming people we would be 
ashamed of. Many parents downplay its importance and 
allow their children to do many things because, in and 
of itself, it isn’t inherently bad. What they are unaware 
of is that they are positioning their children terribly and 
increasing the risk that they will not be able to withstand 
the challenges that they will face their entire lives.

T

"...I am finally figuring 

out what it means to serve 

Hashem because of a fear of 

punishment..."

 
 

Parshas Acharei Mos 
Pesach and Acharei Mos, Aleinu and Afikoman: Saving the Best for Last 

By David Gurwitz 
 
Parshas Acharei Mos has many allusions to Pesach.  

First, it discusses Yom Kippur, which, besides Pesach, is the only other night when we wear a white kittel.  

Second, the last letters of the names of the two sons of Aaron Hakohein spell the word yayin, wine. Unlike 
the Seder, which focuses our entire evening on five cups, Chazal tell us that one of the reasons Aaron’s 
sons died was due to improper use of wine.  

Third, the word maves - death - has the same value as maror.  

Fourth, the offerings discussed mention the “pesach Ohel Moed,” which, while spelled differently, has a 
related meaning.  

Fifth, we see the words urchatz, bigdei kodesh, eidus, korban, midbar, dam, etzba, tumas Bnei Yisroel, 
moed, al pi Hashem - all related to Pesach - all in the first aliyah.  

Sixth, the word acharei means immediately afterwards. The word achrayus means responsibility. There is 
an obvious connection. One must consider from “the end” of something that which he is left to do 
afterwards. 

This last connection - where we go from “the end” - is really our work of the Seder, as seen in the two 
“end” aspects of Aleinu and Afikoman. What are we left with as our responsibility afterwards? What does 
rushing to clean and finish baking matzoh and mitzvos on time teach us about what we have to do 
afterwards?  

Let’s look at how we end davening, Aleinu Leshabei’ach, which has two paragraphs. Each begins with an 
Ayin and each ends with a Daled, forming the word dah, to know, like the word idea or deity. These two 
“witnesses” complete every prayer session of a Jew. 

It seems that Aleinu is the Afikoman of the prayer Seder. And, conversely, Afikoman is the Aleinu of the 
Pesach Seder. They both share some rather amazing aspects relating to Pesach, matzoh, and the upcoming 
Omer count. 

First, the Ayin (70) and Daled (4), twice, reflect two eidim, and add up to 148, which is exactly the value 
of the word Pesach. Pesach, and its Seder, conducted every generation, is the foundation of the 
generations of knowledge. It makes sense, then, that Pesach is alluded to in Aleinu, since the Seder is 
built around praise and, at the end, in Hallel, tremendous thanks. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l relates the word rah, evil, to the wordra’ah, to shatter or to break. He 
writes: “Evil appears as something “broken” - moral harmony disturbed - where the whole is no longer 
ruled by a uniform idea (commentary to Bereishis 2:9). When there is no longer a unifying spiritual vision, 
the harmony and wholeness of the world is shattered, and, as a result, we live in a broken world.”  

This can teach us about the breaking of the matzoh in creating the Afikoman as a tikkun alluded to in 
Aleinu. The Seder established our mission to fix the ruchniyus breakage in our lives. 

n observation: The first Mitzvah of Kedoshim (nearly 
impossible to translate well) is for us to be “holy”. Many 
people would envision “being holy” as a man with a shaved 

head, sitting on a mountain top in an obscure country in a yoga 
position, eyes only open to make sure the sheep he’s supposed to be 
watching are still there; contemplating the worlds secrets. Orange 
clothing is ONLY for a REAL holy man, an almost celestial being, 
more in heaven than on earth. But reading through קדשים  ,פרשת 
we find an abundance of לחבירו אדם  בין   These Mitzvahs are .מצוות 
supposed to make us “holy”? We must concur  that the answer is yes. 
The “Velt” says Hashem has enough Malachim, what Hashem really 
wants is אנשי קדוש, PEOPLE that have קדושה and arrive at it through 
 The Haftorah that some read for Kedoshim comes .מצות בין אדם לחבירו
from Yechezkel (22:1-16), where after a few Kapitlach chastising 
Yisroel for Avodah Zara, he says (22:7)אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק  
בך הונו  ואלמנה  יתום   As explained by the Malbim- since you .בתוכך 
no longer respected your father and mother (who would have 
reprimanded you) - you attacked the weak and oppressed them. 
The Navi then concludes ידיך תחזקנה  אם  לבך   will your ,(22:14)היעמד 
hearts stand up, will your hands be strong (for the Onesh). The 
Malbim again explains that if your Onesh was for בין אדם למקום, there 
is still hope for Teshuva; but since your punishment is for בין אדם 
 you wont be able to withstand it. Good, Ehrliche Yidden have לחבירו
long understood the זהירות of being especially careful with all Jews, 
and even more so with the weak and those that have no one else to 
take their side. 

Baruch Hashem, the Magefa is in a downward swing, and we are all 
awaiting the תקע בשופר גדול, that we will again be allowed on the 'הר ה, 
our Yeshivas, our Shuls and be finished with the nasty שובו לאהליכם. 
We must certainly prepare ourselves, our hearts and minds, to do 
it better this time. One of the things that occur this time of year, in 
school systems, is a painful and very sensitive problem- Yiddishe 
Kinder not being accepted in Yeshivas, Bais Yaakovs etc. I am fully 
aware of the nuances of the problem- I have been a Mechanech 
the vast majority of my life- כן ירבו. I know that some parents push 
their child into schools that are just not for them. I know that some 
schools will reject a child because of peer pressure etc. I know the 
problem but it hurts. ידעתי בני ידעתי.

The following article was penned by me 16 years ago and was 
published. The problem was not solved then. I tried to give voice to 
countless conversations that I had (still do) with Bachurim, using 
what I thought might be their choice of words. Please read and give 
it thought- MAYBE now we can solve it- ה' ירחם.

The question of the Yodea L’shol after Shavuos: 

Dear Hashem. 

I know I’m probably too old to be writing you letters, but it’s the 
only way I have to pour out my heart. I really hope nobody finds 
this. 

Hashem, you know I really love you and ever since my Bar 
Mitzvah last November, I try my hardest to do all the Mitzvahs 
and everything. My hardest thing though is learning Gemara- 
sometimes I get it but most of the time it’s all fuzzy in my head - no 
matter how hard I try. I know I’m not so smart – only you really 
know how much I wish I was, and I am not sure why you didn’t 
answer my Tefillos all the hundreds of times I cried myself to sleep 
after saying Hamapil (I promise to be better and remember to say it 
every night) to make me smarter. Mommy- how I love her – tries to 
talk to me and give me Chizuk all the time. She says brains are gift 
from Hashem, and he gives everybody different gifts. Mommy says 
that the gift You gave me are my Middos and my special love for 
Torah. And I’m good at sports. She even thinks I am a gifted writer. 
I don’t know. But I’m asking you Hashem, what good is a gift that 
you can’t use? It’s true, I love Torah, but all that does is give me this 
pain, an ache that goes from my head to my toes when I can’t get 
it. Why is it so hard for me when I see Tatty and Yitzy – my older 
brother but you know that – going through Blatts of Gemara– no 
sweat. Ya know, Hashem, one of the best times I had in my whole 
life – next to my bar mitzvah when after I Lained my whole Parsha 
(I only made one slip of the tongue mistake, not counting old Mr. 
Schwartz who’s hearing aids died that day and shouted out , real 
loud, three “mistakes” that he thought he heard) and the Haftorah, 
with some real hard words in it; my Tatty held my face in his hands, 
his eyes looked like they were about to cry and said, “Moishe’le 
you made me so proud, I have real Nachas today”. Oops, did I just 
say Lashon Harah about Mr. Schwartz? If I did, I’m sorry Hashem. 
Anyway, one of my greatest days was when Dovi- from my Shiur in 
Yeshiva, who may not be “the” smartest kid but one of the smartest- 
I think he is “the nicest“ - most of the other smart kids don’t give me 
the time of day, agreed to learn with me one Shabbos afternoon. We 
went to a Yeshiva, with big Bachurim, and sat by Shtenders like they 
do and learned for 2 1/2 hours. Dovi tried to teach me a Tosafos that 
Rebbe taught in Shiur. Once, twice, three times, from beginning to 
end-and I didn’t get it. But, I know you helped me the fourth time I 
got it! I really got it! It took me a lot of self-control not to jump on 
the chair and shout at the top of my lungs, “I got it, I got a whole 
Tosafos!” Boy, was that a great feeling. I tried many times again to 
get Dovi to learn with me but it didn’t happen. I even tried to teach 
Dovi how to play basketball so he will learn with me again. He did 
a few times, but only for a few minutes – not enough for me to get 
it. Well, the truth is I didn’t do so well in teaching him how to play 

A
VOL. 1 / ISSUE 34  פרשת אחרי מות-קדושיםח׳ אייר תש"פ

-1-

 

  

‘Who gladdens the groom with everything’ – 'משמח חתן עם הכל'  
She always davened for a righteous chassan, that is all she wanted… 
True, she came from a good, simple home, but she merited a chassan 
who was a yirei shamayim and yirei cheit, a true Tzaddik with exceptional 
character. 
However, with his righteousness, the difference between the two homes 
caused a serious problem. He was meticulous about a certain kashrus 
and she was not so particular with it. Additionally, he did not use 
electricity on Shabbos except from a special Shabbos generator and in 
her home, they were not particular about this. 
Everything was fine day to day as she was incredibly happy with her 
husband as he clearly was a Tzaddik and truly and completely yirei 
shamayim, more than she dreamed or hoped to receive. But her parents 
very much wanted the couple to come to them for Shabbos, but this was 
not possible because of the conditions in her parents’ house. 
Ultimately, her parents bought a set of pots and dishes special for the 
couple and when they came the parents bought food with the kashrus 
the couple wanted, and they did everything to make them comfortable. 
And so, the couple came to spend Shabbos Kodesh with the happy 
parents, the mother accepted everything easily and joyously, but the 
father was a little upset about the situation, but he had no choice. The 
chassan came and brought his own food so as to not trouble his in-laws 
more than he had to. 
The young couple arrived with their goods, and he placed the special 
hotplate on the gas himself so as not to use the electric one. He 
distributed candles in all the rooms of the house so no one would think 
he is using electricity. Also, if the electricity went out, he would have 
candlelight and so no one would think he was benefiting from electricity 
with even the whiff of chillul Shabbos [desecrating Shabbos]. 
Aside from the low voltage, the Shabbos night seudah was pleasant and 
happy. When the chassan began to speak divrei Torah the house lit up. 
They were all glad they merited such a chassan and he literally sanctified 
Heaven. The hashgacha was that there were no hard feelings at all from 
all the preparations and everything was pleasant although they differed 
in the way they kept mitzvos. Suddenly, the lights went out before 
Birchas HaMazon, but the house remained full of light because of the 
large candles placed by the chassan. His father-in-law kissed him on the 
forehead and blessed since they had light due to him. Not only that, but 
they transferred the food from their hotplate to his so their food did not 
spoil. Everyone rejoiced over the hashgacha and all the chassan’s 
chumros and they accepted his customs with love and joy.                     .ל.י  
Editor’s Note: The conduct of the chassan should not be taken as 
halacha for the public. One should rely on his Rabbi regarding the 
issue.  
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You shall not do wrong – לא תעשו עול 
There was a man who very much wanted to do chesed, so he 
opened a large organization whose purpose was to support 
widows and orphans and anyone else going through difficult 
and needy times. However, in order to distribute, he had to 
have funds with which to distribute, and he had nothing. 
After pursuing every possibility, the man decided to steal 
money from the rich and give it to the poor. And so he 
became a thief who stole from people. When he was caught 
and brought before the judge, he argued in his defense that 
whatever he took from the rich, he distributed everything to 
the poor. At the end of the day, everything that he did was 
charity and righteousness… 
Does this story seem to us to be an exaggeration, a parable? 
In our parsha, the Torah commands us (19:15)  לא תעשו עול'

ול'גדבמשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני   – ‘You shall not do 
wrong in justice, you shall not favor a destitute man and you 
shall not honor a great man’, Rashi HaKadosh explains, ‘You 
shall not favor a destitute man – you should not say, “This is a 
poor man, and the rich man is obligated to provide him with 
his livelihood. I will pronounce the verdict in his favor in 
judgment, and it will be found that he gains his livelihood in 
cleanliness”. And you shall not honor a great man – you 
should not say, “This is a rich man. This is the son of great 
people. How can I humiliate him by ruling against him and see 
his humiliation? There is punishment for this”. This is why it 
says, “and you shall not honor a great man”.’ We can see 
from these words that not only can it happen, and not only in 
the guise of a thief, but it can even happen to a distinguished 
man sitting on a judge’s bench. 
The Chazon Ish said that his Rabbis taught him that with 
everything one must seek guidance from the four sections of 
Shulchan Aruch. We must also remember this always, since 
da’as Torah [Torah knowledge through emunas chachamim] 
is not logic or reason. Da’as Torah can even be the exact 
opposite of reason. This is always correct. In whatever we do 
we must listen and accept da’as Torah and act accordingly. 
And if chas v’shalom we do not heed da’as Torah, the person 
might think that he is doing mitzvos and good things, but in 
actuality, he is transgressing severe prohibitions on a daily 
basis! How appropriate to conclude with the Tefillah that is 
said when entering the Bais HaMedrash (Berachos 22b): ‘That 
a mishap not come about through me, and may I not say 
regarding something which is tamei that it is tahor, and not 
regarding which is tahor that it is tamei, and not regarding 
something that is permissible that it is prohibited, and not 
regarding something that prohibited that it is permissible.’ 

- Tiv HaTorah - Kedoshim     
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The Three-ply Cord of “You shall be holy” Revering One’s Mother and Father 
and Shabbas Observance Connects Us with the Holy Avos

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Achrei - Kedoshim 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

19, 3): “Every man shall revere his mother and father,” 
and it is said (Devarim 6, 13): “You shall revere Hashem, 
your G-d, and you shall serve Him.”  Scripture equates the 
reverence of one’s father and mother with the reverence 
of the Omnipresent . . . This makes perfect sense, since 
the three of them are partners in his creation.  The Rabbis 
taught: There are three partners in the creation of a 
human being—HKB”H, his father and his mother.  When 
a person honors his father and his mother, HKB”H says, 
“I consider it as if I had lived among them, and they had 
honored Me.”  

Similarly, the juxtaposition of the mitzvah of איש אמו ואביו" 

-revering one’s parents—to the mitzvah of Shabbas—תיראו"
observance--"תשמורו שבתותי   can be readily explained—"ואת 
by the teaching of Chazal cited in Rashi’s commentary: The 
passuk juxtaposed Shabbas-observance to reverence 
for one’s parent to indicate that although I urged you to 
revere your parent, if he should say to you, “Desecrate 
the Shabbas,” you should not listen to him.  And so, too, 
with regards to all the other mitzvos.  “I am Hashem, your 
G-d”—you and your father are both obliged to honor 
Me; therefore, do not listen to him, if he instructs you to 
transgress My words.  

Notwithstanding, it still behooves us to explain why 
HKB”H chose to juxtapose all three of these mitzvos—being 
kadosh, revering one’s parents and observing the Shabbas.  
This juxtaposition suggests that they share a common thread; 
we will endeavor to find the intimate, enduring connection 
between these three mitzvos.  

In this week’s parsha, parshas Kedoshim, we will explore the 
connection between the three vital elements mentioned at the 
beginning of the parsha (Vayikra 19, 1): וידבר ה' אל משה לאמר. דבר" 

 אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם. איש

 Hashem spoke to  אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' אלקיכם".
Moshe, saying: Speak to the entire assembly of Bnei Yisrael 
and say to them: You shall be kadosh, because I, Hashem, 
your G-d, am kadosh.  Every man shall revere his mother 
and his father, and you shall observe My Shabbasos; I am 
Hashem, your G-d.  Three mitzvos are juxtaposed in these 
opening pesukim of our parsha: “You shall be kadosh,” “every 
man shall revere his mother and his father” and “you shall 
observe My Shabbasos.”  

The juxtaposition of "תהיו  sanctifying ourselves—"קדושים 
through service of Hashem—and the mitzvah of “every man 
shall revere his mother and his father” can be explained in 
light of the following Gemara (Kiddushin 30b): 

ה' מהונך, השוה  כבד את  ונאמר  ואת אמך,  כבד את אביך  נאמר  רבנן  "תנו 

הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום, נאמר איש אמו ואביו תיראו, ונאמר את ה' 

אלקיך תירא ואותו תעבוד, השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום... וכן 

בדין ששלשתן שותפין בו. תנו רבנן שלשה שותפין הן באדם הקב"ה ואביו ואמו, 

בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי 

ביניהם וכבדוני".

The Rabbis taught in a Baraisa: It is said (Vayikra 
19, 3): “Honor your father and your mother,” and it is 
said (Mishlei 3, 9): “Honor Hashem with your property.”  
Scripture equates the honor due one’s father and mother 
to the honor due the Omnipresent (by using similar 
language in both instances).  Similarly, it is said (Vayikra 

                                                                      בס"ד                                                  לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים
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TThhee  LLeessssoonn  FFrroomm  YYoouurr  BBrrootthheerr  
ויאמר ד' אל משה דבר ““  22::1166
אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת 
  ””אל הקדש
“And Hashem said to 

Moshe: Speak to Aharon, your brother, and 
he shall not come at all times into the 
Sanctuary.” Hashem tells Moshe to tell 
Aharon, his brother, that he should not 
come into the Kodesh at all times.  There 
are numerous times in the Torah where 
Moshe is told to speak to his brother 
Aharon, yet the Torah just says, “Aharon” 
for we know of only one Aharon, and it is 
obviously Aharon his brother.   Why does 
Hashem need to tell Moshe that he should 
speak to Aharon, his brother, when 
certainly Moshe would know that it was 
Aharon his brother, as opposed to any other 
Aharon?   
 Why does the Posuk say, “אחיך” 
that Moshe was to tell Aharon, “his 
brother,” when it was certainly known to all 
that Aharon was Moshe’s brother, and the 
Torah states numerous other times that 
Moshe should speak to Aharon and does not 
say, “Your brother”?  Additionally, the 
Posuk says, “ואל יבא” – “And you shall not 
come” – the “and” implies another 
command, yet we don’t see one.  Why does 
the Posuk say, “ואל”?  The word, “אחיך” was 
actually a command from Moshe to Aharon. 
It was a command that Aharon should 
always have a certain fear when entering 
the Mishkan, and that he should not gaze at 
the light of the Shechina revealed there.  
This command to Aharon was similar to the 
way Moshe Rabbeinu acted when he 
recognized that the fire of the סנה, the thorn 
bush, was the fire of the light of the 
Shechina.  Shemos 3:6 “ ויסתר משה פניו כי ירא
 ,And Moshe hid his face“ – ”מהביט אל אלקים
for he was afraid to gaze toward Hashem.” 
The term, “אחוה” – brotherhood, is a term 
used to explain things that are similar one 
to another, as it says regarding the curtains 
in the Mishkan in Shemos 26:3 “ אשה אל
 that the fifty loops on the curtains – ”אחותה
should “correspond to one another.”  This is 
what the Torah is telling us here, that the 
first command that Moshe was to give to 
Aharon was, “אחיך” – that Aharon must act 
similar to the way Moshe acted, and he 
should fear when entering the Mishkan, 
and should not gaze at the light of the 
Shechina.  “ אלו ” – and a second command to 
Aharon was that he was not able to enter 
the Mishkan whenever he wanted. ( עוד יוסף
 (חי
  Hakodosh Boruch Hu had His 
Shechina revealed in the ענן, in a cloud, that 
was in the Kodshei Kodoshim, and not 

directly on the Aron Kodesh or on the 
Keruvim.  The reason for this is that 
Hakodosh Boruch Hu loves the soft and 
humble, and not the hard and arrogant.  
Being that the Aron Hakodesh and the 
Keruvim were made from hard substances - 
wood and gold - Hakodosh Boruch Hu did 
not reveal the Shechina directly upon them, 
but rather above them, on that which is 
softer than everything else in the Mishkan, 
the Anan.  The reason that Hakodosh 
Boruch Hu only gave permission to the 
Kohen Gadol to enter the Kodesh 
Hakodoshim one day a year, on Yom 
Hakippurim, is so that the Kohen Gadol 
should enter with much Yirah and a soft 
heart.  If the Kohen Gadol were to enter all 
of the time, he would end up having at least 
some arrogance, being that only he is 
allowed to enter while no one else is allowed 
to enter at all.  If the Kohen Gadol were to 
have any thoughts of haughtiness, then the 
Shechina would not rest upon him.  If the 
Shechina were not to rest upon the Kohen 
Gadol, then he would not be successful in 
his Avodah on behalf of the entire Klal 
Yisroel – that which the entire Klal Yisroel 
is relying upon him for.  

The Medrash in Vayikra Rabbah 
27:5 provides three reasons as to why בהמות 
were chosen to be brought as Korbonos, and 
not 1  .חיות – Chayos are not found easily in 
settled areas, and Hakodosh Boruch Hu did 
not want to be Matriach, to bother, Klal 
Yisroel to have to go out into the marshes 
and the wilderness in order to find Chayos 
to bring as Korbonos.  Thus, only Beheimos 
are eligible to be brought as Korbonos, 
which are easily found where people reside.  
2 – Koheles 3:15 “והאלקים יבקש את הנרדף” – 
“And Hashem seeks the pursued.”  The 
Beheimos are constantly pursued by 
Chayos, while the Chayos are the pursuers.  
The Posuk in Koheles tells us, Hakodosh 
Boruch seeks the pursued, and thus 
Hakodosh Boruch Hu desires Beheimos, the 
pursued, to be brought as Korbonos, and not 
Chayos, the pursuers.  3 – The Chaya has 
an element of arrogance, that which is not 
found in Beheimos.  Thus, Hakodosh 
Boruch Hu only wants Beheimos, which do 
not have arrogance.  Although there are 
three reasons given for Beheimos to be 
brought as Korbonos, and not Chayos, the 
main reason is the third reason, for the 
Chayos have arrogance while the Beheimos 
do not.  The proof to this is as it says in 
Yeshaya 11:6,7 “ וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי
ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. ופרה 

קר יאכל ודב תרעינה יחדיו, ירבצו ילדיהן ואריה כב
 ,The wolf shall dwell with the lamb“ – ”תבן

The leopard lie down with the kid; The calf, 
the beast of prey, and the fatling together, 
with a little boy to herd them. The cow and 
the bear shall graze, their young shall lie 
down together; and the lion, like the ox, 
shall eat straw.”   

We see from these Pesukim a time 
that the Chayos will be easily found in 
settled areas, and where they are not 
pursuing others, yet they were still not 
chosen to be brought as Korbonos.  We see 
from here that the main reason is that the 
Beheimos which are humble that were 
chosen to be brought as Korbonos as it says 
in Tehillim 51:19 “ לב נשבר ונדכה אלקים לא
 Hashem – You will not despise a“ – ”תבזה
contrite and crushed heart.” This is what 
the Torah is telling us here regarding 
Aharon Hakohen performing the Avodah in 
the Kodesh Kodoshim.  “ דבר אל אהרן אחיך ואל
 Tell Aharon that he – ”יבא בכל עת אל הקודש
cannot enter the Kodesh whenever he 
wants, but only once a year, “ כי בענן אראה על
 because you see that I only rest – ”הכפורת
my Shechina on the “ענן” which is soft. 
Hakodosh Boruch Hu is saying that Aharon 
cannot go in when he wants for then he 
would become arrogant, and then the 
Shechina would not rest upon him.  Thus, 
בזאת יבא אהרן אל הקודש, בפר בן בקר, ואיל “
 ,פר With this – with Beheimos, the – ”לעולה
and the איל, which are to be brought as 
Korbonos, for they are humble. (בן איש חי) 
 The word חא  represents 
brotherhood. We know that Moshe 
Rabbeinu was the greatest Anav of them 
all, and he was exceedingly humble.  He was 
directly connected to Hakodosh Boruch Hu, 
and had the Shechina reside within him.  
Being that Moshe Rabbeinu had the 
Shechina with him at all times, he was able 
to go into the Mikdash at all times.  With all 
of this said, the Torah is still teaching us a 
great lesson here.  Although the Torah 
testifies that Moshe was the greatest Anav, 
nonetheless, at all times, one must be 
careful not to allow even a small opening for 
the Satan to come in, for if you do, the Satan 
will enter.  Therefore, when Hakodosh 
Boruch Hu tells Moshe to speak to Aharon 
about not going into the Mikdash at all 
times, He refers to Aharon as his brother, 
so that Moshe should not become even the 
slightest bit arrogant.  Aharon was to learn 
from Moshe that he must always be 
humble, regardless of his station in life.  
This was the mistake of the holy 
individuals, Nadav and Avihu, and this is 
what we must learn from the incident.  May 
we be Zoche to truly serve Hakodosh 
Boruch Hu with the proper humility.   
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לזאזעל

And Aharon shall place lots on the two goats – one lot “for Hashem” 
and one “for Azazel.” (16:8)

We	all	 find	excuses	 to	justify	our chosen way	of	 life.	We	
blame	it	on	an	accident	of	fate	– anything	to	absolve	ourselves	of	
our	erroneous	decisions.	Horav	S.	R.	Hirsch,	zl, applies	this	idea	to	
the	 diverse	 fate	 experienced	 by	 the	 two	 Seirei	 Yom	 Kippurim,	
goats	used	to	atone	for	Klal Yisrael on	Yom Kippur:	one	being	used	
l’Hashem as	 a	 sacrifice;	 and	 one	 for	 Azazel.	 They	 were	 two	
completely	identical	goats.	Why	does	one	end	up	as	a	sacrifice	for	
Hashem,	while	the	other	goes	to	Azazel?	Likewise,	two	people	are	
identical	 in	 spiritual	 background,	 family	 lineage,	 economics	 and	
personal	 acumen;	 yet,	 one	 “makes	 it,”	 remains	 observant	 and	
raises	an	observant	family	which	serves	as	a	credit	to	Klal	Yisrael,	
while	 the	 other	 does	 not.	 No	 external	 factors	 affected	 their	
individual	lives.	It	all	boils	down	to	personal	choice.	

One	cannot	contend	that	the	life	he	has	chosen	for	himself	
is	an	accident	of	fate,	or	that	he	had been	compelled	to	do	what	
he	did	due	to	the	manner	in	which	he	was	raised.	This	 is	 just	as	
the	goat	that	was	dedicated	to	Hashem	was	no	different	than	the	
goat	 that	 ended	 up	 being	 sacrificed	 to	 Azazel,	 it	 could	 have	
happened	 in	 the	 reverse,	with	 each	 goat having	 the	 other	one’s	
present	 lot.	 How	one	 ends	 up	 has	 nothing	 to	do	with	 his	 being	
different.	He	made	a	choice.	

While	 Rav Hirsch’s	 teaching	 certainly	 has	 merit,	 one	
cannot	deny	that	the	child	who hails	from	a	messed	up	home	-- a	
home	 that	 is	 challenged	 physically,	 morally,	 spiritually	 and/or	
ethically	-- will	have	a	much	greater	challenge	to	overcome	than	
his	counterpart	who	has	been	raised	in	a	“perfect”	(if	that	really	
exists)	environment.			It	does	not	mean	that	he	cannot	make	it	as	
high,	 or	 even	 higher.	 He	 will	 have	 to	work	 harder	 to	make	 the	
grade.	 On	 the	 other	 hand,	 his	 background	 affords	 him	 a	 more	
powerful	 perspective	 on	 life,	 so	 that	 he	 can	 show	 greater	
sensitivity	 towards	 those	who	would	benefit	 from	 it,	 those	who	
would	 probably	 not	 receive	 it	 from	 others	 who	 had	 a	 more	
fortunate	upbringing.	

Furthermore,	as	Horav	Nissan	Alpert,	 zl, points	out,	 the	
reason	 one	 goat	 went	 to	 Azazel,	 while	 the	 other	 goat	 was	
sacrificed	to	Hashem,	had	nothing	to	do	with	free	choice;	rather,	
it	was	all	how	Hashem	wanted	it	to	happen.	The	animals	had	no	
input	 into	 determining	 where	 they	 would	 end	 up.	 The	 Rosh	
Yeshivah presents	another	understanding	of	 the	phenomenon	of	
the	two	he-goats	and	their	disparate	endings.

The	 tefillos which	 we	 recite	 on	 Yom	 Kippur (Mussaf)	
provide	insight	into	the	outcome	of	these	two	identical	he-goats.	
The	 Torah	 She’b’Ksav, Written	 Law	 (Parashas	 Acharei	 Mos),	
presents	 the	 halachos of	 the	 two	 goats.	 Our	 Tefillos on	 Yom	
Kippur, which	detail	 the	entire Yom Kippur	avodah service,	serve	
as	 the	Torah	 She’b’aal	 Peh,	 Oral	 Law,	 of	 this	 service.	We	 are	 all	
quite	 aware	 of	 the	 theme	 of	 Yom	 Kippur:	 Yom	 HaDin,	 Day	 of	
Judgment.	This	is	the	day	on	which	the	decisions	concerning	life:	
suffering	 versus	 tranquillity;	 wealth	 versus	 poverty;	 success	 vs.	
failure	 (and	everything	 in	between).	The	 criterion	 for	a	positive	
judgment	 is	 achieving	 tzaddik status.	 Throughout	 the	 previous	
year,	the	individual	either	has	earned	this	status,	or,	through	the	
vehicle	 of	 teshuvah,	 he	 has	 the	 opportunity	 for	 repentance	 to	

repair	 his	 past	 actions.	 If	 he	 arrives	 at	 Yom	 Kippur not	 having	
earned	tzaddik status,	he	 is	in	a	serious	bind.	He	will	have	to	do	
something	very	quickly,	or	he	will	suffer	 the	 consequences.	Yom	
Kippur is	crunch	time.	

Is	the	situation	any	different	concerning	the	two	goats?	
The	goats	are	identical,	and,	if	no	one	does	anything,	their	fate	is	
sealed	when	the	lots	are	drawn.	They	have	no	power	to	alter	the	
outcome.	It	 is	what	it	is	(or	what	it	will	be).	Very	much	 like	Yom	
Kippur;	 nothing	 is	 in	 our	 -- or,	 their	 -- hands	 on	 that	 day.	 If	 a	
person	 has	 reached	 Yom	 Kippur and	 not	 yet	 achieved	 tzaddik
status,	his	only	hope	is	to	pray	for	Hashem’s	mercy.	Everything	is	
in	the	hands	of	Hashem.	He	sees	everything;	nothing	eludes	Him.	
As	the	ultimate	righteous	 Judge,	His	 judgment	 is	always	perfect,	
righteous	 and	merciful.	We	may	 not	 understand	 His	 decision	 –
but	 we	 have	 no	 say	 once	 we	 pass	 the	 boundary	 line	 of	 Yom	
Kippur.	If	we	do	not	prepare	for	this	awesome	day,	our	fate	will	be	
decided	 like	 that	of	 the	two	he-goats	of	Yom	Kippur.	Why	would	
anyone	want	to	take	that	risk?	

ןענכץראהשעמכוושעתאלהבםתבשירשאםירצמץראהשעמכ
ושעתאלהמשםכתאאיבמינארשא

Like the practice of the Land of Egypt in which you dwelled do not 
do; and do not perform the practice of the Land of Canaan to which I 

will bring you. (18:3)

The	 Toras	 Kohanim derives	 from	 the	 words,	 yishavtem
bah,	 “in	 which	 you	 dwelled,”	 that	 Egypt	 was	 the	 most	 morally	
bankrupt	 nation	 (followed	 by Canaan),	 specifically	 because	 the	
Jews	 lived	 there.	Likewise,	 the	moral	 turpitude	of	 the	Canaanim
plunged	 even	 lower	 as	 a	 result	 of	 its	 Jewish	
conquerors/inhabitants.	 This	 statement	 begs	 elucidation.	 One	
would	 think	 that	 the	moral	 standard	which	 the	 Jews	set	 should	
have	served	as	an	example	for	these	pagans	to	emulate.	 Instead,	
Chazal indicate	that	they	became	worse.	Why?

In	 his	 commentary	 to	 Toras Kohanim,	 the	 Raavad
writes:	“This	means:	as	a	result	of	 the	sin	of	enslaving	the	 Jews,	
they	came	to	committing	these	other	sins	(perverted	morality)	in	
order	that	 they	(descend	 to	the	nadir	of	depravity	and)	warrant	
the	punishment	of	being	destroyed.	For	aveirah goreres aveirah,	
‘sin	 causes	 sin.’”	 The	 Raavad seems	 to	 imply	 that	 the	 sins	
previously	committed	by	the	Egyptians	[This	idea	also	applies	to	
the	 Canaanim,	 because	 the	 Jews	 were	 about	 to	 conquer	 and	
inhabit	 the	 land	 which	 had	 heretofore	 been	 their	 place	 of	
habitation.	 Now	 that	 the	 Jews	 were	 returning	 “home”,	 the	
Canaanim	 had	 to	 leave.]	 would	 not	 have	 caused	 their	
ejection/destruction.)	 	 Since	 the	 Jews	 were	 about	 to	 live	 in	
Canaan,	however,	the	pagans	had	to	magnify	their	sins	in	order	to	
warrant	 their	 punishment.	 Although	 this	 sheds	 some	 light,	 we	
still	require	an	understanding	of	this	concept:	In	order	to	make	a
nation/person	 “worthy”	 of	 punishment,	 he	 is	 “granted”	 the	
opportunity	to	sin.	While	this	is	part	of	the	rule	that		“sin	causes	
sin,”	 Hashem	 seems	 to	 implement	 it	 in	 greater	 force	 when	
necessary.	 It	 is	 almost	 like	 suggesting	 that	 a	 sinner	 is	 given	 the	
opportunity	to	sin	more	and	more,	so	that	he	can	receive	his	duly	
deserved	punishment.		

Horav Gedalya Schorr,	 zl,	 contends	 that	 this	 is	 exactly	
what	 the	 Raavad means.	 He	 quotes	 the	 Rambam in	 his	 Pirush
HaMishnah to	Talmud Berachos where	he	explains	the	pasuk,	Eis
laasos l’Hashem heifeiru Torasecha,	 “For	 it	 is	 a	 time	 to	 act	 for	
Hashem,	 they	 have	 voided	 Your	 Torah”	 (Tehillim 119:126).	
Simply,	this	means	that	at	a	time	when	so	many	have	abandoned	

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS ACHAREI MOS / KEDOSHIM   

UNDER SEIGE - DON'T EMBRACE A STRANGER 
We have been under the siege of the Covid 19 for a period of time which caused everyone's lifestyles to be altered dramatically. If we merited 
having in our midst the Neveeim like in the past, they for sure would have revealed to us what exactly does Hashem require from us to do 
now. Today, any interpretations to the reason of our devastating calamity can only be a guess and therefore it will always remain an 
uncertainty. Yet when it comes to Pikuach Nefesh the Halachah dictates that even with a safek one must be machmir and strict. So even if 
the cause of this present tzarah cannot be defined with a clarity of purpose besides the general theme of teshuvah to Hashem, that is sufficient 
for each individual to work on himself to attain that goal. By doing so he will demonstrate to Hashem that his desire is to become closer to 
Him and fulfill His ratzon which will create a closer beneficial bond with Hashem, irrelevant whether or not the crisis will depart from our 
midst because of our spiritual achievements. 
I humbly would like to suggest a general shortcoming that everyone can improve in which would make our relationship with Hashem closer 
and more meaningful. It is based on the passuk רכנ לא ומע ןיאו ונחני דדב 'ה  (Devarim 32,12). Hashem alone guided them and no other power 
was with them. The Ramban explains this to mean that Hashem did not place Am Yisrael under the stewardship of angels as the other nations 
but has placed them under His providence alone. However, we suggest a novel interpretation relevant to our pandemic plague. That Hashem 
will place man דדב  in isolation and in solitude which will cause him not to relate to Hashem as a strange G-d.  
 
The passuk means the following. When an individual loses focus on his primary goal of coming close to Hashem, and he falls under the 
influence of the material and physical world cravings, it will be at the expense of estranging himself from Hashem slowly but surely. Exposing 
oneself to heightened experiences of instant physical pleasures might make one erroneously believe that they satisfy him more intensely 
than spiritual experiences. Part of this phenomenon is because physical pleasures are tangible with bodily reactions such as one's heart beat 
increasing and the release of dopamine in the brain. One immediately feels the difference from before the pleasure and during the pleasure, 
an experience much more difficult to attain in the realm of spirituality. However, this does not make physical pleasures automatically more 
fulfilling especially since it is possesses the nature of being very fleeting. If one toils on mitzvah performance, or overcomes his yetzer harah, 
the satisfaction and well being derived from them are sustainable and much deeper. Ruchniyus experiences give one a divine feeling and a 
connection to a life force and energy  beyond oneself, which in contrast to physical pleasures that are limited, since they can only arouse 
pleasurable feelings within the body.  
 
Unfortunately, when one indulges in earthly arousals, his commitment to Torah observance will begin to weaken and he soon finds himself 
with new difficult tests of allegiance to even his regular daily mitzvos, something that he never felt before. He soon becomes dependent on 
the physical gratifications and the pseudo freedoms that he imagines he gained, and it becomes a daily struggle driven by guilt alone to force 
himself to fulfill, or appear to fulfill, the mitzvahs. His head and heart belong now to his body and not to his neshama which has unfortunately 
become a stranger in his daily life.  
 
This degenerative process of becoming estranged from Hashem is mentioned in our Parsha (18,2). Do not perform the practice of the land of 
Egypt in which you dwelled and do not perform the practice of the land of Cannaan to which I bring you and do not follow their traditions. It 
is easy to justify sin on the grounds that everyone in the environment is doing it. The Canaanites were the most abominable of all the nations. 
One can erroneously rationalize that as long as I don't perform the obscene and vulgar acts of this nation, then the innocent lifestyle and 
traditions are ok. Therefore the Torah points out and warns us that even the customs and the "chill" of this nation must be abhorred and 
avoided. Sinning is a progressive process and the "not so bad" conducts will inevitably lead to their most horrendous acts of decadence. 
 
This is how one deteriorates to a state of רכנ לא  that Hashem has become estranged to you. The gematriah of רכנ לא  is שא  fire. For most 
people in our generation it is the earthly gratifications that get one excited and the body heated up by pleasurable experiences. Only tzadikkim 
can say that they too experience the same lehavdil, when it comes to performing mitzvos and they are engulfed in a holy fire. Fires that are 
derived from physical objects possess the character of a physical fire which consumes and destroys the very person who let it be created 
within himself. In contrast the fires that are derived from the neshama and the mitzvos רוא הרותו הוצמ רנ יכ  possess the character of a heavenly  
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“ESSENTIALLY” ABOVE & BEYOND!



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



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

n observation: The first Mitzvah of Kedoshim (nearly 
impossible to translate well) is for us to be “holy”. Many 
people would envision “being holy” as a man with a shaved 

head, sitting on a mountain top in an obscure country in a yoga 
position, eyes only open to make sure the sheep he’s supposed to be 
watching are still there; contemplating the worlds secrets. Orange 
clothing is ONLY for a REAL holy man, an almost celestial being, 
more in heaven than on earth. But reading through קדשים  ,פרשת 
we find an abundance of לחבירו אדם  בין   These Mitzvahs are .מצוות 
supposed to make us “holy”? We must concur  that the answer is yes. 
The “Velt” says Hashem has enough Malachim, what Hashem really 
wants is אנשי קדוש, PEOPLE that have קדושה and arrive at it through 
 The Haftorah that some read for Kedoshim comes .מצות בין אדם לחבירו
from Yechezkel (22:1-16), where after a few Kapitlach chastising 
Yisroel for Avodah Zara, he says (22:7)אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק  
בך הונו  ואלמנה  יתום   As explained by the Malbim- since you .בתוכך 
no longer respected your father and mother (who would have 
reprimanded you) - you attacked the weak and oppressed them. 
The Navi then concludes ידיך תחזקנה  אם  לבך   will your ,(22:14)היעמד 
hearts stand up, will your hands be strong (for the Onesh). The 
Malbim again explains that if your Onesh was for בין אדם למקום, there 
is still hope for Teshuva; but since your punishment is for בין אדם 
 you wont be able to withstand it. Good, Ehrliche Yidden have לחבירו
long understood the זהירות of being especially careful with all Jews, 
and even more so with the weak and those that have no one else to 
take their side. 

Baruch Hashem, the Magefa is in a downward swing, and we are all 
awaiting the תקע בשופר גדול, that we will again be allowed on the 'הר ה, 
our Yeshivas, our Shuls and be finished with the nasty שובו לאהליכם. 
We must certainly prepare ourselves, our hearts and minds, to do 
it better this time. One of the things that occur this time of year, in 
school systems, is a painful and very sensitive problem- Yiddishe 
Kinder not being accepted in Yeshivas, Bais Yaakovs etc. I am fully 
aware of the nuances of the problem- I have been a Mechanech 
the vast majority of my life- כן ירבו. I know that some parents push 
their child into schools that are just not for them. I know that some 
schools will reject a child because of peer pressure etc. I know the 
problem but it hurts. ידעתי בני ידעתי.

The following article was penned by me 16 years ago and was 
published. The problem was not solved then. I tried to give voice to 
countless conversations that I had (still do) with Bachurim, using 
what I thought might be their choice of words. Please read and give 
it thought- MAYBE now we can solve it- ה' ירחם.

The question of the Yodea L’shol after Shavuos: 

Dear Hashem. 

I know I’m probably too old to be writing you letters, but it’s the 
only way I have to pour out my heart. I really hope nobody finds 
this. 

Hashem, you know I really love you and ever since my Bar 
Mitzvah last November, I try my hardest to do all the Mitzvahs 
and everything. My hardest thing though is learning Gemara- 
sometimes I get it but most of the time it’s all fuzzy in my head - no 
matter how hard I try. I know I’m not so smart – only you really 
know how much I wish I was, and I am not sure why you didn’t 
answer my Tefillos all the hundreds of times I cried myself to sleep 
after saying Hamapil (I promise to be better and remember to say it 
every night) to make me smarter. Mommy- how I love her – tries to 
talk to me and give me Chizuk all the time. She says brains are gift 
from Hashem, and he gives everybody different gifts. Mommy says 
that the gift You gave me are my Middos and my special love for 
Torah. And I’m good at sports. She even thinks I am a gifted writer. 
I don’t know. But I’m asking you Hashem, what good is a gift that 
you can’t use? It’s true, I love Torah, but all that does is give me this 
pain, an ache that goes from my head to my toes when I can’t get 
it. Why is it so hard for me when I see Tatty and Yitzy – my older 
brother but you know that – going through Blatts of Gemara– no 
sweat. Ya know, Hashem, one of the best times I had in my whole 
life – next to my bar mitzvah when after I Lained my whole Parsha 
(I only made one slip of the tongue mistake, not counting old Mr. 
Schwartz who’s hearing aids died that day and shouted out , real 
loud, three “mistakes” that he thought he heard) and the Haftorah, 
with some real hard words in it; my Tatty held my face in his hands, 
his eyes looked like they were about to cry and said, “Moishe’le 
you made me so proud, I have real Nachas today”. Oops, did I just 
say Lashon Harah about Mr. Schwartz? If I did, I’m sorry Hashem. 
Anyway, one of my greatest days was when Dovi- from my Shiur in 
Yeshiva, who may not be “the” smartest kid but one of the smartest- 
I think he is “the nicest“ - most of the other smart kids don’t give me 
the time of day, agreed to learn with me one Shabbos afternoon. We 
went to a Yeshiva, with big Bachurim, and sat by Shtenders like they 
do and learned for 2 1/2 hours. Dovi tried to teach me a Tosafos that 
Rebbe taught in Shiur. Once, twice, three times, from beginning to 
end-and I didn’t get it. But, I know you helped me the fourth time I 
got it! I really got it! It took me a lot of self-control not to jump on 
the chair and shout at the top of my lungs, “I got it, I got a whole 
Tosafos!” Boy, was that a great feeling. I tried many times again to 
get Dovi to learn with me but it didn’t happen. I even tried to teach 
Dovi how to play basketball so he will learn with me again. He did 
a few times, but only for a few minutes – not enough for me to get 
it. Well, the truth is I didn’t do so well in teaching him how to play 
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basketball, l either. 

Hashem, I don’t want to give up. I want so badly to be among the 
group of boys that Rebbe talks to during lunch break. I’m “Mamash” 
jealous of them, their thumbs swinging in semi-circles when they 
talk in learning, their faces shining when it finally becomes clear, 
and Rebbe patting them on their heads, smiling as he tells them to 
go eat to have Koach to learn more. Nobody knows this but You 
Hashem- I practice doing the thumb thing in front of the mirror in 
my house when no one is looking. I think, maybe, I’m pretty good 
at it. If only I could do it for real- please, please Hashem help me 
not give up.

I went for a Farher, and again - You know how scared I was. Tatty 
learned with me a little the week before we went- when he wasn’t 
busy learning with Yitzy. He told me to Daven so that I should get 
accepted to the Mesivta. I don’t think he had much hope - I’m not 
really sure about that, but that’s what it felt like. When I sat down in 
the Menahels office, I wasn’t sure if he could even hear me because 
my stomach was growling so loud. But I was armed with the Tosafos 
Dovi taught me and thought I had a chance. But the Menahel 
seemed so angry when I mixed up the first and second Terotz, and 
his words sounded mean to me when he asked to read another piece 
of Gemara that I messed up on. A week later, the dreaded letter of 
rejection came in the mail. I didn’t even read it. All I saw was my 
mother wiping her eyes after she read it. I had enough brains not to 
ask, I grabbed my basketball and played until it got dark – outside 
too. I couldn’t even eat the hot dogs that Mommy went out of her 
way to get especially for me, because she knows how much I like 
them. I went upstairs to my room and I tried the thumb thing again. 
That night, it didn’t even look right in the mirror.

What a horrible night. I lay in bed, still wearing my clothes, thinking 
and thinking again. Pesach was not that long ago and we learned 
about the four sons. I began to wonder – they even left me out in the 
Haggadah. I am not a Tzadik, even though I dream of it someday 
in the future; not a Rasha, not a simpleton and certainly not a 
Sheino Yodea Li’shol because boy, do I have questions.  Why am I 
not even in the Haggadah? Why doesn’t anyone try and help me out 
anymore? Why doesn’t it get easier? Why doesn’t any Mesivta want 
to take me in? Why, if my Neshama shouted Naaseh, doesn’t anyone 
want to help me with the Nishma? Hashem I’m not angry at You 
or at anyone else, I just feel that it’s all starting to slip away for me 
– I don’t want to end up like G (just his initials because You know 
him), who I see outside the pizza shop with other boys who don’t 
even wear Yarmulkes anymore. I was afraid to look and see if G was. 
Hashem, You have to remember G, he used to Daven Shemonah 
Esrei for so long and with such Kavana, I wished I could Daven like 
him. But everything changed when his father moved to California 
after the divorce. He really needs someone to care about him and 

set him straight, he’s the one I also Daven for - but You know that 
too. Maybe people don’t realize we’re not bums – even though that 
always grouchy man (no name this time) from shul Called me that 
on Shavuos night, when the watermelon rind I threw at Yanky 
hit him. It was 4 o’clock in the morning, and I just couldn’t learn 
anymore. Hashem, I love you and I know you love me, so please, 
please let people understand who we are and what we are, and give 
us the extra push we need to climb up what seems like the steepest 
mountain in the world. Please give me the courage not to give up 
and slide back down. Also, if it’s not too hard, get Dovi to learn with 
me some more; or someone like him, I want my parents to have 
Nachas from me – like from the others – more than anything in the 
world. But I need some help, because I just can’t do it myself. One 
last thing while I am at it – is there any way you could make Tosafos 
easier for me to understand? 

With love, 
Moishe You Know Who

Post script:

We all know that there are thousands of such letters, the vast 
majority are yet unwritten because the hurt and the confusion 
don’t let their authors articulate them. Moishele is their Shaliach 
Tzibur to ask his questions to us, the Tzibur of Mechanchim, Baalei 
Batim who shoulder the heavy burden of Klal Yisroel’s needs, to 
all of us. The answer is not printed in any Haggadah or Tikun Leil 
Shavuos. The answer is not readily apparent to us. It is Tzarich Iyun, 
which needs to be taken literally, and not simply dismissed as being 
unsolvable. We need to ponder, search, and be creative to find the 
answers to Moishele’s and Sara’s letters. We dare not ignore, forget 
and imagine they don’t exist, for the sake of these dear children 
(and their parents). We don’t have any “extra” Jewish children. We 
don’t have expendable Yiddishe Neshamas. We would be very ill 
advised to pay attention to the “gifted” child at the expense of the 
vast majority of our most valuable resource- the child like Kiruvim, 
who have a right to rest atop our Aron Kodesh. Many of us just 
might have not made the cut if we were in today’s system. We all 
need to sharpen our minds and soften our hearts to be able to 
answer these heart wrenching questions.

Halevai V’Amen. 
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‘Who gladdens the groom with everything’ – 'משמח חתן עם הכל'  
She always davened for a righteous chassan, that is all she wanted… 
True, she came from a good, simple home, but she merited a chassan 
who was a yirei shamayim and yirei cheit, a true Tzaddik with exceptional 
character. 
However, with his righteousness, the difference between the two homes 
caused a serious problem. He was meticulous about a certain kashrus 
and she was not so particular with it. Additionally, he did not use 
electricity on Shabbos except from a special Shabbos generator and in 
her home, they were not particular about this. 
Everything was fine day to day as she was incredibly happy with her 
husband as he clearly was a Tzaddik and truly and completely yirei 
shamayim, more than she dreamed or hoped to receive. But her parents 
very much wanted the couple to come to them for Shabbos, but this was 
not possible because of the conditions in her parents’ house. 
Ultimately, her parents bought a set of pots and dishes special for the 
couple and when they came the parents bought food with the kashrus 
the couple wanted, and they did everything to make them comfortable. 
And so, the couple came to spend Shabbos Kodesh with the happy 
parents, the mother accepted everything easily and joyously, but the 
father was a little upset about the situation, but he had no choice. The 
chassan came and brought his own food so as to not trouble his in-laws 
more than he had to. 
The young couple arrived with their goods, and he placed the special 
hotplate on the gas himself so as not to use the electric one. He 
distributed candles in all the rooms of the house so no one would think 
he is using electricity. Also, if the electricity went out, he would have 
candlelight and so no one would think he was benefiting from electricity 
with even the whiff of chillul Shabbos [desecrating Shabbos]. 
Aside from the low voltage, the Shabbos night seudah was pleasant and 
happy. When the chassan began to speak divrei Torah the house lit up. 
They were all glad they merited such a chassan and he literally sanctified 
Heaven. The hashgacha was that there were no hard feelings at all from 
all the preparations and everything was pleasant although they differed 
in the way they kept mitzvos. Suddenly, the lights went out before 
Birchas HaMazon, but the house remained full of light because of the 
large candles placed by the chassan. His father-in-law kissed him on the 
forehead and blessed since they had light due to him. Not only that, but 
they transferred the food from their hotplate to his so their food did not 
spoil. Everyone rejoiced over the hashgacha and all the chassan’s 
chumros and they accepted his customs with love and joy.                     .ל.י  
Editor’s Note: The conduct of the chassan should not be taken as 
halacha for the public. One should rely on his Rabbi regarding the 
issue.  
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You shall not do wrong – לא תעשו עול 
There was a man who very much wanted to do chesed, so he 
opened a large organization whose purpose was to support 
widows and orphans and anyone else going through difficult 
and needy times. However, in order to distribute, he had to 
have funds with which to distribute, and he had nothing. 
After pursuing every possibility, the man decided to steal 
money from the rich and give it to the poor. And so he 
became a thief who stole from people. When he was caught 
and brought before the judge, he argued in his defense that 
whatever he took from the rich, he distributed everything to 
the poor. At the end of the day, everything that he did was 
charity and righteousness… 
Does this story seem to us to be an exaggeration, a parable? 
In our parsha, the Torah commands us (19:15)  לא תעשו עול'

ול'גדבמשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני   – ‘You shall not do 
wrong in justice, you shall not favor a destitute man and you 
shall not honor a great man’, Rashi HaKadosh explains, ‘You 
shall not favor a destitute man – you should not say, “This is a 
poor man, and the rich man is obligated to provide him with 
his livelihood. I will pronounce the verdict in his favor in 
judgment, and it will be found that he gains his livelihood in 
cleanliness”. And you shall not honor a great man – you 
should not say, “This is a rich man. This is the son of great 
people. How can I humiliate him by ruling against him and see 
his humiliation? There is punishment for this”. This is why it 
says, “and you shall not honor a great man”.’ We can see 
from these words that not only can it happen, and not only in 
the guise of a thief, but it can even happen to a distinguished 
man sitting on a judge’s bench. 
The Chazon Ish said that his Rabbis taught him that with 
everything one must seek guidance from the four sections of 
Shulchan Aruch. We must also remember this always, since 
da’as Torah [Torah knowledge through emunas chachamim] 
is not logic or reason. Da’as Torah can even be the exact 
opposite of reason. This is always correct. In whatever we do 
we must listen and accept da’as Torah and act accordingly. 
And if chas v’shalom we do not heed da’as Torah, the person 
might think that he is doing mitzvos and good things, but in 
actuality, he is transgressing severe prohibitions on a daily 
basis! How appropriate to conclude with the Tefillah that is 
said when entering the Bais HaMedrash (Berachos 22b): ‘That 
a mishap not come about through me, and may I not say 
regarding something which is tamei that it is tahor, and not 
regarding which is tahor that it is tamei, and not regarding 
something that is permissible that it is prohibited, and not 
regarding something that prohibited that it is permissible.’ 

- Tiv HaTorah - Kedoshim     
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Taken to the next level, the worthy and dear soul of the person even 
more than the body since ‘one who causes someone to sin is worse 
than one who kills him’, and he if refrains from stopping one about to 
sin and instead he stands off to the side and makes himself as if he 
does not see, he then hates him. Therefore, we are commanded to 
both ‘you shall not hate’ and ‘you shall love your fellow as yourself’. 
How does one come to this degree? By reproving his friend, but it 
must be according to the Torah, and as we have explained, one must 
first examine himself to see if he is innocent of this and then he may 
reprove as commanded in the Torah. 
Distancing from a bad environment –  התרחקות מסביבה רעה 

The Torah tells us another way that we can keep the mitzvos and the 
statutes properly and that is by distancing ourselves from anything 
that might bring us to sin. This is done by associating with people who 
are yirei shamayim and yirei cheit [heaven fearing and sin fearing]. 
This is because the influence of the people one associates with or the 
neighborhood where he lives has a great effect on the person’s soul 
and this can happen even unwittingly. The holy Tanna, Rebbe Yosi 
ben Kisma responded to someone who wanted him to move to his 
locale which was not a place of Torah (Avos 6:9): ‘Even if you were to 
give me all the silver and gold, precious stones and earls in the world, 
I would dwell nowhere but in a place of Torah’. This is hinted to us in 
our parsha when it tells us (18:3)  כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה'

מביא אתכם שמה לא תעשו'לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני   – ‘Like 
the practice of the land of Egypt in which you dwelled do not do, and 
do not perform the practice of the land of Canaan to which I bring 
you’. Because the indecent practices of the inhabitants of Egypt and 
Canaan, even though they are no longer living there, but the 
atmosphere that they have left behind can cause the removal of the 
yoke and a coldness towards doing mitzvos, and chas v’chalila can 
even cause one to stumble in sin. Therefore, one must always have a 
watchful eye to investigate one’s surroundings that it be proper and 
good so he should not be shamed and humiliated. 

 ההבדל בין טוב לרע – כחוט השערה 
The difference between good and bad – is a hairsbreadth 

So after all the things that are done and all the protective barriers 
that we have set in place, and living among fine people going on the 
right path, so that we may learn from their good deeds and correct 
ways, still, it is incumbent on us to carefully check if we are walking 
on the true path. Therefore, at the end of the parshiyos, after all the 
commands for the statutes and laws, the Torah writes (20:25) 
 You shall distinguish between‘ – והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה'
the pure animal and the impure’. Rashi explains, ‘The Torah does not 
need to say between a cow and a donkey, for they are distinct and 
obvious. Rather, between that is pure to you, and that which is 
impure to you, between one which has the greater part of a sign 
[trachea or esophagus] slaughtered and one which has half of it 
slaughtered. And how much is the difference between the greater 
part and half of it? A hairsbreadth.’ 
The explanation is clear, the difference between pure and impure is 
just a hairsbreadth. Therefore, one must be extra careful not to fall 
even a hairsbreadth. This is like someone who is traveling, and he 
starts off going the wrong way and he does not realize his error until 
he has already traveled a distance. The further he goes the further he 
is from his destination and it takes twice as long to return. Therefore, 
a person must constantly check his steps, then he can easily return to 
the correct and true way. 
Hashem should allow us to keep all the mitzvos presented to us, 
whether ‘turn from bad’ or ‘do good’, and the Torah reading should 
be the time that we are forgiven for all our sins. 
 
 
 

 לפני השם תטהרו
Before Hashem shall you be cleansed 

 
These parshiyos are filled with ways to be closer to Hashem and 
how to attach to Him. There are many mitzvos of Kedusha 
[sanctity] and chesed [kindness] mentioned in the Torah. There 
are many principles of Torah to the extent that on the holiest day 
of the year – Yom Kippur – we read its laws and statutes whether 
in the morning regarding the service of the Kohen Gadol in the 
Inner Sanctum or as the sun is setting during Mincha when we 
read the mitzvos of separation and purity. 

First rectify yourself –  קשוט עצמך תחילה 
The Torah even tells us the path we are to take when we do and 
fulfill these mitzvos, how to do it and in what way we are to fulfill 
it. In the beginning of the parsha the Kohen Gadol is commanded 
regarding the service of Yom Kippur he is to bring (16:3)  פר בן'
-a bull, a young male of cattle, for a sin‘ – בקר לחטאת ואיל לעולה'
offering and a ram for an olah-offering’ – from his own funds. But 
for the Bnei Yisrael he must take (16:5)  שני שעירי עזים לחטאת'
 two he-goats for a sin-offering and one ram for‘ – ואיל אחד לעולה'
an olah-offering’. Logically, the confession for the sins of Israel 
should have come first since their sins are many and then he 
would have confessed on his karban. But the Torah commanded 
at the outset (15:6)  והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו'
 Aharon shall bring near his own sin-offering bull, and‘ – ובעד ביתו'
atone for himself and for his household’ and only after this 
 for the entire congregation of‘ – 'ובעד כל קהל ישראל' (16:17)
Israel’. First, he confessed his sins on his sin-offering, then for his 
household, and only after this, he confessed for the sins of Israel. 
We find that we learn a great principle in avodas Hashem from 
this. When a person wants to reprove his friend for something 
that does not seem right to him, first, it is incumbent on the one 
rebuking to examine his own actions, then if he is innocent from 
this or he has corrected his own flaw, then, only after he has 
rectified himself and done Teshuva can he reprove someone else 
as it states (Bava Metzia 107b) expounding the posuk (Tzephania 
 ’Search within yourself and search others‘ – 'התקוששו וקושו' (2:1
– rectify yourself, then rectify others. 

 הוכח תוכיח – ואהבת לרעך 
You shall reprove – you shall love your fellow 

When a person sees this perhaps he will say – a Jew should 
distance himself from reproving his fellow for something 
inappropriate that he sees and he should restrain from checking 
his actions, since perhaps he, the one reproving, is not perfect in 
this matter himself. The result will be that the mitzvah of 
reproving someone will be lost from Israel. We see though, that 
the opposite is correct. We are commanded in our parsha (19:17) 
 you shall reprove‘ – 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא'
your fellow and you shall not bear a sin because of him’. It is a 
mitzvas asei [positive precept] in the Torah to reprove someone 
when a person sees something that requires correcting. Not only 
that but pay attention to the beginning of the posuk   לא תשנא את'
 ,’You shall not hate your brother in your heart‘ – אחיך בלבבך'
meaning, that if you do not reprove him properly and thereby 
save him from sin, then he will come to hate him and if he wants 
to fulfill (19:18)  כמוך''ואהבת לרעך  – ‘you shall love your fellow as 
yourself’, then reprove him properly and save him from 
descending to the deep. 
Certainly, this does not come to mind when a person sees his 
friend drowning in a river and he does not rescue him, rather, he 
will do whatever he can to save him from drowning. But one who 
stands on the side and does not do anything to save him is then 
one who hates him and is judged as a rodef [pursuer]. 
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The Three-ply Cord of “You shall be holy” Revering One’s Mother and Father 
and Shabbas Observance Connects Us with the Holy Avos

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Achrei - Kedoshim 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

19, 3): “Every man shall revere his mother and father,” 
and it is said (Devarim 6, 13): “You shall revere Hashem, 
your G-d, and you shall serve Him.”  Scripture equates the 
reverence of one’s father and mother with the reverence 
of the Omnipresent . . . This makes perfect sense, since 
the three of them are partners in his creation.  The Rabbis 
taught: There are three partners in the creation of a 
human being—HKB”H, his father and his mother.  When 
a person honors his father and his mother, HKB”H says, 
“I consider it as if I had lived among them, and they had 
honored Me.”  

Similarly, the juxtaposition of the mitzvah of איש אמו ואביו" 

-revering one’s parents—to the mitzvah of Shabbas—תיראו"
observance--"תשמורו שבתותי   can be readily explained—"ואת 
by the teaching of Chazal cited in Rashi’s commentary: The 
passuk juxtaposed Shabbas-observance to reverence 
for one’s parent to indicate that although I urged you to 
revere your parent, if he should say to you, “Desecrate 
the Shabbas,” you should not listen to him.  And so, too, 
with regards to all the other mitzvos.  “I am Hashem, your 
G-d”—you and your father are both obliged to honor 
Me; therefore, do not listen to him, if he instructs you to 
transgress My words.  

Notwithstanding, it still behooves us to explain why 
HKB”H chose to juxtapose all three of these mitzvos—being 
kadosh, revering one’s parents and observing the Shabbas.  
This juxtaposition suggests that they share a common thread; 
we will endeavor to find the intimate, enduring connection 
between these three mitzvos.  

In this week’s parsha, parshas Kedoshim, we will explore the 
connection between the three vital elements mentioned at the 
beginning of the parsha (Vayikra 19, 1): וידבר ה' אל משה לאמר. דבר" 

 אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם. איש

 Hashem spoke to  אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' אלקיכם".
Moshe, saying: Speak to the entire assembly of Bnei Yisrael 
and say to them: You shall be kadosh, because I, Hashem, 
your G-d, am kadosh.  Every man shall revere his mother 
and his father, and you shall observe My Shabbasos; I am 
Hashem, your G-d.  Three mitzvos are juxtaposed in these 
opening pesukim of our parsha: “You shall be kadosh,” “every 
man shall revere his mother and his father” and “you shall 
observe My Shabbasos.”  

The juxtaposition of "תהיו  sanctifying ourselves—"קדושים 
through service of Hashem—and the mitzvah of “every man 
shall revere his mother and his father” can be explained in 
light of the following Gemara (Kiddushin 30b): 

ה' מהונך, השוה  כבד את  ונאמר  ואת אמך,  כבד את אביך  נאמר  רבנן  "תנו 

הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום, נאמר איש אמו ואביו תיראו, ונאמר את ה' 

אלקיך תירא ואותו תעבוד, השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום... וכן 

בדין ששלשתן שותפין בו. תנו רבנן שלשה שותפין הן באדם הקב"ה ואביו ואמו, 

בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי 

ביניהם וכבדוני".

The Rabbis taught in a Baraisa: It is said (Vayikra 
19, 3): “Honor your father and your mother,” and it is 
said (Mishlei 3, 9): “Honor Hashem with your property.”  
Scripture equates the honor due one’s father and mother 
to the honor due the Omnipresent (by using similar 
language in both instances).  Similarly, it is said (Vayikra 
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“You shall be kadosh” Relates  
to the Neshamah of Yaakov

We will begin our enquiry by explaining the connection 
between the mitzvah of "קדושים תהיו" and the mitzvah of איש" 

ואביו תיראו"  We will refer to a fascinating passage in the  .אמו 
Midrash Tanchuma (Kedoshim 2) related to the passuk: “You 
shall be kadosh, because I, Hashem, your G-d, am kadosh.”  
According to the Midrash, HKB”H demands this kedushah of 
us, because we descend from Yaakov Avinu.  He is the source 
of all the neshamos of Yisrael; hence, we are named Yisrael 
after him.  He was the epitome of perfection; all of his children 
were righteous.  Here is a translation of the passage:

HKB”H said to Israel, “Before I created My world, the 
ministering angels praised My name through you and 
sanctified Me through you by saying (Tehillim 106, 48): 
“Blessed is Hashem, the G-d of Yisrael from This World to 
the World to Come.”  

When Adam HaRishon was created, the angels said, 
“Master of the universe, is this the one in whose name 
we are praising You?” He told them, “No. This person is 
a thief, as it states (Bereishis 3, 17): ‘And you ate of the 
tree.’”  When Noach came, they said to Him, “Is this the 
one?” He told them, “(No.) This person is a drunkard, 
as it states (ibid. 9, 21): ‘Then he drank of the wine (and 
became drunk).’” Avraham came, they said to Him, “Is this 
the one?” He told them, “This is a stranger, from which 
Yishmael came out.”  Yitzchak came, they said to Him, “Is 
this the one?” He told them, “This one loves My enemy, as 
it states (ibid. 25, 28): ‘And Yitzchak loved Eisav.’”  

When Yaakov came, they said to Him, “Is this the one?” 
He told them, “Yes, for so it says (ibid. 35, 10): ‘Your name 
shall no longer be Yaakov, but your name shall be Yisrael.’” 
Thus, all of Yisrael were named after him.  At that time, 
HKB”H sanctified Yisrael for His name, as it states (Yeshayah 
49, 3):  “Yisrael, in whom I will be glorified.”  HKB”H said 
to Yisrael, “Since you were sanctified for My name before I 
created My world, be holy as I am holy, as it states: ‘Because 
I am kadosh.’” Therefore, it states: “You shall be kadosh.”  

The Vital Lesson of the Wayward  Rebellious Son

With this Midrash to guide us, let us set out on our Torah-
based journey and explain the connection between קדושים" 

 We will focus on the four pesukim  ."איש אמו ואביו תיראו" and תהיו"
in parshas Ki Seitzei devoted to the topic of a “ben sorer 
u’moreh”—a wayward and rebellious son (Devarim 21, 18): 

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו 

ולא ישמע אליהם. ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. 

ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא. ורגמוהו 

כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו".

If a man has a wayward and rebellious son, who does 
not heed the voice of his father and the voice of his mother, 
and they discipline him, but he does not listen to them; 
then his father and mother shall grasp him and take 
him out to the elders of his city and the gate of his place. 
They shall say to the elders of his city, “This son of ours is 
wayward and rebellious; he does not heed our voice; he is 
a glutton and a guzzler.” All the men of his city shall pelt 
him with stones and he shall die; and you shall destroy 
the evil from your midst; and all Yisrael shall hear, and 
they shall fear. 

Here is Rashi's comment, which is based on the Mishnah 
and the related discussion in the Gemara (Sanhedrin 70-72): 
They warn him before a court of three judges, and if he 
still transgresses, they flog him. A "ben sorer u'moreh" 
is not liable to punishment until he steals and eats a 
"tarteimar" (approximately 8 oz. in a single mouthful) of 
meat and drinks half a "log" (between 12-21 oz. in a single 
draught) of wine, as it says: "A glutton and a guzzler," and 
it says (Mishlei 23, 20): "Do not be among the guzzlers of 
wine, among those who devour meat for themselves." A 
"ben sorer u'moreh" is killed, because of his end. The 
Torah foresaw the culmination of his way of thinking. In 
the end, he will exhaust his father's money and seek to 
maintain his habit, and not find adequate means. He will 
then stand at the crossroads and rob people. The Torah 
says, "Let him die as an innocent person and not die as a 
guilty person." 

Thus, we learn a tremendous chiddush regarding the laws 
of the “ben sorer u’moreh” that we do not find anywhere 
else in the Torah. We are instructed to kill a person who is 
still innocent. To quote the words of the Mishnah (Sanhedrin 
71b): «חייב ימות  ואל  זכאי  ימות  סופו,  שם  על  נידון  ומורה  סורר  —««בן 
the "ben sorer u'moreh" is judged based on his ultimate 
end. For, we say: Let him die innocent, and let him not die 
guilty. Thus, our blessed sages attest to the fact that he is still 

Parshas Achrei - Kedoshim 5780 | 2



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

innocent; notwithstanding, he is still put to death. For, it is 
clear to the Torah that he will ultimately rob people, kill them 
and deserve the death penalty. 

His Father and Mother Must Be  
Similar in Voice Appearance and Height

Apparently, it is precisely for this reason that Chazal teach 
us that, in reality, it is impossible to ever convict a son of being 
wayward and rebellious, because the conditions required are 
so stringent and excessive. As a result, two esteemed Tannaim 
concluded that a "ben sorer u'moreh" never was and never will 
be; and the reason that this passage is included in the Torah 
is merely for the sake of being studied and being rewarded. 
Here is the pertinent passage in the Gemara (ibid. 71a): 

"רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה, אינו 

נעשה בן סורר ומורה. מאי טעמא, דאמר קרא איננו שומע בקולנו, מדקול בעינן 

שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווין".

 Rabbi Yehudah says: If his mother was not similar to 
his father in voice, in appearance or in height, he cannot 
become a “ben sorer u’moreh.” What is the reason? 
Because the Torah says, “He does not heed our voice.” And 
from the fact that we require their voices to be similar, it 
stands to reason that their appearance and height must 
also be similar. In other words, even if the son is a glutton 
and a guzzler and does not heed his parents, nevertheless the 
verdict of “ben sorer u’moreh” demands that his parents be 
similar in voice, appearance and height. Seeing as this is very 
unlikely, our sages concluded: 

"כמאן אזלא הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב 

דרוש וקבל שכר, כמאן, כרבי יהודה. איבעית אימא רבי שמעון היא, דתניא אמר 

רבי שמעון, וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אביו 

דרוש  נכתב  ולמה  להיות,  עתיד  ולא  היה  לא  אלא  לסקלו,  אותו  מוציאין  ואמו 

וקבל שכר".

Whose opinion does the Baraisa reflect when it states: 
There never was a “ben sorer u’moreh,” nor will there 
ever be one in the future. And why was it written in the 
Torah? So that you will expound the passage and be 
rewarded. Whose viewpoint does this reflect? The Gemara 
suggests two possibilities: It accords with the view of Rabbi 
Yehudah; or, if you prefer, say that it accords with the 
view of Rabbi Shimon. As it was taught in a Baraisa, Rabbi 
Shimon said: Now, is it just because he ate a “tarteimar” of 
meat and drank half a "log" of Italian wine that his father 

and mother take him out to be stoned? Rather, there 
never was one, and there never will be one in the future. 
Why then was the law written? Because the Almighty said, 
“Expound it and be rewarded.” 

Seeing as HKB”H saw fit to include the four pesukim 
pertaining to a “ben sorer u’moreh” in the Torah, it is incumbent 
on us to “expound and be rewarded.”  We will fulfill His divine 
will and search for a lesson to be learned from this passage 
concerning the education of our children.  (Note that we 
explored this topic in last year’s essay on parshas Ki Seitzei.)

A Wonderful Idea from the Shem MiShmuel  
Concerning the Relationship  

between Parents and Children

To explain the matter, we will introduce an illuminating 
teaching from the Shem MiShmuel (Ki Seitzei 5671).  He 
emphasizes the importance of the relationship between 
parents and children even in situations where the children 
have been corrupted and gone astray, chas v’shalom.  He relies 
on the Gemara’s statement (Sanhedrin 88b): בן סורר ומורה שרצו" 

לו" מוחלין  לו  למחול  ואמו   a “ben sorer u’moreh” whose—אביו 
parents wish to pardon him, they may pardon him.  

The Shem MiShmuel finds this surprising.  After all, this child 
is put to death solely because he rebelled against his parents.  
In the words of Rashi: The Torah foresaw the culmination 
of his way of thinking. In the end, he will exhaust his 
father's money and seek to maintain his habit, and not find 
adequate means. He will then stand at the crossroads and 
rob people. The Torah says, "Let him die as an innocent 
person and not die as a guilty person."  So, what good does it 
do if his parents forgive him and pardon him?  He is still likely 
to present a danger and nuisance to the public.  

The Shem MiShmuel’s explanation is founded on the 
teachings of the author of the Tanya in Likutei Amarim 
(Chapter 18).  Due to the importance of the subject, it behooves 
us to elaborate.  Every Jew throughout history inherits from 
the holy Avos the three components of the soul known as 
“ruach,” “nefesh” and “neshamah.”  Due to this inheritance, 
every Jew has a hidden love and propensity to sacrifice his 
love for the kedushah of Hashem.  Yet, in the simple-minded, 
this trait inherited from the Avos is in a state of slumber; it is 
concealed by numerous layers of cravings and aspirations for 
the charms of Olam HaZeh.  
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This does not contradict by any means the assertion in the 
Midrash Tanchuma above that we are called Yisrael, because 
we all descend from Yaakov Avinu.  After all, Yaakov himself 
is an amalgamation of the attributes of all three holy Avos: 
“Chesed”—the midah of Avraham Avinu—“gevurah”—the 
midah of Yitzchak Avinu—and “Tiferes”—the midah of Yaakov 
Avinu, which incorporates both “chesed” and “gevurah.”  Thus, 
by being connected to Yaakov, the pinnacle of our family tree, 
we are connected to all three holy Avos.  This exemplifies the 
concept of (Koheles 4, 12): "והחוט המשולש לא במהרה ינתק"—the 
three-ply cord will not be severed easily.  

The author of the Tanya expands on this concept in Torah 
Ohr (beginning of Vaeira): שבחינת האבות היא ירושה לבניהם אחריהם" 

 בכל דור ודור, לכל חד לפום שיעורא דיליה. ולכן אומרים אלקי אבותינו אלקי

 אברהם וכו', אבל שאר בחינות ומעלת הצדיקים, כגון השבטים ראובן שמעון לוי

ומדרגות בחינות  כלל  בו  שאין  אדם  לך  יש  עליונים,  אורות  בחינות  ודאי   שהם 

ומקור כל כן בחינת האבות צריך להיות בכל אדם, שהם שורש   אלו, מה שאין 

ישראל".  Every Jew, in every generation inherits traits  נשמות 
of the Avos—every individual according to his respective 
degree.  We express this fact in our prayers by uttering: 
“The G-d of our forefathers, the G-d of Avraham, the G-d of 
Yitzchak and the G-d of Yaakov.”  The traits of other tzaddikim, 
such as the shevatim—Reuven, Shimon, Levi, etc.—however, 
alBeis admirable and desirable are not inherited by everyone; 
some Jews do not inherit them, at all.  This is not true of the 
attributes of the Avos; they must be present in every Jew, since 
they are the roots and source of every Jewish neshamah.  

The Yismach Moshe (Vayechi) applies this concept to the 
following Midrash (Tanna D’Vei Eliyahu Rabbah, 25): שכל אחד" 

ויעקב" יצחק  אברהם  למעשה  מעשי  יגיעו  מתי  לומר,  חייב  מישראל  —ואחד 
every single Jew must say to himself, “When will by actions 
equal the actions of Avraham, Yitzchak and Yaakov?”  In 
other words, every Jew must ascend the ladder of Torah and 
mitzvos in an effort to connect with the magnificent illumination 
of the holy Avos—Avraham, Yitzchak and Yaakov—the root of 
his neshamah.  By doing so, his neshamah will be illuminated 
by a brilliant light, enabling him to serve Hashem with “yirah” 
and “ahavah”—reverence and love.

The Three Dots of the “Segol”  
Allude to the Three Avos

We can find an allusion to this concept in parshas Yisro.  In 
the preface to Matan Torah, HKB”H says to Yisrael (Shemos 19, 
 "ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל :(5

 ,and now—העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"
if you hearken well to Me and you will keep My covenant, 
you will be a “segulah” to Me from among all the peoples, 
for all the earth is Mine.  You will be to Me a kingdom of 
kohanim and a holy nation.  The Shem MiShmuel writes 
(Nitzavim 5676) in the name of the great Rabbi David of Leluv, 
zy”a: והייתם לי סגולה כמו נקודת סגול, דאפילו אתה מהפכה לכל צד תישאר" 

 you will be a ‘segulah’ to Me” like the symbol“—בתמונתה"
of the (vowel) “segol”; no matter which way you turn it, it 
retains the same shape.  

In keeping with our current discussion, we can suggest 
that HKB”H is intimating that the bond between Yisrael and 
their Father in Heaven—which is above and beyond His bond 
with any other nation—stems from the fact that they are a 
“segulah”—a treasured nation.  The term “segulah” is related 
to the name of the “segol”—the triangular vowel comprised of 
three dots.  The “segol” alludes to the three holy Avos.  The two 
upper dots allude to Avraham and Yitzchak; Avraham’s midah 
of “chesed” is to the right and Yitzchak’s midah of “gevurah” 
is to the left.  The bottom dot, situated midway between the 
upper two dots alludes to Yaakov’s midah of “Tiferes,” which 
combines both “chesed” and “gevurah.”  Seeing as this holy 
trinity is the source of all Jewish neshamos: והייתם לי סגולה מכל" 

 we have been designated as “a ‘segulah’ to Me from—העמים"
among all the peoples.”

With this introduction, we will now present the incredible 
idea of the Shem MiShmuel, reconciling the Gemara’s 
statement: A “ben sorer u’moreh” whose parents wish to 
pardon him, they may pardon him.  He explains that the 
reason the Torah concludes that no good will come of him and 
he will pursue criminal activities is solely because his parents 
didn’t forgive him for rebelling against them.  The disconnect 
from his parents cut him off from the vital connection 
extending back to the holy Avos.  Consequently, there is no 
hope of him ever doing teshuvah.  However, if his parents 
were to forgive him for his rebellious ways, the connection 
with their wayward, rebellious son could be reestablished.  In 
that situation, we would have cause to believe that he could 
achieve tikun through teshuvah in the merit of his ongoing 
connection with the Avos.  

Thus, we can comprehend the vital lesson to be learned 
from the passage of the “ben sorer u’moreh.”  As mentioned, 
such a child never was and never will be; yet, it was written, 
so that we would “expound it and be rewarded.”  It teaches 
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us the importance of the mitzvah of “kibud av v’eim” and 
revering one’s parents; these mitzvos are the foundation of 
the entire Torah.  In their merit, we connect our neshamos 
with their roots in the holy Avos.  This enables us to follow 
in their footsteps and establish a powerful, immutable bond 
with HKB”H.  Conversely, the further one distances oneself 
from honoring one’s parents, the further he distances himself 
from his connection with the Avos.  

It Is Commendable Not to Transfer  
an Inheritance from a Bad Son to a Good Son

In light of the Shem MiShmuel’s insight, we can begin 
to comprehend the following admonition in the Gemara 
(Kesubos 53a): בעבורי תיהוי  לא  שיננא  יהודה,  לרב  שמואל  ליה   "אמר 

נפיק מיניה." ידיעא מאי זרעא    אחסנתא, אפילו מברא בישא לברא טבא, דלא 
Shmuel said to Rav Yehudah: Sharp one, do not be present 
(do not testify or be a party to) where an inheritance is 
transferred (from its rightful owners)—even from a bad 
son to a good son; because we do not know what kind 
of offspring will come from him.  Perhaps he will have 
exemplary, righteous children.  

This, in fact, is consistent with the ruling in the Shulchan Aruch 
(C.M. 282, 1): Anyone who gives his possessions to others and 
excludes the rightful heirs, even if the heirs do not relate 
to him properly (i.e. they are disrespectful), the sages do not 
condone such a transaction; nevertheless, the other party 
acquires all that he has given them.  It is commendable not 
to testify in a will that transfers the inheritance from the 
rightful heir—even from a son who does not act properly to 
his wise brother, who does act properly.  

At first glance, this appears incomprehensible.  We are 
discussing a case where a man has two sons.  One is beloved 
and pious, a “talmid chacham and G-d-fearing; while the other is 
described by our blessed sages as "ברא בישא"—a wicked son, who 
does not abide by the Torah or mitzvos.  Yet, Shmuel cautions 
Rav Yehudah not to be party to the transfer of an inheritance 
from the rightful heir, who is wicked, to a good son; because 
perhaps he will father good children.  What is the likelihood that 
he will father good children, if he does not live a life of Torah and 
does not raise his offspring by the light of the Torah?  

If we apply what we have learned from the Shem MiShmuel, 
we have a wonderful explanation.  By transferring the 
inheritance from the wicked son, the father demonstrates that 

he is unsympathetic and unyielding toward him and does not 
forgive him for the distress his evil ways have caused him.  He 
is not only confiscating his son’s physical inheritance but also 
his spiritual inheritance; he is severing his son’s connection 
with the holy Avos.  

If, however, the father overcomes his strict attitude and 
forgives his son—bequeathing him an inheritance like his 
other sons—he reconnects his son with his lineage back to the 
Avos.  As a result, there is hope that he will improve his ways 
and perform teshuvah.  This is implied by Shmuel’s rationale: 
“Because we do not know what kind of offspring will come 
from him.”  In other words, it is specifically because his father 
pardoned him that it is likely that good offspring will descend 
from him—in the merit of the wonderful connection with the 
Avos that was restored.    

We can now comprehend the connection between the 
mitzvah of "קדושים תהיו" and the mitzvah of "איש אמו ואביו תיראו".  
As we have learned from the Midrash Tanchuma, HKB”H 
demands that we be kadosh, because we descend from Yaakov 
Avinu.  As explained, he encompasses the kedushah of all three 
holy Avos.  So as not to corrupt and sever this vital connection, 
HKB”H cautions us: “You shall revere your mother and 
your father.”  Every Jew must revere his parents and not 
dishonor them, so that we remain irrevocably connected to 
the source of our kedushah via our sacred lineage.  Due to our 
connection to this powerful kedushah, every Jew can sanctify 
himself with Hashem’s kedushah.  

Shabbas Observance Connects Us 
 with the Three Holy Avos

Continuing onward on this glorious path, we will proceed 
to explain the magnificent connection between the three 
mitzvos at the beginning of our parsha: קדושים תהיו", "איש אמו" 

תשמורו" שבתותי  "ואת  תיראו",   ,maintaining our kedushah—ואביו 
revering our parents and observing Shabbas.  We know 
that Shabbas Kodesh is our heritage from Yaakov Avinu.  In 
the words of the Gemara (Shabbas 118a): השבת את  המענג   "כל 

 נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במתי ארץ

 Whoever delights in the Shabbas is  והאכלתיך נחלת יעקב אביך". 
rewarded with a portion without boundaries, as it states 
(Yeshayah 58, 14): “Then you will delight in Hashem, and 
I will mount you astride the heights of the world; I will 
provide you the heritage of your forefather Yaakov.”  
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Now, seeing as Yaakov Avinu incorporates the virtues 
of all three holy Avos, his heritage—Shabbas Kodesh—
also incorporates the essence of all three Avos.  According 
to the Zohar hakadosh (Yisro 88b), the three meals we are 
commanded to eat on Shabbas correspond to Avraham, 
Yitzchak and Yaakov: תלת סעודתי מהימנותא סעודתא דאברהם יצחק" 

בהו" כלילן  -Thus, by fulfilling the mitzvah of Shabbas  .ויעקב 
observance—by refraining from work and by actively 
delighting in the three Shabbas meals—we connect with the 
kedushah of the three Avos.  

It is with great pleasure and satisfaction that we can 
apply this principle to explain the following teaching in the 
Gemara (Beitzah 16a): נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב" 

הימנו" אותה  נוטלין  שבת  ולמוצאי   HKB”H inserts an extra—שבת 
neshamah in a person on erev Shabbas and it is retrieved 
from him on motzaei Shabbas.  Where does this “neshamah 
yiteirah” come from?  It stands to reason, based on what we 
have learned, that it comes from Yaakov Avinu, the root of our 
neshamos, the pinnacle of our family tree.  Since Shabbas is 
his heritage, and he is an amalgamation of all three Avos, we 
receive a “neshamah yiteirah,” incorporating the essence of 
all three Avos, in the merit of the kedushah of Shabbas, which 
incorporates the kedushah of all three Avos.  

Let us now introduce a wonderful, pertinent tidbit from 
the Zohar hakadosh (Bereishis 23b).  The name שב"ת actually 
alludes to the amazing relationship between the three Avos 

and all of Yisrael.  The three heads of the letter 'ש allude to the 
three Avos; the “shin” is connected to the letters "בת", alluding 
to HKB”H’s only daughter, the people of Yisrael.  Together, 
they form the word שב"ת.  

We have now been enlightened and have cause for rejoice; 
for, we can now comprehend the juxtaposition of the three 
mitzvos at the beginning of our parsha.  We are commanded: 
אלקיכם" ה'  אני  קדוש  כי  תהיו   because we are connected—"קדושים 
to a lineage of kedushah extending all the way back to Yaakov 
Avinu, the pinnacle of our family tree, who encompasses the 
kedushah of all three Avos.  Then, HKB”H admonishes us: איש" 

  .to revere our parents and not dishonor them—אמו ואביו תיראו"
This is imperative in order to maintain our connection through 
them with our holy lineage, extending back to the Avos.  

In truth, by observing the mitzvah of honoring and revering 
our parents, we ensure that the conduit uniting us with our 
holy Avos remains unblemished and intact.  Nevertheless, it 
behooves us to fortify our connection with the magnificent 
light of the Avos by adding one more dimension.  Therefore, 
HKB”H added the third mitzvah: "תשמורו שבתותי   By  ."ואת 
observing the Shabbas, the heritage of Yaakov, incorporating 
the kedushah of all three Avos, we achieve a tremendous 
level of kedushah.  Thus, we accomplish that which HKB”H 
requests of us: “You shall be kadosh, because I, Hashem, 
your G-d, am kadosh!”

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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y motivation for this email is because some 
people have become much more attuned to 
their connection with Hashem. That’s obviously 

a good thing. Nevertheless, I speak to some people and 
their efforts are limited to telling Hashem how much we 
want Moshiach. That’s also a good 
thing, but we all need to do more. 
I strongly suspect that Hashem 
wants Moshiach to come more 
than we do, which may be a part of 
the problem. Here is a thought that 
comes to my mind regarding my 
own next step that I would like to 
share with readers.
 
As I have mentioned in the past, I don’t advise exerting 
significant effort on the question of “Why” today’s events 
are happening. We won’t know the answer with any 
certainty and our minds will only race from one place to 
the next. What we should be asking is, “Now what?” and, 
“How is this supposed to change how I act and think?”
 

Many people make it a point to downplay the risks, 
whether they are still forming Minyanim or just poo-
pooing the concerns voiced by others. Others speak in 
almost hysteric terms. I have been trying to fit myself 
in between. I will do what is needed to stay safe and, 

beyond that, not worry about it. 
In other words, I am trying to 
be as logically mindful as I 
can be while not paying much 
emotional attention to the 
daily fear.
 
Most of us are familiar with the four 
possible motivations that people can 
invoke when serving Hashem. They 

are not equal and are listed in their order of preference.
 
1) The most desirable one is Ahavas Haborai, loving 
Hashem and everything He represents. We do what 
Hashem asks not for personal reasons but for the selfless 
reason we (hopefully) apply when we help our children 
and those we truly care about. 

M
The Thoughts That Pass Through My Mind
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

he Passuk tells K'lal Yisroel that they should not 
mimic what the Mitzriyim or the Cana'anim do. 
Their actions are Aveiros and, in addition, they are 

disgusting. Rashi adds that these two nations are worse 
than all the other ones. Reb Moshe asks why the worst 
nations were chosen to be the examples. Wouldn’t it 
make more sense to warn K'lal Yisroel not to act like the 
better nations and they would certainly not act like the 
worst ones?
 
Reb Moshe explains that all nations have laws, such as 
the seven Mitzvohs Bnei Noach. They don’t keep them 
because they don’t have any boundaries keeping them 
away from their sins. K'lal Yisroel does. We can’t kill 
people, just as Goyim can’t. But we’re also not allowed 
to be jealous, take revenge, or mistreat others. If we’re 

careful about those ‘smaller’ Aveiros, we significantly 
diminish the chances that we will do something more 
significant. It is our boundaries, as set by the Torah and 
our Chachomim, which protect us from doing the most 
evil of actions.
 
While we resent the multiple Mitzvohs and the constant 
warning from others about internet, Muktzeh, and 
everything we aren’t allowed to do, it is those Mitzvohs 
which protect us from becoming people we would be 
ashamed of. Many parents downplay its importance and 
allow their children to do many things because, in and 
of itself, it isn’t inherently bad. What they are unaware 
of is that they are positioning their children terribly and 
increasing the risk that they will not be able to withstand 
the challenges that they will face their entire lives.

T

"...I am finally figuring 

out what it means to serve 

Hashem because of a fear of 

punishment..."
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2) Yir'as Haromemus is best translated as awe. We are 
so aware of and therefore intimidated by Hashem’s 
greatness and kindness. This motivates us to do what He 
instructs us. The closest we have to this feeling is when 
we are in the presence of a great person such as a Gadol, 
a president, or an above-average successful person. We 
stand there with humility, honored to be spoken to, given 
advice or instructions.
 
3) The next level is Ahavas Hagemul, loving the reward 
that comes when we do Hashem’s Mitzvohs. This is a self-
serving reason which can nevertheless motivate people 
to do what is right. Hopefully, this is a stepping stone to 
higher motivations.
 
4) The final level is Yir'as Ha’onesh, serving Hashem 
because of a fear of punishment. This too is a self-serving 
motivation and should only be used as a stepping stone 
to reasons number one and two.
 
We are taught to distance ourselves from the last two 
reasons because, in truth, we are serving ourselves and 
not Hashem. While Yir'as Ha’onesh is considered the 
lowest form of serving Hashem, I would like to suggest 
that many of us don’t even do that. We serve Hashem 
because that’s what we do. While, on a general level, we 
do connect that our actions affect the quality of our 
lives, on most days we are not cognizant of the 
cause and effect connection between our actions 
and suffering.  
 
Because of the epidemic, one of my peers who was 
heavily involved in Tzorchei Tzibbur passed away as well 
as a few Rabbonim who I highly respected. The message 
to me is that trying to live a life helping others isn’t, in 
these times, a guarantee of a long life.  This has led to a 
recurring thought.
 
My recurring thought is that I am finally figuring 
out what it means to serve Hashem because of a 
fear of punishment, the lowest of levels. While I am 
a little slow, I hope that I am finally going to move forward 
to the subsequent levels. It is not rooted in an emotional 
fear and I am not hiding under my cover all day. It is just 
that death, Yir'as Ha’onesh, is now a reality in my mind. 
It means that I have to remember that the quality of my 
Brochos, my speech, Torah study, commitments, etc., are 
(really) all considered when deciding whether someone 
will stay healthy or not and, in some cases, wake up in 
the morning or not. The same is true of the “quality” and 
amount of my Aveiros.
 
Dovid Hamelech said, Va’ani Amarti B’shalvi, when 

things were calm, I said, Bal Emot L’olam, that I won’t be 
“pushed”. Dovid Hamelech says, I thought that health, life, 
and success are the norm, things which are givens. But 
then, Histarta Panecha, You hid Your face, Hayisi Nivhol, 
and I became confused. There is no norm. We live with a 
false sense of security because, in Hashem’s kindness, He 
gives us a lot of space. But, then, during such times, He 
lets us know that we’re mistaken, not only during these 
challenging times, but even when we thought, Bal Emot 
L’olam.
 
I guess the message is that things have always mattered, 
what we have done has also always mattered, but now is 
definitely the time to act on this. What is more difficult 
is knowing how to take this information and allow it to 
change us. We all stop the thought process before 
we allow this realization to change our behaviors.
 
Realizing that the status of our lives is constantly being 
decided means that our actions must also always be 
weighed. Our focus, and this may be new to many people, 
should also be during the moments that we are not doing 
Mitzvohs: our casual conversations, our overall awareness 
that our life matters and is worth “fighting for”.
 
My message is a sobering thought and it requires focus 
to channel it to become a source of positive change. 
Speaking to people, and I am no better, we are talking 
about becoming more committed and this “talk” is 
changing our behaviors when we are fulfilling Mitzvohs. 
But I fear that we are not consistently living in a manner 
that confirms that we realize that our lives are not a 
given but are being considered, and reconsidered, at 
every moment.
 
I know that these thoughts are not self-sustaining and 
that thinking about life in this manner is not enough to 
guarantee a long-term improvement in how I live my life. 
Nevertheless, fleeting insights also have value if they are 
recognized, their importance is acknowledged, and if they 
are stored in one’s database, even if they will be pushed 
to the back.
 
Even if they are pushed to the back of my database and 
seem to serve no purpose, they lie in wait in the event 
that something urgent occurs, and I will be able to, more 
easily, invoke this message and I won’t have to “reinvent 
the wheel”.
 
In closing, everyone should be careful to stay healthy and, 
in some small manner, utilize this situation to become a 
better person.
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Parshas Acharei Mos 
Pesach and Acharei Mos, Aleinu and Afikoman: Saving the Best for Last 

By David Gurwitz 
 
Parshas Acharei Mos has many allusions to Pesach.  

First, it discusses Yom Kippur, which, besides Pesach, is the only other night when we wear a white kittel.  

Second, the last letters of the names of the two sons of Aaron Hakohein spell the word yayin, wine. Unlike 
the Seder, which focuses our entire evening on five cups, Chazal tell us that one of the reasons Aaron’s 
sons died was due to improper use of wine.  

Third, the word maves - death - has the same value as maror.  

Fourth, the offerings discussed mention the “pesach Ohel Moed,” which, while spelled differently, has a 
related meaning.  

Fifth, we see the words urchatz, bigdei kodesh, eidus, korban, midbar, dam, etzba, tumas Bnei Yisroel, 
moed, al pi Hashem - all related to Pesach - all in the first aliyah.  

Sixth, the word acharei means immediately afterwards. The word achrayus means responsibility. There is 
an obvious connection. One must consider from “the end” of something that which he is left to do 
afterwards. 

This last connection - where we go from “the end” - is really our work of the Seder, as seen in the two 
“end” aspects of Aleinu and Afikoman. What are we left with as our responsibility afterwards? What does 
rushing to clean and finish baking matzoh and mitzvos on time teach us about what we have to do 
afterwards?  

Let’s look at how we end davening, Aleinu Leshabei’ach, which has two paragraphs. Each begins with an 
Ayin and each ends with a Daled, forming the word dah, to know, like the word idea or deity. These two 
“witnesses” complete every prayer session of a Jew. 

It seems that Aleinu is the Afikoman of the prayer Seder. And, conversely, Afikoman is the Aleinu of the 
Pesach Seder. They both share some rather amazing aspects relating to Pesach, matzoh, and the upcoming 
Omer count. 

First, the Ayin (70) and Daled (4), twice, reflect two eidim, and add up to 148, which is exactly the value 
of the word Pesach. Pesach, and its Seder, conducted every generation, is the foundation of the 
generations of knowledge. It makes sense, then, that Pesach is alluded to in Aleinu, since the Seder is 
built around praise and, at the end, in Hallel, tremendous thanks. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l relates the word rah, evil, to the wordra’ah, to shatter or to break. He 
writes: “Evil appears as something “broken” - moral harmony disturbed - where the whole is no longer 
ruled by a uniform idea (commentary to Bereishis 2:9). When there is no longer a unifying spiritual vision, 
the harmony and wholeness of the world is shattered, and, as a result, we live in a broken world.”  

This can teach us about the breaking of the matzoh in creating the Afikoman as a tikkun alluded to in 
Aleinu. The Seder established our mission to fix the ruchniyus breakage in our lives. 



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

Second, the value of the first letters of Aleinu (Ayin - 70), leshabei’ach (Lamed - 30) la’Adon (Lamed - 30) 
and hakol (Hey - 5) add up to 135, the value of matzoh. So Aleinu is tied to sending us off to our Chag 
Hamatzos. 

Third, we can see the seven Ushpizin hinted at in both Afikoman and Aleinu. How? The word Afikoman, 
possibly meaning desert, or afika mann, going out to get the monn, which we did thirty days later, after 
the matzoh on our shoulders was all eaten, is spelled Alef, Pey, Yud, Kof, Vov, Mem and Nun.  

Each letter corresponds to, and is contained in the names of one of the seven Ushpizin: Alef is in Avrohom. 
Pey is in Yosef. Yud is in Yitzchak. Kof is in Yaakov. Vov is in Dovid.Mem is in Moshe. And Nun is in Aaron! 

Where are each alluded to in Aleinu?  

Avrohom’s chessed is seen in the expression, “Loseis gedulah leyotzeir bereishis.” It is also seen at the 
end of Aleinu that all humanity will recognize Hashem, and Avrohom was the first to recognize the Creator. 
In fact, Avrohom spelled out is 1,118, which equals bereishis bara. 

Yitzchak’s gevurah is seen in “lehaavir gilulim - removable of idolatry.”  

Yaakov’s tiferes is used literally - “we put our hope that, soon, we see you mighty splendor, betiferes 
uzecha.”  

Moshe is netzach, which, as we now know, has a value of 148, the same as Pesach. At the end of Aleinu, 
we say, “Hashem’s kingdom shall reign forever - netzach.” 

Aaron’s hod, his ability to bring people to peace and to change, is seen in the first paragraph of Aleinu: 
“It is written, you are to know and take to your heart - vahasheivosah…teshuvah.”  

Yosef, whose middah is called yesod, is seen in the use of the words “shehu noteh shomayim veyoseid 
aretz - He stretches heaven and establishes the earth.”  

Dovid, representing malchus, is seen at the end of each paragraph, where the word malchus is mentioned 
numbe King over the whole world.” 

So we see the seven middos, and the seven Ushpizin, in Aleinu and in the Afikoman. Everything has a 
seder. Even the first paragraph of Maariv tells us to think about seder: “…umesader as hakochavim - 
Hashem orders the stars.”  

To repeat, everything has a seder. Even being avadim, slaves, in Mitzrayim, and then using this avdus for 
Hashem and his chessed, is also alluded to in their names, and in the word eved. How? The value of the 
first letters of Avrohom, Yitzchok, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef and Dovid add up to 76, the value of the 
word eved.  

Therefore, we can use every Aleinu, especially now, as we prepare for the Seder, and the moments before 
eating the Afikoman, to derive tremendous appreciation, at the Seder, for the achrayus for the rest of the 
year.erous times.  

Aleinu ends as follows: “Vehaya Hashem leMelech al kol haaretz - Hashem will be King over the whole 
world.” 

So we see the seven middos, and the seven Ushpizin, in Aleinu and in the Afikoman. Everything has a 
seder. Even the first paragraph of Maariv tells us to think about seder: “…umesader as hakochavim - 
Hashem orders the stars.”  

To repeat, everything has a seder. Even being avadim, slaves, in Mitzrayim, and then using this avdus for 
Hashem and his chessed, is also alluded to in their names, and in the word eved. How?  

The value of the first letters of Avrohom, Yitzchok, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef and Dovid add up to 76, 
the value of the word eved.  

Therefore, we can use every Aleinu, especially now, as we prepare for the Seder, and the moments before 
eating the Afikoman, to derive tremendous appreciation, at the Seder, for the achrayus for the rest of the 
year. 
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Parashas Acharei Mos - Kedoshim פ"שת םישודקתומירחא

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

PARASHAS	ACHAREI	MOS

דחאלרוגו'דלדחאלרוג-תולרוגםיריעשהינשלעןרהאןתנו
לזאזעל

And Aharon shall place lots on the two goats – one lot “for Hashem” 
and one “for Azazel.” (16:8)

We	all	 find	excuses	 to	justify	our chosen way	of	 life.	We	
blame	it	on	an	accident	of	fate	– anything	to	absolve	ourselves	of	
our	erroneous	decisions.	Horav	S.	R.	Hirsch,	zl, applies	this	idea	to	
the	 diverse	 fate	 experienced	 by	 the	 two	 Seirei	 Yom	 Kippurim,	
goats	used	to	atone	for	Klal Yisrael on	Yom Kippur:	one	being	used	
l’Hashem as	 a	 sacrifice;	 and	 one	 for	 Azazel.	 They	 were	 two	
completely	identical	goats.	Why	does	one	end	up	as	a	sacrifice	for	
Hashem,	while	the	other	goes	to	Azazel?	Likewise,	two	people	are	
identical	 in	 spiritual	 background,	 family	 lineage,	 economics	 and	
personal	 acumen;	 yet,	 one	 “makes	 it,”	 remains	 observant	 and	
raises	an	observant	family	which	serves	as	a	credit	to	Klal	Yisrael,	
while	 the	 other	 does	 not.	 No	 external	 factors	 affected	 their	
individual	lives.	It	all	boils	down	to	personal	choice.	

One	cannot	contend	that	the	life	he	has	chosen	for	himself	
is	an	accident	of	fate,	or	that	he	had been	compelled	to	do	what	
he	did	due	to	the	manner	in	which	he	was	raised.	This	 is	 just	as	
the	goat	that	was	dedicated	to	Hashem	was	no	different	than	the	
goat	 that	 ended	 up	 being	 sacrificed	 to	 Azazel,	 it	 could	 have	
happened	 in	 the	 reverse,	with	 each	 goat having	 the	 other	one’s	
present	 lot.	 How	one	 ends	 up	 has	 nothing	 to	do	with	 his	 being	
different.	He	made	a	choice.	

While	 Rav Hirsch’s	 teaching	 certainly	 has	 merit,	 one	
cannot	deny	that	the	child	who hails	from	a	messed	up	home	-- a	
home	 that	 is	 challenged	 physically,	 morally,	 spiritually	 and/or	
ethically	-- will	have	a	much	greater	challenge	to	overcome	than	
his	counterpart	who	has	been	raised	in	a	“perfect”	(if	that	really	
exists)	environment.			It	does	not	mean	that	he	cannot	make	it	as	
high,	 or	 even	 higher.	 He	 will	 have	 to	work	 harder	 to	make	 the	
grade.	 On	 the	 other	 hand,	 his	 background	 affords	 him	 a	 more	
powerful	 perspective	 on	 life,	 so	 that	 he	 can	 show	 greater	
sensitivity	 towards	 those	who	would	benefit	 from	 it,	 those	who	
would	 probably	 not	 receive	 it	 from	 others	 who	 had	 a	 more	
fortunate	upbringing.	

Furthermore,	as	Horav	Nissan	Alpert,	 zl, points	out,	 the	
reason	 one	 goat	 went	 to	 Azazel,	 while	 the	 other	 goat	 was	
sacrificed	to	Hashem,	had	nothing	to	do	with	free	choice;	rather,	
it	was	all	how	Hashem	wanted	it	to	happen.	The	animals	had	no	
input	 into	 determining	 where	 they	 would	 end	 up.	 The	 Rosh	
Yeshivah presents	another	understanding	of	 the	phenomenon	of	
the	two	he-goats	and	their	disparate	endings.

The	 tefillos which	 we	 recite	 on	 Yom	 Kippur (Mussaf)	
provide	insight	into	the	outcome	of	these	two	identical	he-goats.	
The	 Torah	 She’b’Ksav, Written	 Law	 (Parashas	 Acharei	 Mos),	
presents	 the	 halachos of	 the	 two	 goats.	 Our	 Tefillos on	 Yom	
Kippur, which	detail	 the	entire Yom Kippur	avodah service,	serve	
as	 the	Torah	 She’b’aal	 Peh,	 Oral	 Law,	 of	 this	 service.	We	 are	 all	
quite	 aware	 of	 the	 theme	 of	 Yom	 Kippur:	 Yom	 HaDin,	 Day	 of	
Judgment.	This	is	the	day	on	which	the	decisions	concerning	life:	
suffering	 versus	 tranquillity;	 wealth	 versus	 poverty;	 success	 vs.	
failure	 (and	everything	 in	between).	The	 criterion	 for	a	positive	
judgment	 is	 achieving	 tzaddik status.	 Throughout	 the	 previous	
year,	the	individual	either	has	earned	this	status,	or,	through	the	
vehicle	 of	 teshuvah,	 he	 has	 the	 opportunity	 for	 repentance	 to	

repair	 his	 past	 actions.	 If	 he	 arrives	 at	 Yom	 Kippur not	 having	
earned	tzaddik status,	he	 is	in	a	serious	bind.	He	will	have	to	do	
something	very	quickly,	or	he	will	suffer	 the	 consequences.	Yom	
Kippur is	crunch	time.	

Is	the	situation	any	different	concerning	the	two	goats?	
The	goats	are	identical,	and,	if	no	one	does	anything,	their	fate	is	
sealed	when	the	lots	are	drawn.	They	have	no	power	to	alter	the	
outcome.	It	 is	what	it	is	(or	what	it	will	be).	Very	much	 like	Yom	
Kippur;	 nothing	 is	 in	 our	 -- or,	 their	 -- hands	 on	 that	 day.	 If	 a	
person	 has	 reached	 Yom	 Kippur and	 not	 yet	 achieved	 tzaddik
status,	his	only	hope	is	to	pray	for	Hashem’s	mercy.	Everything	is	
in	the	hands	of	Hashem.	He	sees	everything;	nothing	eludes	Him.	
As	the	ultimate	righteous	 Judge,	His	 judgment	 is	always	perfect,	
righteous	 and	merciful.	We	may	 not	 understand	 His	 decision	 –
but	 we	 have	 no	 say	 once	 we	 pass	 the	 boundary	 line	 of	 Yom	
Kippur.	If	we	do	not	prepare	for	this	awesome	day,	our	fate	will	be	
decided	 like	 that	of	 the	two	he-goats	of	Yom	Kippur.	Why	would	
anyone	want	to	take	that	risk?	

ןענכץראהשעמכוושעתאלהבםתבשירשאםירצמץראהשעמכ
ושעתאלהמשםכתאאיבמינארשא

Like the practice of the Land of Egypt in which you dwelled do not 
do; and do not perform the practice of the Land of Canaan to which I 

will bring you. (18:3)

The	 Toras	 Kohanim derives	 from	 the	 words,	 yishavtem
bah,	 “in	 which	 you	 dwelled,”	 that	 Egypt	 was	 the	 most	 morally	
bankrupt	 nation	 (followed	 by Canaan),	 specifically	 because	 the	
Jews	 lived	 there.	Likewise,	 the	moral	 turpitude	of	 the	Canaanim
plunged	 even	 lower	 as	 a	 result	 of	 its	 Jewish	
conquerors/inhabitants.	 This	 statement	 begs	 elucidation.	 One	
would	 think	 that	 the	moral	 standard	which	 the	 Jews	set	 should	
have	served	as	an	example	for	these	pagans	to	emulate.	 Instead,	
Chazal indicate	that	they	became	worse.	Why?

In	 his	 commentary	 to	 Toras Kohanim,	 the	 Raavad
writes:	“This	means:	as	a	result	of	 the	sin	of	enslaving	the	 Jews,	
they	came	to	committing	these	other	sins	(perverted	morality)	in	
order	that	 they	(descend	 to	the	nadir	of	depravity	and)	warrant	
the	punishment	of	being	destroyed.	For	aveirah goreres aveirah,	
‘sin	 causes	 sin.’”	 The	 Raavad seems	 to	 imply	 that	 the	 sins	
previously	committed	by	the	Egyptians	[This	idea	also	applies	to	
the	 Canaanim,	 because	 the	 Jews	 were	 about	 to	 conquer	 and	
inhabit	 the	 land	 which	 had	 heretofore	 been	 their	 place	 of	
habitation.	 Now	 that	 the	 Jews	 were	 returning	 “home”,	 the	
Canaanim	 had	 to	 leave.]	 would	 not	 have	 caused	 their	
ejection/destruction.)	 	 Since	 the	 Jews	 were	 about	 to	 live	 in	
Canaan,	however,	the	pagans	had	to	magnify	their	sins	in	order	to	
warrant	 their	 punishment.	 Although	 this	 sheds	 some	 light,	 we	
still	require	an	understanding	of	this	concept:	In	order	to	make	a
nation/person	 “worthy”	 of	 punishment,	 he	 is	 “granted”	 the	
opportunity	to	sin.	While	this	is	part	of	the	rule	that		“sin	causes	
sin,”	 Hashem	 seems	 to	 implement	 it	 in	 greater	 force	 when	
necessary.	 It	 is	 almost	 like	 suggesting	 that	 a	 sinner	 is	 given	 the	
opportunity	to	sin	more	and	more,	so	that	he	can	receive	his	duly	
deserved	punishment.		

Horav Gedalya Schorr,	 zl,	 contends	 that	 this	 is	 exactly	
what	 the	 Raavad means.	 He	 quotes	 the	 Rambam in	 his	 Pirush
HaMishnah to	Talmud Berachos where	he	explains	the	pasuk,	Eis
laasos l’Hashem heifeiru Torasecha,	 “For	 it	 is	 a	 time	 to	 act	 for	
Hashem,	 they	 have	 voided	 Your	 Torah”	 (Tehillim 119:126).	
Simply,	this	means	that	at	a	time	when	so	many	have	abandoned	
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the	Torah,	 it	 is	 incumbent	 upon	 those	who	remain	 loyal	 to	 it	 to	
intensify	 their	 own	 knowledge	 and	 observance,	 so	 that	 they	
ensure	 its	perpetuation.	Rambam,	 however,	 offers	an	 innovative	
exposition	 of	 this	 pasuk.	 When	 the	 eis,	 time,	 comes	 for	 the	
nations/person	to	be	punished	-- their	stretch	of	sin	has	become	
too	 long	 -- Hashem	 “enables”	 them/him	 to	 abandon/deny	 the	
Torah	 (descending	 their	 sins	 to	 a	 new	 low),	 warranting	 swift,	
intense	 punishment.	 Rambam implies	 a	 powerful	 principle	
concerning	Heavenly	punishment.	A	nation,	or	a	person,	can	have	
committed	 a	 number	 of	 sins	– none	 of	 which	warrant	 ultimate	
punishment.	When	 the	 time	arrives,	however,	 that	 they	must	be	
punished	(for	whatever	reason,	such	as:	in	Egypt,	the	Jews	had	to	
leave;	Canaan;	the	Jews	were	about	to	arrive	– or,	if	a	person’s	evil	
has	 become	 a	 seriously	 bad	 example	 and	 harmful	 influence),	
Hashem	 intervenes and	 “arranges”	 ways	 for	 them	 to	 increase	
their	sinful	behaviour,	so	that	it	warrants	said	punishment.	

The	Rosh Yeshivah exhorts	us	to	be	concerned	about	the	
“little	breaches,”	the	ones	that	skirt	impropriety,	subtly	border	on	
moral	 turpitude,	 or	 act	 within	 the	 confines	 of	 halachah	 but	
denigrate	tradition.	This	 is	how	 the	 yetzer hora,	 evil	 inclination,	
ensnares	 a	person	 and	 ultimately	 takes	 over	 his	 life.	The	 yetzer
hora does	not	openly	tell	a	person	to	worship	idols	or	to	commit	
an	act	that	is	morally	despicable.	He	begins	with	minor	misdeeds	
and	then	 leads	up	to	the	major	violations.	The	Torah	exhorts	us,	
Kedoshim tiheyu,	“Be	holy!”	Abstain	from	anything	that	is	not	holy.	
As	long	as	one	does	not	give	in	on	the	little,	subtle	trespasses,	he	
does	not	have	to	worry	that	the	yetzer hora will	convince	him	to	
act	 reprehensibly.	 Once	 one	 falls	 into	 the	 yetzer hora’s web	 of	
deceit,	 however,	he	becomes	ensnared	 in	his	net.	Then,	Hashem	
steps	in	with	the	punishment	that	he	deserves.

In	 conclusion:	 No	 one	 escapes	 punishment.	 He	 might	
attempt	to	convince	himself	that	a	string	of	“light”	sins	does	not	
have	a	detrimental	effect	on	him	– but	he	is	wrong.	Sin	is	sin,	and	
every	 single	 one	 counts.	When	 one’s	 behaviour reaches	 a	 point	
that	Hashem	feels	enough	is	enough	– he	will	manoeuvre added	
“weight”	to	his	sins	or	chart	a	course	for	the	sinner	whereby	his	
earlier	sins	will	cause	greater,	more	egregious	offenses	that	carry	
stronger	punishment.	

At	the	end	of	the	day	– he	will	pay.		

PARASHAS	KEDOSHIM

אטחוילעאשתאלוךתימעתאחיכותחכוה
You shall reprove your fellow and you shall not bear a sin because of 

him. (19:17)

The	 Bialystoker Maggid,	 zl (cited	 by	 Horav Gedalya
Schorr,	zl),	posits	that	we	have	two	forms	of	tochachah,	rebuke.	In	
one	instance,	the	rebuker	chastises	his	fellow,	saying,	“How	could	
you commit	 such	 a	 sin?”	 Another	 scenario	 has	 the	 rebuker	
challenging	his	fellow,	alleging,	“Who	are	you	(who	do	you	think	
you	are)	to	have	the	audacity	to	commit	such	a	grave	sin?”	In	both	
instances,	 the	 rebuker	 is	 magnifying	 the	 sin	 and	 making	 it	
greater/larger	than	the	sinner.	He	is	either	too	small	or	the	sin	is	
too	 large,	 but,	 in	 any	 event,	 the	 offense	 is	 greater	 than	 the	
offender.	

The	 Maggid teaches	 us	 that	 neither	 approach	 is	
appropriate;	 rather,	 the	 rebuke	 should	 elevate	 the	 sinner	 above	
the	sin.	He	should	say:	“How	could	an	individual	of	your	stature,	
someone	as	important	and	distinguished	as	you	are,	fall	into	the	
clutches	of	 sin?	You	are	 so	above	 such	despicable	 behaviour.	Es
passt nisht:	 ‘It	 does	 not	 become	 you.’”	 By	 preserving	 the	
offender’s	esteem,	one	has	a	better	chance	of	getting	 through	to	
him	and	convincing	him	to	repent	his	ways.	

Horav Nachman,	zl,	m’Breslov teaches	that	reproof	is	not	
merely	 venting	 one’s	 anger,	 but	 rather,	 it	 is	 to	 “bring	 out	 the	
beautiful	fragrance	within	your	fellow	Jew.”	Every	person	has	the	
potential	either	to	rise	to	greatness	or	to	descend	to	depravity	–
to	 be	 a	 tzaddik,	 righteous	 person, or	 a	 rasha,	 wicked	 person.			
Reproof	serves	as	the	lodestar	to	guide	the	person,	to	help	him	to	

reach	-- and	stay	on	-- the	correct	path,	to	prevent	him	from	going	
astray.	 It	 is	 appropriate	 (form	 of)	 reproof	 that	 will	 succeed	 in	
bringing	 out	 the	 beautiful	 fragrance,	 the	 inherent	 good,	 within	
each	person.		

ךומכךערלתבהאו
Love your fellow as yourself. (19:18)

Rashi quotes	the	well-known	dictum	of	Rabbi	Akiva,	“Zeh
klal gadol baTorah:	 	“This	is	a	great	principle	of	the	Torah.”	Why	
is	the	word	“baTorah” added?	It	would	be	sufficient	 to	have	said	
simply,	“This	is	a	great	principle.”	The	Chasam Sofer explains	that	
the	 principle	 of	 loving	 one’s	 fellow	 kamocha,	 like	 yourself,	 is	
specifically	baTorah,	 concerning	Torah	study	and	other	 spiritual	
pursuits.	 Regarding	 physical	 pursuits,	 one’s	 personal	 needs	
precedes	 those	 of	 his	 fellow.	There	 is	 a	 case	 in	Chazal in	which	
Rabbi	 Akiva	 seems	 to	 underscore	 the	 difference	 between	
spiritual	 pursuits	 and	 physical	 pursuits	 with	 regard	 to	 helping	
one’s	fellow.	

Two	people	 are	wandering	 in	 the	wilderness,	 and	 only	
one	 of	 them	 has	 a	 cup	 of	 water.	 In	 order	 for	 one	 of	 them	 to	
survive	the	wilderness,	he	requires	that	cup	of	water.	Who	gets	it?	
Does	 the	 one	 who	 has	 the	 water	 drink	 it	 and	 watch	 his	 friend	
perish	before	his	eyes,	or	does	he	give	the	water	to	his	friend,	so	
that	he	dies?	They	have	another	option:	They	can	share	the	cup	of	
water	and	both	die.	Obviously,	this	option	does	not	make	anyone	
happy.	 Rabbi	 Akiva,	 who	 teaches	 that	 loving	 one’s	 fellow	 as	 he	
loves	himself	is	a	cardinal	principle	of	the	Torah,	surprisingly	is	of	
the	 opinion	 that	 the	 one	who	has	 the	water	 should	 drink	 it	 all,	
because	this	way	at	least	he	will	live.	What	about	the	“principle”	
of	v’ahavta l’reiacha kamocha?	Veritably,	Rabbi	Akiva	 focuses	on	
the	pasuk v’chai achecha imach,	“Your	brother	shall	live	with	you”	
– only	 if	 you	 are	 alive.	 In	 other	 words,	 you/I	 come	 first.	 Rabbi	
Akiva’s	words	appear	to	be	contradictory.	Apparently,	one’s	 love	
for	his	brother	has	limitations.

Based	 upon	 what	 we	 said	 earlier	 (Chasam Sofer),	 Zeh
klal gadol ba’Torah – “This	is	a	principle	in	the	Torah.”	Yes	–when	
it	involves	Torah	study,	your	friend	comes	first.	You	should	reach	
out	 and	 teach	 even at	 your	 own	 expense.	 This	 is	 Torah;	 if	 you	
could	have	helped	your	friend	learn,	but	you	did	not,	due	to	your	
concern	 regarding	your	own	Torah	– then	your	Torah	 is	of	 little	
value.	 You	 sacrifice	 your	 own	 growth	 for	 the	 sake	 of	 others.		
When	 it	 concerns	 your	 physical/material	 needs,	 however,	 your	
life	precedes	 that	of	your	 fellow.	The	Torah’s	principle	 concerns	
Torah/spiritual	pursuits.	

Horav Moshe	 Feinstein,	 zl,	 teaches	 that	 just	 as	 it	 is	
incumbent	 upon	 every	 Jew	 to	 give	 maaser,	 one	 tenth	 of	 his	
earnings,	to	the	Jewish	poor,	it	is	equally	important	that	one	give	
up	 one-tenth	 of	 his	 time	 to	 study	 Torah	 with	 those	 who	 are	
weaker	 than	 he	 is.	 Indeed,	 the	 Bnei Yissachar teaches	 that	 the	
greatest	form	of	tzedakah,	charity,	is	to	teach Torah	to	one	who	is	
weaker	than	he	is.	

Horav Elimelech Biderman,	Shlita,	 relates	 the	 story	of	 a	
Holocaust	survivor	who	came	to	a	yeshivah in	London	(after	the	
war)	with	a	burning	desire	to	learn	Torah.	The	problem	was	that,	
as	 a	 result	of	his	 incarceration	 in	 the	Nazi	 death	 camps,	 he	had	
lost	 years	 of	 study.	 He	 was	 far	 behind	 the	 level	 of	 the	 other	
yeshivah students.	What	made	things	worse	was	the	fact	that	the	
other	 bachurim,	 students,	 were	 themselves	 busy	 learning.	 They	
neither	had	the	time	nor	the	patience	to	learn	with	such	a	weak	
student.	 Two	 students,	 however,	 “found”	 the	 time	 and	 had	 the	
patience	to	learn	with	him.	They	were	Horav Moshe Shternbuch,	
Shlita,	the	Ravaad of	Yerushalayim,	and	Horav Tuvia Weiss,	Shlita,	
the	Gaavad of	Yerushalayim.	Apparently,	the	time	they	spent	with	
him	was	not	a	detriment	to	their	own	learning.	Perhaps	the	merit	
of	 helping	 a	 Holocaust	 survivor	 return	 to	 Torah	 stood	 by	 their	
side	 as	 they	ascended	 the	 ladder	of	 spiritual	 growth	 to	 become	
premier	gedolei Yisrael,	Torah	giants.	

During	a	recent	trip,	I	was	walking	to	my	hotel	from	shul
in	 the	 morning.	 A	 young	 man	 walking	 nearby	 was	 occupying	
himself	 with	 plugging	 in	 his	 earphones	 to	 listen	 to	 what	 I	
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assumed	 was	 music.	 A	 third	 man,	 older	 than	 myself	 – and	
probably	more	religiously	intense	than	I	-- asked	the	young	man	
to	what	type	of	music	he	was	listening.	(He	assumed	that	with	his	
sneakers	and	running	pants,	 he	was	of	 the	genre	who	would	be	
listening	to	music	– never	assume.)	 	The	young	man	replied	that	
this	was	 the	 only	 time	 that	 he	 could	 learn	 the	 “Daf”	 (Yomi);	 he	
was	 listening	 to	 a	 shiur while	 he	walked	 to	 his	 hotel	 room	 and	
would	finish	sometime	during	the day.	The	gentleman	countered,	
as	he	looked	at	me,	Dos haist nisht gelerent; This	is	not	considered	
learning.”	 I	 replied	 that	 different	 forms	 of	 learning	 exist.	 	 For	
someone	to	listen	to	Daf Yomi while	he	is	taking	a	half	hour	walk	
may	not	 be	 the	 same	 as	 learning	 in	 the	bais hamedrash,	 but	 he	
must	be	commended,	because	he	could	be	doing	and	listening	to	
alternatives	that	are	far	from	appropriate.	

Veritably,	 many	 occupy	 their	 free	 time	 with	 various	
forms	 and	 venues	 of	 learning,	 but	 what	 about	 Torah lishmah –
pure	Torah	study,	to	fulfil Hashem’s	command?		Does	such	study	
have	value	if	it	is	of	lower	quality?	Surely	there	is,	considering	the	
alternative,	 but	 at	what	 point	will	 a	 person	 say,	 “My	 learning	 is	
really	not	that	valuable.	Why	bother?”

Rav Elimelech Biderman relates	a	lecture	given	by	Horav
Chaim Kreisworth,	zl,	that	disproves	this	theory.	“I	once	presided	
over	 a	 din Torah,	 monetary	 litigation,”	 began	 Rav Kreisworth,	
“where	the	claim	was	for	a	thousandth	of	a	percent.	The	diamond	
broker	contended	that	he	had	been	promised	005%	for	each	sale	
that	 he	 concluded.	 The	 merchant	 for	 whom	 he	 worked	 argued	
that	their	agreement	had	been	for	004%.	Their	discord	was	over	
a	 pittance	 (supposedly),	 one	 thousandth	 of	 a	 percent.”	 Indeed,	
the	crowd	attending	Rav Kreisworth’s	 lecture	 thought	 this	 to	be	
quite	 humorous.	 Why	 should	 people	 squabble	 over	 such	 an	
insignificant	amount?

Rav Kreisworth	 said,	 “Do	 not	 laugh.	 There	 is	 nothing	
funny	about	one	thousandth	of	a	percent	if	the	claim	concerns	the	
brokerage	fee	for	one	billion	dollars	of	diamonds.	In	such	a	case,	a	
thousandth	of	a	percent	equals	one	million	dollars!	 	This	is	not	a	
small	amount	of	money."

The	 Rosh	 Yeshivah concluded	 his	 shiur,	 explaining	 that	
sometimes	people	think	that	the	Torah	which	they	learn	has	little	
value,	since	 it	 is	not	studied	entirely lishmah.	They	should	know	
that	 due	 to	 the	 eternal	 value	 of	 Torah,	 its	 worth	 is	 beyond	
comprehension.	Thus,	even	a	miniscule	percentage	of	the	reward	
one	receives	for	studying	Torah	is	far	beyond	our	ability	to	grasp	
– beyond	millions.”

ץראהםעתומיתומךלמלוערזמןתירשאלארשיינבמשיאשיא
אוההשיאהןמםהיניעתאץראהםעומילעיםלעהםאוןבאבוהמגרי

אוההשיאבינפתאיתמשו...ותאתימהיתלבלךלמלועכזמותתב
Any man from Bnei Yisrael… who shall give of his seed to Molech

(Idol) shall be put to death; the people of the land shall pelt him with 
stones. But if the people of the land avert their eyes from that man 
when he gives from his offspring to molech, not put him to death –

then I shall concentrate My attention upon that man. (20:2,4,5)

Chazal identify	a	number	of	ambiguities	concerning	the	
pshat,	 explanation,	 of	 this	pasuk.	We	will	 focus	on	 two	of	 them.	
The	second	pasuk states:	“But	if	the	people	of	the	land	avert	their	
eyes…	 not	 to	 put	 him	 to	 death.”	 Why	 are	 the	 Jewish	 people	
referred	to	as	am ha’aretz,	“people	of	the	 land”?	This	vernacular	
suggests	 that	 their	 primary	 focus	 is	 to	 settle	 the	 land.	 Second;	
what	is	the	meaning	of	the	phrase	“not	to	put	him	to	death”?	Why	
not	simply	say:		“they	will	not	kill	him”?	The	pesukim concerning	
the	 Molech debacle	 are	 unusually	 redundant.	 The	 Tevuos
Ha’Sadeh,	Horav Eliezer Deutch,	zl,	cites	the	Ramban who	quotes	
Kadmonim (earlier	Rishonim)	who	 contend	 that	 the	molech rite	
consisted	 of	 total	 immolation	 of	 the	 child.	 The	 parents	 actually	
murdered	 their	 child	 by	 throwing	him	 in	 as	 a	 sacrifice	 into	 the	
fires	of	molech.	The	Ramban disagrees,	contending	that	the	child	
was	merely	passed	between	the	fires.	He	emerged	alive	– burnt,	
but	 alive.	 The	Tevuos HaSadeh suggest	 that	 perhaps	 there	were	
two	forms	of	molech/two	ways	to	worship	molech:	one	in	which	
the	 child	was	 consumed;	 and	 one	 in	which	 he	was	only	passed	

through	 the	 flames.	 (In	 any	 event,	 the	 parents	 were	 depraved	
people.	The	question	is	with	regard	to	their	level	of	depravity.)	

It	 goes	 without	 question	 that	 parents	 who	 would	
murder	their	child	as	part	of	a	pagan	sacrificial	rite	are	cruel	and	
evil	people	– individuals	who	do	not	belong	in	a	sane	society.	We	
have	no	doubt	that	their	actions	bring	shame	upon	a	community,	
and	 no	 one	 would	 agree	 to	 have	 them	 as	 neighbours.	 Thus,	
people	 did	 not	 avert	 their	 eyes	 from	 the	 offender	 when	
witnessing	 the	molech rite	 in	 which	 the	 child	 was	 immolated.	
They	would	swiftly	deal	with	him	on	their	own.	 It	 is	 the	second	
molech rite	 which	 causes	 speculation.	 Since	 the	 child	 was	 not	
killed	 (what	 is	 a	 little	 burnt	 skin?),	 they	 might	 hesitate	 to	
intervene,	claiming	that	“we	do	not	want	to	get	involved.”	Under	
such	circumstances,	Hashem	intervenes	with	His	punishment.	

The	 pesukim are	 no	 longer	 ambiguous.	 In	 the	 instance	
that	 a	 person	 gives	 his	 child	 to	 the	 molech, under	 such	
circumstances	 that	 – l’molech mos yumas,	 the	 child	 will	 be	
delivered	to	the	molech as	a	 sacrifice,	he	will	surely	be	executed	
by	 his	 community’s	 vigilantes.	 No	 decent	 human	 being	 will	 act	
indifferently	 to	 the	 murder	 of	 a	 child.	 When	 the	 molech rite	
consists	 of	 l’bilti heimis oso,	 not	 to	 put	 him	 to	 death,	 however,	
then	 Hashem	 will	 arbitrate	 and	 demand	 punishment	 from	 this	
man.	

Members	of	a	community	often	remain	indifferent	to	the	
abuses	some	parents	inflict	upon	their	children.	They	justify	their	
apathy,	claiming	that	the	parents	are	not	inflicting	serious	bodily	
harm	 on	 their	 children.	 What	 about	 emotional	 abuse?	 Does	
anyone	know	the	extent	of	damage	that	emotional	abuse	 inflicts	
upon	 a	 child?	 The	 scars	 often	 accompany	 the	 child	 into	
adulthood.	We	must	 remember	 that	when	 the	 community	 turns	
its	collective	heads	away	from	one	who	passes	his	child	through	
the	 fires	of	 the molech,	Hashem	intervenes.	He	will	do	 the	same	
when	 a	 community	 ignores	 the	 cries	 of	 those	who	 cannot	 help	
themselves.	How	can	we	ask	Hashem	 to	help	our	 children	 if	we	
are	indifferent	to	the	plight	of	others?	

Va’ani Tefillah

ןויצלותניכשריזחמה
HaMachzir Shechinaso l’Tzion. 

Who restores His Presence to Tzion.

When	 the	Mishkan was	 constructed	 in	 the	 wilderness	
and	 Hashem’s	 Shechinah,	 Presence,	 came	 to	 repose	 there,	 the	
Ministering	 Angels	 sang	 this	 blessing	 – Who	 restores	 His	
Presence	 to	Tzion.	When	 the	Mishkan was	 replaced	 by	 the	Bais
Hamikdash,	 the	 Shechinah rested	 within	 the	 Bais Hamikdash.	
Chazal Yuma 21b	 teach	 that	 one	 of	 the	 five	 features	 that	 were	
missing	 in	 the	 Second	Bais Hamikdash that	were	present	 in	 the	
First	 Bais Hamikdash was	 the	 departure	 of	 the	 Shechinah.	 The	
Talmud Rosh Hashanah 31a	teaches	that	Hashem	left	the	Temple	
reluctantly	in	the	hope	that	it	would	spur	the	nation	to	repent.

Rambam,	however,	seems	 to	disagree.	He	rules	 that	 the	
sanctity	 of	 Yerushalayim	 and	 the	 Temple	 Mount	 remains	
inviolable,	 because	 the	 Shechinah remains	 there.	 The	 area	
remains	 a	 sanctuary	 regardless	 of	 who	 rules	 in	 Yerushalayim.	
There	may	 be	 an	 exile,	 but	 the	 Shechinah remains.	 How	 do	we	
reconcile	the	Ramban with	Chazal?	Furthermore,	the	blessing	we	
say thrice	 daily	 clearly	 implies	 that	we	wait	 for	 the	 Shechinah’s
return.

We	must	 say	 that	 a	difference	exists	between	presence	
and	 perceived	 presence.	 	We	 have	 no	doubt	 that	when	Hashem	
rested	His	Shechinah on	the	Har HaBayis/Bais Hamikdash,	it	was	
there	to	stay.	During	this	period	prior	to	the	exile,	the	Shechinah’s
Presence	was	felt;	it	was	palpable.	When	a	person	walked	to	the	
Temple	Mount,	it	was	with	extreme	awe	and	trepidation.	With	the	
advent	of	 the	exile,	 this	 feeling	dissipated.	The	Shechinah is	 still	
here.	We,	however,	do	not	sense	it	as	we	should.	
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TThhee  LLeessssoonn  FFrroomm  YYoouurr  BBrrootthheerr  
ויאמר ד' אל משה דבר ““  22::1166
אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת 
  ””אל הקדש
“And Hashem said to 

Moshe: Speak to Aharon, your brother, and 
he shall not come at all times into the 
Sanctuary.” Hashem tells Moshe to tell 
Aharon, his brother, that he should not 
come into the Kodesh at all times.  There 
are numerous times in the Torah where 
Moshe is told to speak to his brother 
Aharon, yet the Torah just says, “Aharon” 
for we know of only one Aharon, and it is 
obviously Aharon his brother.   Why does 
Hashem need to tell Moshe that he should 
speak to Aharon, his brother, when 
certainly Moshe would know that it was 
Aharon his brother, as opposed to any other 
Aharon?   
 Why does the Posuk say, “אחיך” 
that Moshe was to tell Aharon, “his 
brother,” when it was certainly known to all 
that Aharon was Moshe’s brother, and the 
Torah states numerous other times that 
Moshe should speak to Aharon and does not 
say, “Your brother”?  Additionally, the 
Posuk says, “ואל יבא” – “And you shall not 
come” – the “and” implies another 
command, yet we don’t see one.  Why does 
the Posuk say, “ואל”?  The word, “אחיך” was 
actually a command from Moshe to Aharon. 
It was a command that Aharon should 
always have a certain fear when entering 
the Mishkan, and that he should not gaze at 
the light of the Shechina revealed there.  
This command to Aharon was similar to the 
way Moshe Rabbeinu acted when he 
recognized that the fire of the סנה, the thorn 
bush, was the fire of the light of the 
Shechina.  Shemos 3:6 “ ויסתר משה פניו כי ירא
 ,And Moshe hid his face“ – ”מהביט אל אלקים
for he was afraid to gaze toward Hashem.” 
The term, “אחוה” – brotherhood, is a term 
used to explain things that are similar one 
to another, as it says regarding the curtains 
in the Mishkan in Shemos 26:3 “ אשה אל
 that the fifty loops on the curtains – ”אחותה
should “correspond to one another.”  This is 
what the Torah is telling us here, that the 
first command that Moshe was to give to 
Aharon was, “אחיך” – that Aharon must act 
similar to the way Moshe acted, and he 
should fear when entering the Mishkan, 
and should not gaze at the light of the 
Shechina.  “ אלו ” – and a second command to 
Aharon was that he was not able to enter 
the Mishkan whenever he wanted. ( עוד יוסף
 (חי
  Hakodosh Boruch Hu had His 
Shechina revealed in the ענן, in a cloud, that 
was in the Kodshei Kodoshim, and not 

directly on the Aron Kodesh or on the 
Keruvim.  The reason for this is that 
Hakodosh Boruch Hu loves the soft and 
humble, and not the hard and arrogant.  
Being that the Aron Hakodesh and the 
Keruvim were made from hard substances - 
wood and gold - Hakodosh Boruch Hu did 
not reveal the Shechina directly upon them, 
but rather above them, on that which is 
softer than everything else in the Mishkan, 
the Anan.  The reason that Hakodosh 
Boruch Hu only gave permission to the 
Kohen Gadol to enter the Kodesh 
Hakodoshim one day a year, on Yom 
Hakippurim, is so that the Kohen Gadol 
should enter with much Yirah and a soft 
heart.  If the Kohen Gadol were to enter all 
of the time, he would end up having at least 
some arrogance, being that only he is 
allowed to enter while no one else is allowed 
to enter at all.  If the Kohen Gadol were to 
have any thoughts of haughtiness, then the 
Shechina would not rest upon him.  If the 
Shechina were not to rest upon the Kohen 
Gadol, then he would not be successful in 
his Avodah on behalf of the entire Klal 
Yisroel – that which the entire Klal Yisroel 
is relying upon him for.  

The Medrash in Vayikra Rabbah 
27:5 provides three reasons as to why בהמות 
were chosen to be brought as Korbonos, and 
not 1  .חיות – Chayos are not found easily in 
settled areas, and Hakodosh Boruch Hu did 
not want to be Matriach, to bother, Klal 
Yisroel to have to go out into the marshes 
and the wilderness in order to find Chayos 
to bring as Korbonos.  Thus, only Beheimos 
are eligible to be brought as Korbonos, 
which are easily found where people reside.  
2 – Koheles 3:15 “והאלקים יבקש את הנרדף” – 
“And Hashem seeks the pursued.”  The 
Beheimos are constantly pursued by 
Chayos, while the Chayos are the pursuers.  
The Posuk in Koheles tells us, Hakodosh 
Boruch seeks the pursued, and thus 
Hakodosh Boruch Hu desires Beheimos, the 
pursued, to be brought as Korbonos, and not 
Chayos, the pursuers.  3 – The Chaya has 
an element of arrogance, that which is not 
found in Beheimos.  Thus, Hakodosh 
Boruch Hu only wants Beheimos, which do 
not have arrogance.  Although there are 
three reasons given for Beheimos to be 
brought as Korbonos, and not Chayos, the 
main reason is the third reason, for the 
Chayos have arrogance while the Beheimos 
do not.  The proof to this is as it says in 
Yeshaya 11:6,7 “ וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי
ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. ופרה 

קר יאכל ודב תרעינה יחדיו, ירבצו ילדיהן ואריה כב
 ,The wolf shall dwell with the lamb“ – ”תבן

The leopard lie down with the kid; The calf, 
the beast of prey, and the fatling together, 
with a little boy to herd them. The cow and 
the bear shall graze, their young shall lie 
down together; and the lion, like the ox, 
shall eat straw.”   

We see from these Pesukim a time 
that the Chayos will be easily found in 
settled areas, and where they are not 
pursuing others, yet they were still not 
chosen to be brought as Korbonos.  We see 
from here that the main reason is that the 
Beheimos which are humble that were 
chosen to be brought as Korbonos as it says 
in Tehillim 51:19 “ לב נשבר ונדכה אלקים לא
 Hashem – You will not despise a“ – ”תבזה
contrite and crushed heart.” This is what 
the Torah is telling us here regarding 
Aharon Hakohen performing the Avodah in 
the Kodesh Kodoshim.  “ דבר אל אהרן אחיך ואל
 Tell Aharon that he – ”יבא בכל עת אל הקודש
cannot enter the Kodesh whenever he 
wants, but only once a year, “ כי בענן אראה על
 because you see that I only rest – ”הכפורת
my Shechina on the “ענן” which is soft. 
Hakodosh Boruch Hu is saying that Aharon 
cannot go in when he wants for then he 
would become arrogant, and then the 
Shechina would not rest upon him.  Thus, 
בזאת יבא אהרן אל הקודש, בפר בן בקר, ואיל “
 ,פר With this – with Beheimos, the – ”לעולה
and the איל, which are to be brought as 
Korbonos, for they are humble. (בן איש חי) 
 The word חא  represents 
brotherhood. We know that Moshe 
Rabbeinu was the greatest Anav of them 
all, and he was exceedingly humble.  He was 
directly connected to Hakodosh Boruch Hu, 
and had the Shechina reside within him.  
Being that Moshe Rabbeinu had the 
Shechina with him at all times, he was able 
to go into the Mikdash at all times.  With all 
of this said, the Torah is still teaching us a 
great lesson here.  Although the Torah 
testifies that Moshe was the greatest Anav, 
nonetheless, at all times, one must be 
careful not to allow even a small opening for 
the Satan to come in, for if you do, the Satan 
will enter.  Therefore, when Hakodosh 
Boruch Hu tells Moshe to speak to Aharon 
about not going into the Mikdash at all 
times, He refers to Aharon as his brother, 
so that Moshe should not become even the 
slightest bit arrogant.  Aharon was to learn 
from Moshe that he must always be 
humble, regardless of his station in life.  
This was the mistake of the holy 
individuals, Nadav and Avihu, and this is 
what we must learn from the incident.  May 
we be Zoche to truly serve Hakodosh 
Boruch Hu with the proper humility.   



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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS ACHAREI MOS / KEDOSHIM   

UNDER SEIGE - DON'T EMBRACE A STRANGER 
We have been under the siege of the Covid 19 for a period of time which caused everyone's lifestyles to be altered dramatically. If we merited 
having in our midst the Neveeim like in the past, they for sure would have revealed to us what exactly does Hashem require from us to do 
now. Today, any interpretations to the reason of our devastating calamity can only be a guess and therefore it will always remain an 
uncertainty. Yet when it comes to Pikuach Nefesh the Halachah dictates that even with a safek one must be machmir and strict. So even if 
the cause of this present tzarah cannot be defined with a clarity of purpose besides the general theme of teshuvah to Hashem, that is sufficient 
for each individual to work on himself to attain that goal. By doing so he will demonstrate to Hashem that his desire is to become closer to 
Him and fulfill His ratzon which will create a closer beneficial bond with Hashem, irrelevant whether or not the crisis will depart from our 
midst because of our spiritual achievements. 
I humbly would like to suggest a general shortcoming that everyone can improve in which would make our relationship with Hashem closer 
and more meaningful. It is based on the passuk רכנ לא ומע ןיאו ונחני דדב 'ה  (Devarim 32,12). Hashem alone guided them and no other power 
was with them. The Ramban explains this to mean that Hashem did not place Am Yisrael under the stewardship of angels as the other nations 
but has placed them under His providence alone. However, we suggest a novel interpretation relevant to our pandemic plague. That Hashem 
will place man דדב  in isolation and in solitude which will cause him not to relate to Hashem as a strange G-d.  
 
The passuk means the following. When an individual loses focus on his primary goal of coming close to Hashem, and he falls under the 
influence of the material and physical world cravings, it will be at the expense of estranging himself from Hashem slowly but surely. Exposing 
oneself to heightened experiences of instant physical pleasures might make one erroneously believe that they satisfy him more intensely 
than spiritual experiences. Part of this phenomenon is because physical pleasures are tangible with bodily reactions such as one's heart beat 
increasing and the release of dopamine in the brain. One immediately feels the difference from before the pleasure and during the pleasure, 
an experience much more difficult to attain in the realm of spirituality. However, this does not make physical pleasures automatically more 
fulfilling especially since it is possesses the nature of being very fleeting. If one toils on mitzvah performance, or overcomes his yetzer harah, 
the satisfaction and well being derived from them are sustainable and much deeper. Ruchniyus experiences give one a divine feeling and a 
connection to a life force and energy  beyond oneself, which in contrast to physical pleasures that are limited, since they can only arouse 
pleasurable feelings within the body.  
 
Unfortunately, when one indulges in earthly arousals, his commitment to Torah observance will begin to weaken and he soon finds himself 
with new difficult tests of allegiance to even his regular daily mitzvos, something that he never felt before. He soon becomes dependent on 
the physical gratifications and the pseudo freedoms that he imagines he gained, and it becomes a daily struggle driven by guilt alone to force 
himself to fulfill, or appear to fulfill, the mitzvahs. His head and heart belong now to his body and not to his neshama which has unfortunately 
become a stranger in his daily life.  
 
This degenerative process of becoming estranged from Hashem is mentioned in our Parsha (18,2). Do not perform the practice of the land of 
Egypt in which you dwelled and do not perform the practice of the land of Cannaan to which I bring you and do not follow their traditions. It 
is easy to justify sin on the grounds that everyone in the environment is doing it. The Canaanites were the most abominable of all the nations. 
One can erroneously rationalize that as long as I don't perform the obscene and vulgar acts of this nation, then the innocent lifestyle and 
traditions are ok. Therefore the Torah points out and warns us that even the customs and the "chill" of this nation must be abhorred and 
avoided. Sinning is a progressive process and the "not so bad" conducts will inevitably lead to their most horrendous acts of decadence. 
 
This is how one deteriorates to a state of רכנ לא  that Hashem has become estranged to you. The gematriah of רכנ לא  is שא  fire. For most 
people in our generation it is the earthly gratifications that get one excited and the body heated up by pleasurable experiences. Only tzadikkim 
can say that they too experience the same lehavdil, when it comes to performing mitzvos and they are engulfed in a holy fire. Fires that are 
derived from physical objects possess the character of a physical fire which consumes and destroys the very person who let it be created 
within himself. In contrast the fires that are derived from the neshama and the mitzvos רוא הרותו הוצמ רנ יכ  possess the character of a heavenly  
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fire like the one found in the episode of Moshe and the Burning Bush which doesn't consume but rather allows one to hear the words of 
Hashem speaking and emanating from it. 
 
Hashem when He feels that His nation is estranged from Him and His Torah, reacts with an intervention that will He hopes will set them 
straight back on the correct path and relationship with Him. With His grand kindness He doesn't want to wait to the last second as He did in 
the geulah from Mitzrayim before Am Yisrael sank into the 50th level of tumah. Rather, He wants Am Yisrael to come to the realization on 
their own that they have drifted away from the core of their being the Torah. They should come to understand  בוצחל םייח םימ רוקמ ובזע יתוא

םימ ולכי אל רשא םירבשנ תראב תראב םהל  They left Me the source of living water to dig wells and wells that are broken and cannot retain any 
water (Yirmiyah 2,13). The waters of material pleasures for the moment tease you and give a fantasia satiation but after the experience, it 
disappears as quickly as it came. This is in contrast to an experience of the neshama where the good feeling achieved lasts all the way to 
Olam Habah and doesn't just die in the grave.  
In order for Hashem to turn His people around to pay more attention to Him and not be distracted by all the decoys in the world, He has to 
remove them by quarantining everybody into solitude and coerced distancing from all these distractions that hijack one from his neshama. 
As one steps back from the offerings and lures of the םיברה תושר , the restaurants, the stadiums, the hangouts, Broadway, the malls, the mega 
lavish simchas, the exotic vacations, one's business, he begins to feel the freedom from his unconscious addictions which he believed that 
from them it was impossible to part, but now he realizes that his life goes on without them. He begins now to appreciate his family even 
more, the children he brought into the world who will continue his legacy after he passes on. By being home he begins to cherish his wife 
even more realizing how much of a wonder woman she really is with the time and efforts she invests in one day to take care of the house, 
clean, to do the laundry, make the meals, and to play all the roles of being a mother, referee, caretaker, sympathizer to the constant whining 
and complaining of the children, all at the same time. And most importantly one realizes how much he is missing from an intimate relationship 
with His creator that is always available and waiting for him to just let Him in. בוט השעו ערמ רוס  when the distractions and sizzling lures are 
unattainable and out of reach, then the בוט השע  of connecting to Hashem is facilitated and now even yearned for. 

ונחני דדב 'ה  Hashem places man in seclusion away from the social gatherings and the noise of the םיברה תושר . As Dovid Hamelech says (Tehillim 
ירשא ןנוכ ילגר עלס לע םקיו ןויה טיטמ ןואש רובמ ינלעיו   (40,3 . The Malbim explains Hashem took me out from the noisy turbulent waters of the 
pit, You extricated me from the muddy bottoms which when stuck in its mud it's almost impossible to get out, and You placed me on a rock 
where my enemies cannot get to me, and my footing now becomes solid. 

Hashem by bringing to the world the Corona Lock down has saved all of us from the loud blasting noise of the  and its public  םיברה תושר
gatherings, the media and its pounding, penetrating, engaging, mesmerizing, distorted messages of illusions concerning the physical pleasures 
of this world. I agree that with all the children in your house it might be quite noisy also, however it’s a different quality of noise. A noise 
from the reshus harabim annoys your neshama not your body. But a noise from your dear family annoys only your body not the neshama. 
In this state of isolation where we are basically freed from all the wrong noise, we get to know and familiarize ourselves with Hashem 
intimately once again and clearly see the difference between a spiritual pleasure and a physical one from which we became freed. Being 
bombarded with lusts from the outside doesn't give a chance for the neshama to show its true self because we are always comparing it to 
the physical enjoyments that are constantly at our reach. However, now that they are not available, one can cultivate a deeper satisfying 
fulfilling pleasure of connecting with the infinite Hashem the life energy and force of the universe and receive its everlasting gratification 
after our rendezvous with Him. 

רכנ לא ומע ןיאו  The letters of רכנ  estranged can be read as נרכ  the English equivalent of Corona. Hashem is allowing us to once again reignite 
our passion for our beloved, to begin to cherish our relationship with Hashem and to remove our estrangement from Him which we allowed 
to set in over time. The doctors are telling us about social distancing and for sure not to embrace a stranger. Well, Hashem is an exception to 
this rule at this time. Let us once again start embracing Hashem because in truth as long as we carry our neshama inside, He never was a real 
stranger to us. Let us once again feel His loving embrace and with joy receive His warm greetings of Welcome Home Son. 

 
G U T  S H A B B O S   

R A V  B R A Z I L   
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ההעעררוותת  ההקקוורראאייםם
בענין מה שהבאתם בגליון דברי שיח חג הפסח תש"פ, אודות מכירת החסד של הרבנית קניבסקי ע"ה שהיתה מוכרת ביצים  
לשכנים וכו', ברצוני להודות על הדברים ולהוסיף דבר לא ידוע: למעשה, תחילתה של מכירה זו נעוצה בעקבות דקדוק הלכה  

 י נשיאה מרן רשכבה"ג זצוק"ל.מיוחד של הגאון רבי זאב ברלין שליט"א, חתניה דב
וכך הוי עובדא: אחרי נישואיו כשהגיע להתגורר בבני ברק, בירר הגאון רבי זאב שליט"א, את כשרות הביצים הנמכרים באותה 
תקופה בחנויות, כידוע, באותם ימים היו המדקדקים נזהרים בקניית הביצים שנמכרו אז דרך ספקי חברת 'תנובה', כי דיברו  

הם לא ספניה מארעיה, והיה תערובות ולא היה שייך לדעת מה בסדר ומה לא, והמדקדקים היו נוהגים לקנות אז שחלק מ
ביצים ממגדל לול תרנגולים פרטי, רבי זאב נכנס איפה למרן בעל הקהילות יעקב זי"ע ודיבר אותו על החלק ההלכתי,  

במושב נטועה, שהוא בקצה הצפון סמוך לגבול לבנון) כשבהמשך רבי זאב סח לו שמצא איש נאמן (בשם קשני, שהיה לו לול 
המוכר ביצים פרטי בלי שום חשש הלכתי, ושאל אם נכון לקנות ממנו לעצמו באופן פרטי ואולי אף ימכור למעט שכנים כדי 

 ן ומצוין.שיהיה מצוי ביצים בלי שום חשש, מרן זצ"ל מאוד מאוד התלהב מהרעיון ועודד אותו מאוד, ואמר לי כי הוא דבר נכו
ואכן, רעייתו של רבי זאב, הרבנית ברלין ע"ה היתה קונה מידי כמה ימים כמות גדולה של תבניות ביצים ומוכרת למדקדקים 

 בהלכה.
בהמשך הציע מעצמו מרן הסטייפלר זצ"ל לרבי זאב כי "גם כלתי הרבנית בת שבע מציע את עצמה שתואיל למכור בביתה  

ומוריד שם   23, ואכן החל מאז מגדל הביצים היה עושה 'תחנה' נוספת, גם ברחוב רשב"ם ביצים לציבור המדקדקים בהלכה"
מספר גדול של תבניות ביצים. (אכן, מלבד הדקדוק בהלכה היו גם לרבנית הפסדי כסף רבים מהקונים שלקחו ולא שילמו 

 וכו').
יתן לסמוך על ועדות הכשרות ולקנות ביצים  יצוין שבימינו, החששות שהיו קיימים אז כלפי הביצים לא נוהגים כיום, ונ

 בחנויות.
 אול, שהשלים לנו יריעה חשובה זו.תודת המערכת לבנו של רבי זאב שליט"א מגבעת ש

 
**                        **                      **  

 
  'את כלל ישראל, תבוא עליכם ברכת הקודם כל יש להודות על מלאכת הקודש שאתם מזכים 

 ידיכם.ותזכו להמשיך בכל מעשה 
ותלחץ אל הקיר  "אתם כותבים על לחץ. יש להביא מקור מהתורה : בענין האתון של בלעם כתוב  380 בגליון האחרון מספר
 , רואים שמי שלחוץ מלחיץ."ותלחץ את רגל בלעם
 ץ בפתח.חלהתלחץ בציירי וות

 
 בכבוד רב,
 אברהם יצחק מישקובסקי

 

  

                                                                                    

 

 ייפפהה  ממרראאהה

רסום ראשון ובלעדי: תמונה נדירה של רבינו  פ
ברחוב רשב"ם, בשעת ערב, הולך בזריזות  

וחזור, בלי מגבעת ומעיל עליון, לשים   -הלוך 
את מכתבי התשובות שלו בנקודת הדואר  

   שברחוב ביתו.

  �� ממוֹוֹ ��  ּכָּכָ עֲעֲ רֵרֵ ּתָּתָ  לְלְ בְבְ ָאָאהַהַ  ((יי""טט  יי""חח))    וְוְ

ממדותיו של רבינו, שהיה משיב לכל מכתב שהיה מקבל. היו ימים שהיה  
משיב עשרות מכתבים בהלכה ובאגדה, במוסר וחסידות, והיו מכתבים 

והתייחסות פרטית. שדרשו ממנו זמן רב מאוד, לכולם השיב במדה שווה 
הדברים ידועים, כמעט כל בית יהודי קיבל מכתב או שנים ממנו ביובל שנים  

 האחרון.
בימים האלה, אף עמל אחד מנכדי מרן שליט"א להדפיס קובץ מיוחד אודות  
פרויקט המכתבים עליהם התייגע רבינו במשך עשרות שנים. בקובץ הוא  

, מעשים נפלאים אודות  חושף טפח מדרכיו של רבינו בכתיבת התשובות
השאלות והתשובות, וכמובן, על מדת הענווה שליותה כל מכתב ומכתב 

 כאשר הוא משיב קטן כגדול.
במסגרת זו, נחשוף, תמונה עתיקה משנת תש"מ בערך, בו ניכר מדת הזריזות 
של רבינו. היה זה כמעט מידי יום, רבינו היה מסיים בשעת ערב להשיב 

שאלות, הוא לא המתין רגע, מיד ירד בזריזות  תשובות לעשרות מכתבי ה
, שם שילשל את 15רשב"ם  מהבית לעבר נקודת הדואר שעמדה ברחוב

 ערימת המכתבים ושב מיד לביתו להמשך עבודת הקודש.
היה בזה קצת מן התימה: הלא את הדואר מרוקנים בשעות הצהרים, ולמה 

הוא יורד לבית  לו למהר לשים בשעת הערב? שיחכה עד לאחרי ותיקין וכש
הכנסת ילך לנקודת הדואר, ועל מה המהירות? אלא שרצה לקיים את  
המצוה בזריזות ולא להתעכב רגע "אין משהין את המצוות, שאם באה מצוה 

 לידך אל תחמיצנה אלא עשה אותה מיד (מכילתא).
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 ממעענניינניי  ההפפררששהה   
 (ט''ז כ''ט) "בבעעששוורר  ללחחוודדשש  תתעעננוו  אאתת  ננפפששוותתייככםם......  ההאאזזררחח  ווההגגרר  ההגגרר  בבתתווככככםם"

 ה בה?וסיפה התורה במיוחד, שגם הגר מצוורק בתענית יום כיפור המדוע מכל המועדים 
ויש לומר, דאשמיענו בזה הפסוק, שאפילו גר שנתגיר ממש סמוך לשקיעה של כניסת יום כיפור, ולא הספיק עוד לעשות שום  

 חטא, מכל מקום צריך להתענות וצריך כפרה.
 ובאותו ענין:

סח רבינו על יראת השמים המופלגת של הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל, אביו של מרן בעל החזון איש. שנה אחת התענה  
ביום כיפור כמצות התורה, ועשרה רגעים לפני שקיעת החמה של היום הקדוש הרגיש שכבר אינו מסוגל יותר ופנה לאכול. הוא 

 מו לפיקוח נפש, ולא חיפש להמתין עוד דקות בודדות, אלא מיד אכל.   שיער לעצמו שאם ימשיך לצום הוא מכניס עצ
  ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((

 

 אחרי קדושיםת יופרש 381 'גיליון מס
 שמינית שנה "פתש

 יו"ל לזכות ולהצלחת  גליון זה
 ידידינו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה   
 בכל הענינים

  

ווסספפררתתםם  ללככםם 
 

  בבממ""חח  קקננייננייםם  ההתתווררהה  ננקקננייתת
  

יִיִּׁשּׁשּוּובב       ּבְּבְ
עה"פ  (ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקס"ח) בראשונים פירשו בישוב הדעת. ושאלתי לרבינו שליט"א דלכא' צ"ע מהא דאיתא במדרש 

ואי'  (הובא ברמב"ם הל' ת"ת פ"ג הי"ב)אף חכמתי עמדה לי, אמר רבי חנינא בר פפא, תורה שלמדתי באף נתקיימה לי  (קהלת ב' ט')
אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו', והוא היפך ממה שאמרו שהתורה נקנית   (פ"ג ע"ב)בשבת 

 שיב רבינו שליט"א בזה"ל "בדרך הטבע נקנית רק בישוב הדעת [אם לא ע"י זכות מיוחדת]".רק מתוך ישוב הדעת. וה
 

"ואפי' מי   (ערך תורה)עוד פירשו ביישוב דהיינו בישיבה, דמרבה ישיבה מרבה חכמה. וכתב רבינו שליט"א בספרו אורחות יושר 
ירא שמים] כמ"ש במגילה ו' ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל  שחלש מאוד בכשרון, אם יתמיד כבר הבטיחו חז"ל שיצליח [ובלבד שיהיה 

תאמין. ועי' בחיי עולם מאאמו"ר זללה"ה ח"ב פרק י"ב שהביא מחוט המשולש מעשה בבחור אחד בן י"ז שבא להחת"ס ורצה ללמוד  
הצליח כלום,  והוא לא למד מעולם, והחת"ס קיבל אותו וביקש להבחורים שילמדו איתו, והוא היה קשה לשמוע ומהר לאבד ולא 

ומ"מ מרוב שקידתו לא עזב התורה ובמשך הזמן הצליח וגם עשה פרי, ונעשה ת"ח גדול ורב בעיר גדולה, ונזכר הרבה פעמים  
 בתשובות חת"ס, ע"ש. ובאמת עיקר הקושי הוא בהתחלה, אבל אח"כ כשמתרגל בתורה נהנה ממנה".

נָנָהה     ׁשְׁשְ מִמִ   ּבְּבְ
מרן שליט"א תשב"ר צעירי צאן שזכו לסיים ששה סדרי משנה, ומבקשים מרבינו  פעמים רבות זכיתי להיות נוכח כשבאים קמיה 

שליט"א שיבחנם על תלמודם, ושואלם רבינו שליט"א בכמה מקומות מוזכרת המילה "חנוכה" במשנה, וחלקם עונים וחלקם לא,  
וכה מביא ואינו קורא". ב. ראש השנה  ואז מונה רבינו שליט"א שמוזכר בשבעה מקומות, א. ביכורים פ"א מ"ו דתנן "מן החג ועד חנ

פ"א מ"ג דתנן "על ששה חודשים השלוחין יוצאין וכו' על כסלו מפני חנוכה". ג. תענית פ"ד מ"י דתנן "אין גוזרין תענית על הציבור  
תנן "בחנוכה  בראש חודש בחנוכה ובפורים". ד. מגילה פ"ג מ"ד דתנן "לכל מפסיקין בראשי חודשים בחנוכה ובפורים". ה. שם מ"ו ד

בנשיאים" וכו'. ו. מו"ק פ"ג מ"ח דתנן "בראשי חודשים בחנוכה ובפורים מענות ומטפחות" וכו'. ז. בבא קמא פ"ו מ"ו דתנן "הניח  
 חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב, רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור".

והוא הא דתנן במס' תענית פ"ד מ"ד "כל יום שיש  ומוסיף מרן שליט"א שיש עוד מקום שמוזכר חנוכה אך רק ברמז ולא במפורש, 
בו הלל אין בו מעמד בשחרית" וכו', ופי' הרע"ב "יום שיש בו הלל, כגון ימי חנוכה שיש בהם הלל ואין בהם מוסף, אותן שבירושלים  

 לא היו קורין שום פרשה בשחרית" וכו'.
 

ת, ונדר נדר שאם בנו יחזור בשלום מן המלחמה יתן איזה  שמעתי שאחד שאל לרבינו שליט"א ששלח את בנו לצבא באחת המלחמו
סכום כסף לצדקה, ובאמת בנו חזר בשלום מן המלחמה אך התקלקל מאד ברוחניות, וממש היה בירידה רוחנית גדולה, ושאל למרן  

כחזר בשלום מן  שליט"א האם זה נקרא שחזר בשלום וצריך לקיים נדרו לצדקה, או דכיון שהידרדר ברוחניות א"א להחשיב זאת 
המלחמה, ואמר לו מרן שליט"א שזו מחלוקת תנאים מפורשת במשנה בטבול יום פ"ד משנה ז', דתנן התם "התורם את הבור ואמר  

 הרי זו תרומה על מנת שתעלה שלום, שלום מן השבר ומן השפיכה אבל לא מן הטומאה, ר"ש אומר אף מן הטומאה".
 

ודיו היומיים, נלקח מאביו מרן הקהלות יעקב זצ"ל שקרא בשם זה ללימודים שלו, כגון  אמר רבינו שליט"א שהשם "חובות" ללימ
לימוד משניות שהיה לומד כל יום ח"י פרקי משנה, וסיפר הגר"מ הוניגסברג שליט"א שבשמחת אירוסי בתו עם הגר"ש קניבסקי 

ת התנאים ראה את שפתותיו נעות ושמע  מרן הקה"י זצוק"ל בשמחת האירוסין ועד שכתבו א שליט"א ר"י קרית מלך, השתתף
 שמלמל משניות בע"פ.

((קקנניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))
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אני סיפרתי אז שממש הייתי משתעל ]עוד  למשל
עשיתי הרבה לפני שהתחילה הקורונה[, וממש 

 את החוק, ונעלם הכל, ישתבח שמו.
פשוט להתקשר למספר של ההפצה, ולספר את 

 .0522240696הסיפורים, 
 תודה, התבטלה לך הצרה? תספר את זה! אמרת

לא חייבים להגיד שם, אתה יכול להשאר בעילום 
שם, אבל זה מאוד חשוב לספר, לחזק את עם 

 ישראל.
היום חזרנו לחזק את החוק של התודה, אני אז 

יאללה כולם מודה לה' שקצת הסברתי אותו, ו
עכשיו עם החוק! החוק של התודה! וימצאו את 

הזיווגים שלהם, ויהיו להם ילדים, רפואות, 
 החוק עובד! ישתבח שמו לעד!ישועות! 

מודה לה' שאני זוכה להמשיך להעביר לכם אני 
שיעורים, אני ממש שמח בכם, ואוהב אותכם 
מאוד, ואני חושב עליכם ומתפלל עליכם, גם 

היום הייתי בציון הקדוש של שמואל הנביא, וגם 
התפללתי על עם ישראל קצת, מה שאני זוכה 

עולם,  ב"ה. ממש אמרתי לקב"ה: "רבונו של
אנחנו אלפי שנים מקווים שכולם יכירו אותך, 

כולם ידעו אותך, כולם ימליכו אותך, כולם 
יאמינו בך! כולם כולם! אלפי שנים! אנחנו אלפי 
שנים אומרים 'יתגדל ויתקדש שמיה רבא', אלפי 

שנים מתפללים 'השיבנו אבינו לתורתך', 
ומתפללים על התשובה בכל מיני אופנים, אלפי 

הגיע הזמן שעכשיו אתה תעשה הכל! שנים! 
כמו שכתבתי בפירוש על ...", התפללנו! ביקשנו!

'וזוכר חסדי אבות', שהקב"ה לא רק  הסידור שלי
זוכר מה שהאבות שלנו עשו, אלא גם זוכר את 

זכותם של כל ההרוגים על קדושת שמו, כמה 
נהרגו על קדושת שמו, כמה מליונים, פוגרומים 

וה' זוכר את זכותם של כל  ושואות, מה לא עברו!
הצדיקים, וגם מה שהבטיחו, הכל הוא זוכר, כל 

הצדיקים שהיו מאברהם אבינו עד היום הוא 
זוכר אותם, וגם הוא זוכר את כל מה שכל אחד 

ואחת מעם ישראל עשו, את התפילות, והתודות, 
וההודיות, והדמעות הטובות, וכל המצוות שעשו 

ה, ואת בשמחה, ואת התורה שלמדו בשמח
הייסורים שקיבלו באהבה, כל מה שעם ישראל 

עשו מאברהם אבינו עד היום, גם את זה הוא 
"...אז יש אוצרות!...", אמרתי לבורא  –זוכר 

של תשובות, ותפילות,  עולם, "...יש אוצרות!
ודמעות, הכל יש! עכשיו הגיע הזמן שאתה תקח 

את הכל, ותוציא את הכל לפועל! התפללנו, 
תוציא את הכל לפועל! שיגיעו  עכשיו אתה

הספרים והחוברות, והשיעורים, הכל יגיע לכל 
עם ישראל, בכל העולם! אל תוותר על שום בן 

שלך, על שום בת שלך, שכולם יחזרו בתשובה!". 
וככה כל אחד צריך להתפלל, לפחות עשר דקות 

צריך לראות להיות שותף וכל אחד  בכל יום.
מהצדיק בהפצה. שמעתי אתמול דיבור 

המוהרא"ש מיבניאל זצוק"ל, אמר שאדם אפילו 
אחרי שנפטר מהעולם הזה, צריך להגיד לקב"ה 
שהוא מוכן לחזור בגלגול רק שיבטיחו לו שהוא 

יפיץ! הוא מוכן לחזור אפילו כמה גילגולים, 
 העיקר שיבטיחו לו שבכל גילגול הוא יפיץ!

חשוב העניין של ההפצה, שאפילו שיש עניין כמה 
חזור בגלגול, אבל אם יבטיחו לו שיפיץ אז לא ל

הוא מוכן לחזור בגלגול. אז כמה חשוב, שכבר 
תפיצו!  –עכשיו בגלגול הזה 

 תפיצו!
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החוק! חוק! ככה בורא עולם מנהיג את העולם 
שמיים מנהיג את העולם שלו! ככה אבא שב

 שלו, שאומרים תודה ומתבטלים כל הצרות!
והתחלתי לקבל, הנה יש לי פה חוברת מלאה 

בסיפורים שאספנו, ממש סיפורים על גבי 
סיפורים, שאנשים שאמרו, עשו את החוק 
והתבטלו להם הצרות. שמתי את הכל מול 

העיניים שלו, אמרתי 'טוב, נתחיל לחדש את 
 החוק הזה'. 

שלי אמר לי, תשמע, כל פעם שהוא עבר מה  הבן
שעבר עם הנגיף הזה, כל הזמן ראיתי בחוש איך 

החוק עובד, והכל עבר לו בזריזות, ניסים 
ונפלאות ישתבח שמו. ככה כל פעם מספרים לו 

 עוד ועוד אנשים.
אז זה החוק, אומרים רבע שעה תודה על הצרה 

שיש לך, חולי שיש לך, או שאין לך פרנסה, כל 
בעיה ובעיה שיש בחיים. כדאי היה שתקנו את 

הספרים, אז יהיו לכם הרבה דוגמאות. לדוגמא 
סיפורים,  190בספר 'אמרתי תודה ונושעתי' יש 

מכל מיני גוונים, של אנשים שאמרו תודה ונושעו. 
ושמה, כמו שאמרתי, כתבתי להגיד חצי שעה 

תודה, ועכשיו קיצרנו את זה. אומרים רבע שעה 
 ונה פעמים מזמור לתודה.תודה ושמ

זהו, זה החוק של התודה, ומאוד חשוב לי, אז 
וכל אחד ואחד יתחיל שעכשיו נתחיל מחדש, 

להשתמש בחוק הזה, ויראו עין בעין! כי זה עובד 
כמה אנשים כבר באו ואמרו לי 'כבוד  מאה אחוז!

 הרב! החוק עובד מאה אחוז!'.
הפלאיים ששמעתי, איזה אחד מהסיפורים 

תלמיד שלי, היה לו איזה סוג של יצר הרע נורא 
מאוד, מאוד נורא. והוא התבודד על זה חצי שעה 
כל יום, וכלום לא עזר לו, הוא אומר שרק מתגבר 

עליו היצר הרע, התאווה הנוראה. אמרתי לו: 
'תשמע, תעשה את החוק של התודה ותראה שזה 

ר?', אמרתי לו יעבור'. אמר לי 'אבל מה קשו
'קודם כל תגיד תודה שיש לך נסיון כזה! נכון יש 

לך מזה ייסורים?', אמר לי 'יש לי ייסורים קשים 
מזה, אני לא רוצה לחטוא לפני ה'! לא רוצה! 
כואב לי! זה צר לי! אבל אין לי! אני לא יכול 

להתגבר על התאווה שלי!'. אז אמרתי לו 'אם כן, 
כל סוג של ייסורים,  על –כואב לך? יש לנו כלל 

הרי יש לך ייסורים, ואם יש לך ייסורים, תקבל 
אותם באהבה! תעשה את החוק של התודה'. אז 

הוא ישב ואמר 'תודה לך הקב"ה, על זה שככה 
גזרה חכמתך שאני צריך להתמודד עם התאווה 
הזו, ויש לי מזה ייסורים כי אני לא רוצה לעבור 

שיש לי  סוריםעל רצונך. תודה לך הקב"ה על היי
מזה, תודה...', ככה במשך רבע שעה אמר תודה, 

 ואמר את השמונה פעמים מזמור לתודה. 
 זה עובד! –וסיפר לי בא 

שאמרתי לו שימשיך, כי כשהוא רק כמובן 
התפלל זה לא עזר לו, הוא לא הצליח! התאווה 

קיבל באהבה את הייסורים, רק התגברה עליו. 
רים שיש לך מכל לא את העבירה! לא! את הייסו

כי להתמודד, אתה חייב , הנסיון שעובר עליך

להתמודד, באיזה דרכים שתמצא להתמודד, 
להתגבר, לעשות איזה מעשה, לקבל איזו קבלה, 

, אבל כל הייסורים שיש לך להתפלל בלי סוף
 מהתאווה, והשיגעון, על זה תגיד תודה.

אדם שיש לו תאווה יש ייסורים, יש לך יצר כי 
 ייסורים.הרע זה 

שהוא קיבל את הייסורים באהבה, אז הוא ברגע 
 .זה כבר עזרואז התפלל אח"כ 

או אנשים ששואלים אותי, אבא שלו חולה, אמא 
שלו חולה, לא משנה, מה הוא יגיד תודה? אז אני 

שואל אותם: 'יש לך ייסורים מזה, שאשתך 
חולה?', אז הוא אומר 'יש לי מזה ייסורים 

אומר תודה שהיא חולה, קשים'. אז אתה לא 
אתה אומר תודה על הייסורים שיש לך מזה 

שאשתך חולה. אתה אומר תודה על הייסורים 
 שיש לך מזה שאבא שלך חולה.

אתה לא יכול להגיד תודה על ייסורים של מישהו 
אחר! אתה אומר תודה על הייסורים שלך! ואם 

אין לך ייסורים מזה, אתה צריך להתפלל עליו 
 ה' יושיע אותו.בפשיטות, ש

ודה זה רק על הייסורים שלך! ואתה מקבל הת
ואתה אומר 'רבונו של באהבה,  םאת הייסורי

עולם, זה רצונך שיהיו לי הייסורים האלו? אני 
מקבל את הייסורים באהבה! תודה לך על 

הייסורים!', וככה רבע שעה אומרים תודה. 
 ושמונה פעמים מזמור לתודה. זה השכל.

על אישה שהבת שלה נכנסה לבית סיפרתי פעם 
משוגעים, ממש היא סיפרה לי, מה היא לא 

עשתה! הלכו לקברי צדיקים, פדיונות, וכלום לא 
 עזר. היא למדה את הספר 'שעריו בתודה',

ואמרה כל יום חצי שעה על הייסורים שיש לה 
מזה שהבת שלה חלתה, אחרי שלשה חודשים 

 הילדה חזרה לעצמה מאה אחוז!
א אומרים תודה על הייסורים של השני, אז מה, ל

אומרים תודה על זה שיש לך ייסורים ממה עובר 
 על השני. 

אחד אבא שלו רחוק מדרך התורה, אז לא 
אומרים תודה שהוא רחוק מדרך התורה, 

אומרים תודה על הייסורים שיש לי מזה שאבא 
 שלי רחוק מדרך ה'.

תודה על הייסורים שלך! אף פעם לא אומרים 
אומרים תודה על הייסורים של השני, זו 

טיפשות! השני סובל! תתפלל עליו שלא יסבול! 
לא אומרים תודה על הייסורים של השני בשום 

אומרים תודה על הייסורים  פנים ובשום עניין!
 שיש לך! ואתה מקבל את הייסורים באהבה.

מה זה החוק של התודה? שאתה מקבל את כי 
ה כתוב בגמרא, הייסורים שלך באהבה! וככ

שזה חוק, ככה בורא עולם מנהיג את העולם, 
 –שברגע שאדם מקבל את הייסורים באהבה 

קיבולי'!  –מתבטלים הייסורים. 'סמא דייסורי 
אתה רוצה סם שיבטל את הייסורים שלך? 

 תקבל אותם באהבה! גמרא מפורשת!
עכשיו מאוד חשוב לי להכניס מחדש את החוק 

 הכוחות בעם ישראל.להכניס אותו בכל  הזה,
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זה השער שדרכו תזכה להכנס לקב"ה, זה ו
הפתח שדרכו תוכל להתקרב לקב"ה, זו 

אתה רוצה להתחיל להאמין בקב"ה?  ההתחלה!
 על זה תתפלל!

ולכן אמרתי לו שחצי שעה יבקש מה': "אבא 
שבשמיים תן לי אמונה שלמה להיות שמח 

בחלקי!", וכל אחד בנקודה שלו, אם הוא חולה, 
חלקו בחולי הזה. אם אין לו צריך להיות שמח ב

זיווג, צריך להיות שמח בחלקו שאין לו זיווג. וכל 
אחד צריך להיות שמח בחלקו במה שעובר עליו, 

 זה המפתח.
אני מודה לה' שזכיתי שבוע שעבר להגיד את 

השיעור הזה, השמח בחלקו, שזה נקרא אמונה 
 שלמה, כי זה המפתח של כל הדבר הזה.

ן הזה של להגיד תודה אם רוצים להכנס לעניי
, לא להגיד תודה ולבכות: 'תודה... באמת

להגיד תודה! ולהיות תודה...', כמו בכיין. אלא 
 שמח בחלקו! באמת להיות בחלקו! זה המפתח!
אז עכשיו נחזור למה שאמר ר' נתן, חשוב מאוד 

שהדיבור שאמר ר' נתן יחקק לכל אחד בלב שלו, 
 וממש יאמין בזה.

"כי באמת אם היו הכל שומעים לקול הצדיקי 
אמת, לילך בדרך זה, להאמין תמיד בה' יתברך 

ליתן שבח והודיה תמיד לה' שהכל לטובה 
לתת! לתת שבח, לשבח, עלינו  –..." יתברך

 – לשבח. והודיה, להודות. תמיד לה' יתברך
זה בארמית, בין  – "...בין בטיבו בין בעקו..."

בזמן הטוב ובין בזמן הקשה, או בלשון יותר 
פשוטה 'בין על הטוב בין על הרע'. וזה הפועל 
היוצא, אם אתה אומר שאתה מאמין שהכל 

לטובה, מה הפועל היוצא? שתגיד תודה על הכל! 
להגיד תודה על הטוב, כל רגע, להגיד תודה על כל 

ד. אבל נשימה ועל כל דבר, פשיטא שצריכים להגי
אם אתה מאמין שהכל גם צריכים להגיד תודה, 

, אז תגיד תודה גם על מה שלפי העולם לטובה
נקרא 'לא טוב'. אין לך זיווג, תודה שאין לך 

 זיווג. אין לך ילדים, תודה שאין לך ילדים.
ואז מה היה קורה? כותב ר' נתן, הוא מביא פה 

"...כמו שכתוב בה' אהלל את הפסוק בתהילים: 
 –ה' זה הוויה, שם של רחמים  – ..."דבר

אלוקים זה שם של  – "...באלוקים אהלל דבר..."
דין. דוד המלך אמר, שגם שה' יתברך מתנהג 

איתו ברחמים הוא מהלל אותו. וגם כשה' יתברך 
מתנהג איתו בדין הוא מהלל אותו, וזה שני 

שלבים, שלב ראשון להאמין שהכל לטובה. שלב 
שני להגיד תודה על הכל, בין על הטוב, בין על 

 הרע.
י היו "...בוודא – ההבטחהועכשיו יש את 

מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי וכבר 
"! תקשיבו טוב! וזה מה הייתה גאולה שלמה

שנתן לי את הכח, הדיבור הזה, ללכת ולחפש את 
כל הדרכים איך להפיץ את העניין של התודה! 

''! היו מתבטלים כל בוודאיאומר ר' נתן: "
הצרות! ואנחנו מדברים עכשיו על ההווה, אם עם 

ידו תודה, יתבטלו עכשיו כל הצרות! ישראל יג
 וכל הגלויות לגמרי! ותהיה הגאולה השלמה!

יודע שכבר שמעתם את זה הרבה פעמים, ואני 
אבל בכל אופן, צריכים להעיר לכולם את 

 הזיכרון.
רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן כי 

דע כי עיקר הגלות אינו בצורה חד משמעית: "
"! רבנו כותב בצורה בשביל חסרון אמונה אלא

חד משמעית, מה הסיבה העיקרית של הגלות? 
 חסרון אמונה!

שדיברנו וקצת הארכנו, שאמונה זה ועכשיו 
להאמין שהכל לטובה! אתה לא מאמין שהכל 

לטובה, תדע שחסרה לך אמונה! אל תרמה את 
עצמך להגיד שאתה מאמין אבל יש משהו שהוא 

לם, אבא לא טוב, אין כזו מציאות! כי בורא עו
 שבשמיים, עושה רק טוב. 

כל אבא נורמלי, וכל אמא נורמלית, שעושים כמו 
רק טוב עם הילדים שלהם, אז אבא שבשמיים 

הוא לא יותר גרוע, גם הוא עושה רק טוב עם 
 הילדים שלו.

כל הזמן כתבתי בספרים, מי שלמד קצת 'בגן 
האמונה', 'שעריו בתודה', 'אמרתי תודה 

התודה', מי שקרא, כל הזמן  ונושעתי', 'נפלאות
כתבתי שאדם צריך להגיד חצי שעה תודה. למשל 

אדם שאין לו זיווג, צריך חצי שעה להגיד 'רבונו 
של עולם, תודה שאין לי זיווג'. כואב לי משהו? 

'תודה לך אבא שבשמיים, שכואב לי במקום הזה. 
אבא עושה רק טוב לילד שלו! אבא עושה רק הכי 

לך שכואב לי! פשוט כי אני  טוב בשבילי! תודה
מאמין שאבא עושה רק טוב איתי!'. פשוט חצי 

 שעה להגיד תודה.
זכיתי לכתוב את הספר 'אמרתי תודה ומזה 

ונושעתי', שהוא ברובו סיפורים על אנשים אמרו 
כל מי שמכיר את הספר, ומי שלא,  תודה ונושעו.

 כדאי שילמד את הספר הזה ולא יעזוב אותו! 
ספר, איזו אישה שהיא תלמידה אחרי שיצא ה

 אחותה שלנו, ואנחנו מכירים אותה מקרוב,
חלתה ל"ע במחלה סופנית, לא עלינו ולא על אף 

אחד מישראל. ואחותה אמרה, מה היא תגיד לה 
עכשיו שתגיד חצי שעה? אמרה לה שתגיד שמונה 

פעמים מזמור לתודה, כי מזמור לתודה זה 
מזמור שאומרים בו תודה, מזמור ק' בתהילים, 
ושמונה זה מעל הטבע. ככה היא חשבה, ככה ה' 

והאישה, אין, הרופא אמר לה, אין . נתן לה בשכל
שום הסבר, הנה הצילומים לפני ואחרי, אין לי 

 שום הסבר, היה לך פה נס וזהו. 
שמעתי את זה שהיא רק על ידי שמונה כשאני 

פעמים מזמור לתודה לבד, היה לה נס. אז 
אמרתי: טוב, נעשה חוק של התודה, נעשה את זה 

 תודה, יותר קצר. במקום חצי שעה להגיד
שאנשים יגידו רק רבע שעה תודה, ואח"כ יגידו 

 פעמים מזמור לתודה, מזמור ק' בתהילים. 8
ומאז שהתחלתי לפרסם את זה, כבר לא קראתי 

קראתי לזה 'חוק לזה 'אמרתי תודה ונושעתי', 
ים תודה ומתבטלים הצרות, זה התודה'! אומר
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, כל יום זכינו אני מודה לה' שהשבוע זכיתי

  לעשות שיעור, ממש כל יום עשינו שיעור, ב"ה.
הרבה מהתלמידים שלי יודעים טוב שעשרות 

שנים זכיתי לרוץ, מעיר לעיר, מכפר לכפר, 
ממקום למקום, להגיד שיעורים, ולהפיץ, ב"ה, 

מה שזכינו. ועכשיו, ישתבח שמו, ה' סגר. לכן 
הוא הכין את המכשירים האלו, שנוכל להתחבר 

ביחד. ישתבח שמו, אני ממש מרגיש אותכם, ואני 
מסר, לחזק אותכם, איזה ת לכם רוצה כל יום לת

]לשמיעת השיעורים בשידור חי מידי יום כל יום 
, ללחוץ 026444250ניתן להתקשר לקו האמונה 

ולקבל צינתוק מיד כשמתקיים שידור חי,  9על 
 נתן לשמוע שידורים חוזרים[ 4ובשלוחה 

לדבר איתכם כל יום, כי אתם ממש חשובים לי 
 מאוד. 
יחות, צריכים להתחיל זמן לא סיפרנו בדהרבה 

לחזור, לחדש את המלאי. טוב, בינתיים נספר 
איזה אחד שמאוד אהב את  איזו בדיחה ישנה.

הים, מאוד מאוד, סיפר לחבר שלו שבגלל שהוא 
אוהב כל כך את הים, לכן הוא קרא לילדים שלו 

'גל', לשניה 'חופית',  על שם הים. לאחד הוא קרא
לשלישית 'ים', ולאחד קרא לו 'יעקב'. אז חבר 

שלו שאל אותו: 'מה יעקב קשור לים?!', אמר לו: 
 �😊�'הוא המציל'. 

טוב, את האמת שלפני שהקב"ה הביא את הנגיף 
הזה וסגר את העולם. אז אני ממש התחלתי 

להכניס בעם ישראל, בחסדי ה' יתברך, את החוק 
ת לא הרבה זמן, כי התחלנו של התודה. באמ

ובדיוק הגיע כל הגל הזה, ואז נעצרנו. ואני כל כך 
מתפלל על זה, שהחוק של התודה, כולם יזכו 
לדעת אותו, להשתמש בו, כי אנשים זקוקים 

לישועות גדולות. כל הזמן, אפילו עכשיו קיבלתי 
, הרגיש מכתב, יהודי מספר שבשבת האחרונה

לבלוע כלום, לא  שהוא ממש נחנק, ממש לא יכל
יכל לאכול. אז הלך לצד, עשה את החוק של 

, והכל עבר התודה, לאט לאט, לפי היכולת שלו
 לו! 

כל הזמן מספרים 'עשיתי את החוק של ואנשים 
 התודה וזה פעל', לכן צריכים לחזק את כולם.

בים בשביל שנלמד את החוק של התודה, חיי
ה לעשות קצת הקדמות, כי אני רוצה שהכל יהי

 מובן לכולם.
יבור של רבי נתן, רבי אז אנחנו מתחילים עם הד

נתן מברסלב. שעל הדיבור הזה התבססתי ועל זה 

נכתבו שלשה ספרים של התודה עד עכשיו, 
'שעריו בתודה', 'אמרתי תודה ונושעתי', 

 ו'נפלאות התודה', על הדיבור הזה.
אני קורא לכם מה שכתב רבי נתן, ממש מילה 

מה זה  – באמת אם היו הכל...""כי במילה: 
"...שומעים לקול  –'הכל'? עם ישראל, כולם 

הצדיקי אמת, לילך בדרך זה, להאמין תמיד בה' 
מה עם ישראל  – יתברך שהכל לטובה..."

צריכים? לשמוע לקול הצדיקים, שמלמדים 
אותנו להאמין שהכל לטובה, זה עיקר האמונה 

ה טוב. להגיד 'אני מאמין בהשם', ז תדעו לכם!
אבל אם אדם עצוב ושבור ומדוכא ומיואש, זה 

סתירה, ממש סתירה. כמו שאדם יגיד שהוא שבע 
 אבל לא אכל כבר שבועיים. 

אמונה זה להאמין שהכל לטובה. כמו לכן 
שאמרתי שבוע שעבר שיעור, שאמונה שלמה זה 

שמח בחלקו. גם היום, מישהו גם כן חיזקתי 
מה שעובר עליו, אותו. הוא סיפר לי שעובר עליו 

אמרתי  וקשה לו, ויש לו בעיות של שלום בית. אז
קבל את הכל  -לו שקודם כל, דבר ראשון 

, באהבה, ורק אז אפשר להתחיל לטפל באמונה
בבעיה שלך. והוא אומר לי, 'אין אני לא מסוגל'. 

אז אמרתי לו: לך חצי שעה תתפלל 'רבונו של 
עולם, אבא שבשמיים, תן לי אמונה שלמה 

הקשר עם  האמין שהכל לטובה!', תתחנן!ל
הבורא, הקב"ה, עם המלך, עם אבא שבשמיים, 

שהוא אוהב אותך מתחיל מזה שאתה מאמין 
אהבה אין סופית, אהבה שלמה, והוא עושה 

 –תמיד אני חייב להזכיר את זה  הכל לטובתך!
אמנם אתה לא יכול להבין מה הטובה שיש בזה, 

אבל אתה צריך להאמין. בשביל זה אמרנו 
'אמונה שלמה', אמונה! כי אדם בשכל לא יכול 

 .להאמין
מה הטובה?! אדם שאין לו זיווג זה טוב? מה 

פתאום! אדם חולה זה טוב? אדם שאין לו שלום 
 בית זה טוב? וכו', על זו הדרך. 

אני לא  –ר את הנקודה הזו תמיד אני מזכילכן 
אבל אני מאמין שזה לטובתי! אין מה  מבין

 לעשות.
צריך הרבה אדם בשביל לקבל אמונה כזו אבל 

לקבל את , כי זה גן עדן בעולם הזה, תפילות
האמונה שהכל לטובה ולהיות שמח בחלקו זה 

הגן עדן כפשוטו! בלי הסברים ובלי כלום, אתה 
 הזה!פשוט תרגיש גן עדן בעולם 
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העולם נברא בשבילי
אומר רבי נחמן מברסלב ִּכי ָצִרי ָּכל ָאָדם לֹוַמר: 
לז.).  (ַסְנֶהְדִרין  ִּבְׁשִביִלי  ֶאָּלא  ִנְבָרא  א  ָהעֹוָלם  ָּכל 
ִלְראֹות  ֲאִני   ָצִרי ִּבְׁשִביִלי,  ִנְבָרא  ְּכֶׁשָהעֹוָלם  ִנְמָצא, 
ֶחְסרֹון  ּוְלַמְּלאֹות  ָהעֹוָלם.  ְּבִתּקּון  ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַעֵּין 
העולם  חסרון  למלאות  ַּבֲעבּוָרם.  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ָהעֹוָלם, 
זה למלאות את העולם בדעת, כי מה שחסר בעולם 
זה דעת, כי ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים ְוַהָּגלּות ֵאינֹו ֶאָּלא 
נשלמים  ַהַּדַעת,  ּוְכֶׁשִּנְׁשָלם  ַהַּדַעת,  ֶחְסרֹון   ֵעֶר ְלִפי 
ָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם  ָּכל ַהֶחְסרֹונֹות. ְוֶזה ִעַּקר ַצַער ֶׁשל ִיֹשְ
ַּבָּגלּות, ַהּכֹל הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשָּנְפלּו ֵמַהַּדַעת ְותֹוִלין ַהּכֹל 
ַצַער  ָלֶהם  ֵיׁש  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ּוְבַמָּזל,  ּוְבִמְקִרים  ַּבֶּטַבע 
ְוִיּסּוִרין. ִּכי ִאּלּו ָהָיה ָלֶהם ַּדַעת ֶׁשַהּכֹל ְּבַהְׁשָּגָחה א 
ָרֵאל ֵהם ְלַמְעָלה  ָהָיה ָלֶהם ִיּסּוִרים ְּכָלל. ּוֶבֱאֶמת ִיֹשְ
ַּתַחת  ֶאל  נֹוְפִלים  ֲאַזי  חֹוְטִאים  ְּכֶׁשֵהם  ַרק  ֵמַהֶּטַבע, 
להסתכל  פירושו  לטבע  מתחת  אל  נפילה  ַהֶּטַבע. 
על המציאות כמנותקת מהשגחתו של בורא עולם, 
לתת הסברים טבעיים לכל מה שמתרחש סביבנו. 
לחשוב  הבריאה,  מקודם  הבריאה  אחר  את  לנתק 
שיש בחינה של ממלא כל עלמין ובחינה של מסובב 
כל עלמין, ולא לאחד את הבחינות, זה נקרא ליפול 
מגיעים  הזה  השגוי  המצב  אל  לטבע.   מתחת  אל 
בגלל הקרבה לאומות העולם, היינו לדעות ולתפיסת 
את  להסביר  החותרת  תפיסה  שלהם,  העולם 
המציאות רק בכפוף לחוקי הטבע "כי ָהַעּכּו"ם ֵהם 

ַּתַחת ַהַּמָּזל ְוַהֶּטַבע". 

ובחינה זו קיימת גם ברמת הפרט אצל כל אדם. 
רפואה,  בענייני  זה  ואם  פרנסה,  בענייני  זה  אם 

הקלות שבא אדם סומך על ההשתדלות שלו, ולא 
על ההשגחה היא כחוט השערה. 

אותנו  ומעוררת  התורה  אותנו  מזהירה  לכן 
בפרשה זו בכמה וכמה פסוקים ְבֻחּקֵֹתיֶהם א ֵתֵלכּו 
סבא  ישראל  בדרך  לדבוק  שנשתדל  היינו  וכדומה, 
האחד  אל  המשתנות  הפעולות  כל  את  שמחבר 
הפשוט, את כל ששת ימי השבוע אל השבת, את 
ההוראה  זאת  הדעת.  אל  והמצוקות  הצרות  כל 
כי  תהיו",  "קדושים  הפרשה  של  מהפתיח  היוצאת 
בתורה  נחמן  רבי  כותב  וכך  אחדות.  היא  הקדושה 
נ"א, שהאמת והקדושה והאחד והטוב זה הכל דבר 
אחד, ולשם אנו מצווים למשוך את עצמנו, במחשבה 
דיבור ומעשה, אל האחד, שהוא הקדוש ברוך הוא.

ולהיות  להתקדש  היינו  באחד,  להכלל  וכשרוצים 
בקודם  הבריאה  אחר  נכלל  שיהיה  עד  אמת,  איש 
הבריאה, שהטבע יהיה נכלל בהשגחה, עד שתהיה 
השקפת האדם על המציאות השקפת אמת, עליו 
אמת.  דיבור  רק  לדבר  שקר,  מדבר  עצמו  לשמור 
ולדבר דיבור אמת זה לחבר את השכל עם הרגש, 
אמת,  לא  הוא  רגש  בו  ואין  שכל  בו  שיש  דיבור 
כי  אמת,  לא  הוא  מהשכל  מנותק  רגשי  דיבור  וכן 
אמת היא עמודא דאמצעיתא, האמת מאחדת ימין 

ושמאל, חסד וגבורה, שכל ורגש.

שבתחילת  האומר  הקדוש  המדרש  פשר  וזה 
הבריאה באה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה 
לו שהיא לא מרוצה מזה שהוא הפך אותה לקטנה, 
כי בהתחלה היה גודלה כמו השמש, והקב"ה הסביר 

לה שהיו לו כמה אילוצים בדבר ושהוא יפייס אותה 
בכל מיני בחינות. שני המאורות הגדולים באדם הם 
כי  מהרגש,  גדול  להיות  צריך  והכל  והרגש,  השכל 
הסדר הנכון של מלך הוא מח לב כבד, היינו שכל 
מעל הרגש. אך שכל בלא רגש הוא לאו כלום, כי 
לרגש יתרון על השכל בזה שהוא מחבר את האדם 
במהירות בלי הקדמות אל האמת, לכן צריך לאחד 
היינו  השניים,  טובים  בעצמו  ולקיים  ביניהם,  תמיד 

השכל והרגש, מן האחד, מכל אחד מהם לחוד. 

בשרי  בתנור  אדמה  תפוחי   אפיתי 
היום,  בשר  בה  שצליתי  בשרית  ובתבנית 
של  האפיה  לפני  נקיה  היתה  (התבנית 
מעוניינת  אני  וכעת  אדמה)  התפוחי 
אחר  לכלי  אדמה  התפוחי  את  להעביר 
ולשפוך עליהם שמנת וגבינות, האם מותר 

לעשות כן? 

לעשות  מותר  לספרדים 
ערוך  (שלחן  לכתחילה  כן 
א‘)  סעיף  צ“ה  סימן  דעה  יורה 
פרשת  ז‘  (חלק  עולם  והליכות 

והאשכנזים  י“א).  אות  קורח 

נוהגים איסור בזה. (הרמ“א 
לאשכנזים  אף  אמנם  שם) 
שאפו  במקרה  להקל  יש 
יומה  בת  שאינה  בתבנית 
מהפעם  שעות   24 (שעבר 
בשר)  בה  שצלו  האחרונה 
לערב  מותר  זה  שבמקרה 
עם  אדמה  התפוחי  את 

שמנת. (דרכי משה שם אות א‘). יש להדגיש שצריך 
להעביר את התפוחי אדמה לכלי אחר ואסור לשפוך 
על גבי הכלי הבשרי וזה כלל ברור לכל הלכות בשר 
בכלי  החלב  את  לערבב  אופן  בשום  שאסור  וחלב 
בשר ולהיפך. (חידדנו זאת בעקבות השאלה שהיתה 

הבינו  אנשים  וכמה  הספגטי,  לגבי  לך  לך  בפרשת 
ותודה  החלב,  את  הבשרי  בכלי  לערבב  שמותר 

למעורר על כך).

בהכשר  מנירוסטה  פעמיות  חד  תבניות 
צריך  האם  מחו“ל  המיובאים  הבד“ץ 

להטבילם במקווה כלים לפני השימוש?

ראשית כל, יש להדגיש שצריך 
להקפיד שיהיה הכשר על התבניות 
הנ“ל, מחשש לכשרות מהחומר של 
התבניות,  על  שמורחים  ההברקה 
התבניות  על  הכשר  שאין  ובמקרה 
יש פוסקים שנוקטים שצריך להגעיל 
הרב  מהגאון  שמעתי  (כך  התבניות.  את 

שלמה מחפוד שליט“א).

ראוי  לכתחילה  לספרדים 
להטבילם בלי ברכה. בחזון עובדיה 
טבילה  מצריך  נ“ו)  עמוד  ב‘  (שבת 
יכולים  והאשכנזים  ברכה.  ללא 
צריך  שאין  לכתחילה  בזה  להקל 

להטביל תבניות חד פעמיות. (שו“ת מנחת יצחק ועוד).

ממה צריך להפריש מעשר כספים ממה 
שאדם מקבל לפני ההורדות, למשל - מס 

מה  או  ופנסיה,  השתלמות  קרן  בריאות 
שהוא מקבל נטו ביד אחרי הניכוי?

מתחשבנים  שאינם  בוודאי  מיסים  הוצאות 
אלישיב  הגרי“ש  בשם  י“ז  אות  י“ב  פרק  צדקה  (באורח  כרווח. 
השתלמות  קרן  של  הוצאות  וגם  זצ“ל).  וואזנר  והגר“ש 

העובד  באפשרות  אין  שבזמנינו  מכיון  ופנסיה 
למנוע הוצאה זו, אינה נחשבת כהכנסה, ואינו צריך 
להפריש מעשרות, אמנם כאשר ימשוך את הכסף 
(שו“ת  מעשרות.  מזה  להפריש  צריך  הפנסיה  של 

אבני ישפה חלק ב‘ סימן ע“ז אות ה‘). 

לאכול  והתחילה  המוציא  ברכה  אשתי 
ובירכתי  הצטרפתי  דקות  כמה  ולאחר 
יכול  אני  האם  ואכלנו,  המוציא  ברכת 
להוציא את אשתי ידי חובה בברכת המזון, 
כלומר האם זה נחשב שאכלנו יחד או לא?

אם אשתך אכלה איתך יחד עוד שיעור של פת, 
בברכתך,  חובה  ידי  לכתחילה  להוציאה  יכול  אתה 
לאכילה“.  עצמכם  ”קבעתם  ששניכם  נקרא  זה  כי 
(על פי שלחן ערוך סימן קצ“ג סעיף ב‘ לעניין זימון). 
באכילה,  שהתחלת  קודם  לאכול  גמרה  היא  ואם 
לכתחילה עדיף שתברך לבדה, ובדיעבד ובפרט אם 
יודע שלא תברך תוכל להוציאה ידי חובה אף אם 

לא אכלתם יחד. (משנה ברורה סימן קס“ז סעיף קטן ס“ה).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ֵאינֹו  ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ִמְלֶחֶמת  אֹוֵמר:  ָהָיה  מֹוַהְרַנ"ְּת 
ֶׁשִּיְהֶיה  ִמֶּזה,  ְוִנְׁשַמע  ְסָתִרים,  ִּבְמִגַּלת  ִנְזַּכר 
ֶאִּפיקֹוְרסּות ָּבעֹוָלם, ְוֶזה ִיְהֶיה ִעַּקר ַהִּנָּסיֹון ֶׁשָּלנּו. 

(שיש"ק – ח"א תרצ ).  

ְלַרִּבי  ז"ל  נחמן  רבי  בן  אברהם  רבי  ָאַמר 
ָּכתּוב,  ָהָיה  ְסָתִרים  ֶׁשִּבְמִגיַלת  ז"ל,  ִיְצָחק  ֵלִוי 
ֶׁשְּבִעְקְבָתא ִדְמִׁשיָחא ִיְהיּו ָּכֵאּלּו ֵקיָסִרים ּוְמָלִכים 
ֶׁשֹּלא ִיְרצּו ְלִהְׁשַּתֵּתף ּוְלִהָּלֵחם ְּבׁשּום ִמְלָחמֹות, 
ִיְתְּפסּו  אּוָלם  ּוְבַׁשְלָוה,  ְּבֶׁשֶקט  ָלֶׁשֶבת  ְוִיְרצּו 
אֹוָתם ַּבִציִצית רֹאָׁשם ְוַיְכִריחּו אֹוָתם ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ַּבִּמְלָחמֹות ְּבַעל ָּכְרָחם. (שיש"ק ח"ג קיג) 

ַרִּבי  ִחֵּזק  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּבֵעת 
ֶׁשַּיֲעסֹק  ִמי  ָּכל  ְּבָאְמרֹו:  ַאַנ"ׁש  ֶאת  ַאְבָרָהם 
ִּבְתִפָּלה ִיָנֵצל ְוִיָּמֵלט, ְּבַהְסִמיכֹו ָלֶזה ַהָּכתּוב: "ָּכל 
ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ה' ַהְינּו ְּתִפָּלה ִיָּמֵלט". (שם – 

ח"ג תקס)  

פנינים
חסידות ברסלב
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מהיכן זכו הלומדים לכוון לפירוש?
נמלאו  בצפת  הקטן  הכנסת  בבית  המתפללים 
פליאה. בדרך כלל היה זה רבי יצחק לוריא - האר“י 
עילאיים  וברזין  עמוקות  בכוונות  שמאריך  הקדוש, 
זה  היה  הפעם,  ואילו  מאוחר.  ומסיימה  בתפילתו 
דווקא רבי יוסף קארו ה‘בית יוסף‘, מחבר ה‘שולחן 
שהאריך   , ישראל  בית  כל  צועדים  שלאורו  ערוך‘ 

בתפילתו רבות.

לאחוריו,  פסיעות  שלוש  האר“י  שפסע  לאחר 
יוסף‘:  ה‘בית  של  באוזנו  ללחוש  משמשו  את  שלח 
”במשנה במסכת כלאים נאמר במפורש שהמרדעת 
תמה  המשמש  כלאים“.  משום  בה  אין  חמור  של 

הבין,  ולא 
משראה  אך 
ו  ב ר ש
ש  ו ד ק ה
עליו  מצווה 
זאת  ללחוש 
מרן  באוזני 
יוסף‘,  ה‘בית 
כאשר  עשה 

נצטווה.

זה  וראו 
אך  פלא, 
ו  ש ח ל נ
ם  י ל י מ ה
נהרו  באוזנו, 
של  פניו 
יוסף  רבי 
ותוך  קארו 
מספר דקות 
ה  מ י י ת ס נ
 . ו ת ל י פ ת
למתפללים 

המשתוממים 
בהתרגשות:  יוסף‘  ה‘בית  שח  עיניהם,  שחזו  על 
תפילתי  לוריא,  יצחק  ברבי  מפעמת  אלוקים  רוח 
התארכה יען כי באמצעה טרוד הייתי מאוד בסוגיה 
זו של מרדעת החמור ונשכחו ממני דברי המשנה. 

עד ששלח האר“י הקדוש את משמשו לסייע לי...

דמותו האדירה של רבי יוסף קארו, הכילה שילוב 
נדיר ומרתק של אחד מגדולי הדורות שהכיל בקרבו 
בספרו  שמתגלה  כפי  בתורה,  ופלפול  עמקות 
העמוק ’בית יוסף‘ על ’ארבעה טורים‘. כוח הפסיקה 
שבלעדיו  הגדול  בחיבורו  שמתגלה  כפי  וההכרעה 
אף יהודי שומר תורה ומצוות אינו ז ז בחייו - ’שולחן 
ערוך‘, וספרים כמו ’כסף משנה‘ על הרמב“ם, שו“ת 

’אבקת רוכל‘ ועוד ועוד. 

השנים(!)  עשרים  של  בתקופה  מתמקד  סיפורנו 
בהן כתב מרן רבי יוסף קארו את ספרו ה‘בית יוסף‘. 
המדרש  לבית  יוסף‘  ה‘בית  נכנס  הלילות  באחד 
והאזין לקולות הלומדים שם. באחת החבורות עסקו 

באותו  בדיוק  חכמים  תלמידי  מספר  סוער  בלימוד 
נושא שעמל ויגע בו רבי יוסף משך מספר חודשים.

הוא היה סקרן לדעת לאיזו מסקנה יגיעו הלומדים. 
הם התקדמו שלב ועוד שלב, ולאחר מספר רגעים 
הגיעו בדיוק לאותה מסקנה שאליה הגיע היום רבי 
מרובים,  לימוד  חודשי  לאחר  בכתב  בסיכומו  יוסף 

בעמל ויגיעה שקשה לתארם. 

מפסיק  שהוא  החליט  הוא  בקרבו.  נפלה  רוחו 
כעת  הגדיר  שאותה  הספר,  כתיבת  את  זה  ברגע 
כ“ביטול תורה“. ’אם הלומדים בבית המדרש מגיעים 
בלימודם בדיוק 
ן  ת ו א ל
ת  ו נ ק ס מ
שאני מתייגע 
רבות‘  עליהן 
רבי  הרהר   -
בדעתו  יוסף 
שאין  ’הרי   -
אלא  זה 
תורה  ביטול 
ע  י ק ש ה ל
בכתיבת  זמן 

הספר‘.

יצא  אך 
יוסף  רבי 
מבית  קארו 
 , ש ר ד מ ה
ו  ת א ר ק ל ו
רבי  מופיע 
לוריא,  יצחק 
י  “ ר א ה
 . ש ו ד ק ה
פעם  ושוב 
פונה אליו האר“י הקדוש ברוח הקודש שלו ושואל: 
”רבי יוסף, מפני מה החליט מר להפסיק את כתיבת 
ספרו הגדול שרבים ילכו לאורו בדורות הבאים? עם 

ישראל זקוק לספר זה!“...

רבי יוסף קארו שח לו את אשר ראה ושמע כעת 
בבית המדרש. 

האר“י הקדוש חייך והסביר לו את פשר הדברים: 
בעולמות העליונים מוכן שפע של תורה לעם ישראל. 
אבל כמו כל דבר בעולם הזה: אם לא עמלים - לא 

מקבלים!

לתורה  מחכים  מעלה  של  הפמליא  וכל  הקב“ה 
שיטות  את  מברר  ויגיעה,  בעמל  לומד  שאתה 
בדברי  למסקנה  מגיע  בדבריהם,  מדייק  הפוסקים, 
שאתה  כפי  ההלכה  את  מכריע  ולבסוף  אחד  כל 
רבות,  עליו  עמל  שאתה  הזה  השפע  לנכון.  רואה 
הלומדים  מצליחים  בגללו  ורק  הזה,  לעולם  יורד 

בבית המדרש לכוון לדבריך בקלות שכזו... 

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לעבוד על עצמו לבין מי שאין לו באופן שבו הוא 
מהמשבר  נשבר  הוא  האם  המשבר,  את  חווה 
או דווקא צומח ממנו. העבודה העצמית מוכיחה 
את עצמה תמיד ובפרט בעתות משבר ובמצבים 

קיצוניים.

יותר מהר ממה שאתה חושב
בעבודה  לתוצאות  להגיע  זמן  שלוקח  ולמרות 
האישית, את השיפור בחיים רואים מיד. כי אפשר 
בחיים  השיפור  את  נחווה  שלא  ולחשוב  לטעות 
בין  קורה  לא  הפנימי  השינוי  כי  להרגע,  מהרגע 
לילה, ועד שנגיע למדרגות בעבודה על הסבלנות 
ומידת הכעס ובעבודת האמונה וביטחון, זה ייקח 
את  נראה  ולא  עבודה  של  ארוכים  חודשים  לנו 
נראה  שלא  לחשוב  ניתן  וממילא  מיד,  התוצאות 

שינוי משמעותי באופן ההתמודדות.

אבל זה ממש לא נכון. כי את השינוי כן רואים 
עם  העצמית  העבודה  של  שהשעה  נכון  מיד! 
למדרגות  האדם  את  מביאה  ועיקביות  התמדה 
גבוהות באמונה וממילא הוא מקבל את כל מה 
שעובר עליו ביישוב הדעת ובאריכות אפיים – אבל 
מעבר לכך יש לה גם סגולה נפלאה של המתקת 
רוחנית  סגולית  השפעה  לה  יש  כלומר  הדינים, 

מיידית על המציאות.

"דינים" פירושם הוא שבשמיים ישנו איזה שהוא 
כתוצאה  האדם  על  דין  פסקי  כמה  או  דין  פסק 
מתבטא  וזה  הרוחניים,  ומחסרונותיו  ממעשיו 
במצבי  בעצבנויות,  בדיכאונות,  דרכים:  מיני  בכל 
בחוסרים  ואחרים,  כאלה  בייסורים  רעים,  רוח 
של  בשגעונות  בית,  שלום  בבעיות  בפרנסה, 
הילדים ועוד ועוד והכול כדי לעורר אותו לתקן את 

החיסרון הרוחני.

עובד  שהאדם  רואים  בשמים  כאשר  אך 
מאוד  מאוד  רחוק  שהוא  פי  על  אף  עצמו,  על 
 – להגיע  צריך  הוא  שאליו  ומהיעד  מהתכלית 
מתקדם  והוא  ורוצה  הוא שואף  הוא בדרך,  אבל 
בצעדים הקטנים שלו – ולכן כבר אין צורך לעורר 

אותו על ידי הדינים.

שמשמים  כלומר  הדינים",  "המתקת  נקרא  וזה 
מעוררים אותו בחסד וברחמים על ידי שנותנים לו 
כוח להרבות בתפילה ולעבוד על עצמו ולהתעורר 

בתשובה, ולא על ידי ייסורים וחולאים רעים.

יוצא מכאן שאחרי שעה התבודדות חווים שיפור 
מידי, ובטווח הארון חווים שינוי פנימי מהותי.

מריבות,  בבית, צער,  לחץ  אתה רואה  ולכן אם 
משמיים.  דינים  כאן  שיש  תבין   – בעיות  חוסרים, 
"כוחי  של  בדרך  הבעיות  את  לפתור  תנסה  אל 
מהשורש  הבעיה  את  תפתור  אלא  ידי",  ועוצם 
על ידי שתברח לשעה של עבודה אישית, תבקש 
לך  שיעזור  ותבקש  להשתפר  עולם  מבורא 
תראה  ואתה  והאמונה,  התורה  בדרך  להתמודד 
יותר  הרבה  נעשה  והכול  נמתקים  הדינים  איך 
ואושר  שלימה,  רפואה  בהצלחה,  ושמח.  רגוע 

אמתי לכל בית ישראל.

כדאי ללמוד בספר "בגן האמונה" ובספר "בשדי 
יער" ותדע איך לעשות את השעה התבודדות.

שבת שלום ומבורךבברכת שבת שלום ומבורך
02-6444250
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פצעי הלב
להחלטה  הסופי  הגורם  שהן  סיבות  הרבה  ישנן 
הן  מה  משנה  לא  זה  אבל  להתגרש.  הזוג  בני  של 
הסיבות, אלא - מה הן התוצאות! כי התוצאות של 
וכל  בדבר,  הנוגעים  לכל  גדולים  נזקים  הן  הגירושין 
לקראת  לדעת  צריכה  גירושין  על  שחושבת  אישה 
עומדת  היא  קשה  בעיה  לאיזו  הולכת,  היא  מה 
מהבעיות  המזלג  קצה  על  כאן  נביא  לכן  להיכנס. 

והייסורים שיש לאנשים שהתגרשו. 

ישנם כאלה שאחרי הגירושין אינם יכולים לשכוח 
את בן או בת זוגם ולהתגבר על הגעגועים, ולכן אינם 
מצליחים להמשיך הלאה או ליצור קשרים חדשים. 
להתגרש,  להוטים  הזוג  שבני  קורה  פעמים  הרבה 
שהבדידות  מגלים  הם  ואז  מתגרשים,  הם  ואכן 
בחיי  להם  שהיו  הבעיות  מכל  קשה  יותר  הרבה 
לגט  "ציפיתי  גרושה:  אשה  לפנינו  העידה  הנישואין. 
שקיבלתי  אחרי  אבל  לגאולה,  שמצפים  כמו  הזה 
חתכו  כאלו  ריקנות,  כזו  נורא,  כאב  הרגשתי  אותו 
ממני איבר...". ואכן כך הוא ממש. התורה מכנה את 
פעולת הגירושין "גט כריתות", דהיינו פעלה שכורתת 
את הנשמה של בני הזוג, שהיא בעצם נשמה אחת 

לשניים, וזה כואב... 

מהר,  נגמר  תמיד  אינו  הבדידות  שמצב  עוד,  ומה 
להם  ומחכים  הגרושים  הזוג  לבני  עומדים  לא  כי 
בתור לשידוך, ולא קל לאדם גרוש למצוא זיווג טוב, 
בפרט כאשר יש לו ילדים, חובות, בעיות של פרנסה. 

עקב  ייסורים  כאלה  שעוברים  זוג  שבני  מאד,  מובן 
הגירושין, אזי אף על פי שיתכן והם לא מודים בכך 
מתחרטים  הם  דבר  של  לאמיתו  אבל  מלא,  בפה 
שהם  כאלה  ישנם  שעשו.  הנמהר  הצעד  על  מאד 
יכולים  אינם  והם  וכואב,  פגוע  לבם  מזה,  ההיפך 
לשכוח את העילבון ולסלוח עליו, והם מלאים בכעס 
זמן  שכל  ידוע,  דבר  וזה  הקודם.  הזוג  לבן  ושנאה 
שלאחד מבני הזוג יש בליבו צער, כעס או עוגמת נפש 
כלשהי, אזי שניהם לא יחיו בשלוה - לזה שמקפיד 
לא יהיה שקט מחמת הכעס והשנאה המפעפעים 
ממידת  שקט  יהיה  לא  עליו  שמקפידים  ולזה  בו, 
שעליו  ההקפדה  מחמת  ראשו  על  המתוחה  הדין 
להם  ייתן  לא  ביניהם  שהסכסוך  נמצא  כן  ואם   -
מנוח עד שיתפייסו, ומה הועילו בכך שהתגרשו? את 
להתפייס  נשוי,  זוג  בתור  לעשות  צריכים  שהיו  מה 
ולמחול אחד לשני, הם יצטרכו בכל מקרה לעשות 
להם  יש  נשוי  זוג  שבתור  שכן  וכל  הגירושין.  אחרי 
סיבה להתפייס, בשביל שיוכלו להמשיך את חייהם 
אהבה,  להשפיע   - לכך  תנאים  יש  וכן  המשותפים, 
גרושים,  שהם  עתה,  ואלו  וכדומה.  מתנות  לתת 
תישאר  שלא  מנת  על  רק  היא  להתפייס  הסיבה 
קשים,  לכך  התנאים  אולם  הדדית,  הקפדה  להם 
וממילא במקרים רבים הפצעים נשארים פתוחים. 

מאד  עמוק  משבר  הם  הגירושין  דבר,  של  כללו 
פגועים,  רגשות  להגליד.  לו  שקשה  פצע  לנפש, 
תקוות  על  קשה  ואכזבה  צורב  כישלון  תחושת 
עם  ונגררים  ונכרכים  הלב  את  ממלאים  שהתנפצו 

פוגשים  אנו  אחת  לא  שהולך.  מקום  לכל  האדם 
ועדיין  גרושים,  שהם  שנים  כמה  להם  שזה  אנשים, 
הם סוחבים את הצער שלהם לכל מקום - עדיין לא 

הגליד הפצע מהחוויה הקשה שעברו. 

הדבר  שהוא  שנדמה   - גירושין  של  ה"פתרון" 
שיעשה סוף לכל המחלוקות - אינו הסוף למחלוקת 
ארוכה  מחלוקת  של  התחלה  רק  הוא  אלא  כלל, 
הדברים  החיים.  כל  לאורך  המתמשכת  וקשה, 
ילד  הגרושים  הזוג  לבני  כשיש  בעיקר  אמורים 
משותף, וכל שכן כשיש כמה ילדים, שאז צצות אין 
סוף בעיות חדשות, שאילו לא היו מתגרשים לא היו 

להם כאלה בעיות. 

בכל  לסיוט.  הופכים  המשפחתיים  האירועים  כל   
יום הולדת, בר מצוה, חתונה וכדומה ישנם ויכוחים 
אצל מי תהיה השמחה, מי יבוא לשמחה וכדומה. 
התבטאויות כגון: אם הוא בא, אני לא באה! תיזהר 
לא להביא 'אותה' אתך! וכל מיני ויכוחים כיוצא בזה, 
הם דבר שבשגרה. כל מי שהיה מעורב במחלוקת 
המשקעים  לפי  מגיבים  כולם  לגירושין,  שהביאה 
רותחת  לקלחת  מצטרף  והכל  שבליבם,  והכאב 
אחד  כל  כאשר  וקללות,  בכיות  איומים,  כעס,  של 
עושה  שהשני  ומרגיש  בעקשנות  בעמדתו  מתבצר 
לו 'דווקא' ומתנכל לו וכדומה. וזה רק חלק קטן של 
הסבל שעומד לפתחם של אלו שבחרו בדרך הקלה.

בשבוע הבא נרחיב עוד בנושא, אי"ה.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

שם  על  המכונה  מלונטשיץ,-   אפרים  שלמה  רבי 
פירושו המיוחד על התורה ה"כלי יקר".

אהרון.  רבי  לאביו  שבפולין  בלונטשיץ,  נולד   
בצעירותו למד תורה מפי רבו המהרש"ל, אחר כך 
עבר לעיר לבוב ובשנת שס"ד החליף את המהר"ל 
(בשנות זקנותו האחרונות) כרבה של פראג וכראש 
הישיבה שם. הצטיין במיוחד כדרשן והיה סוחף את 
לבבות השומעים בדרשותיו וחיבוריו הרבים שרובם 
את  לקרב  ומטרתו  אמונה  מוסר,  בענייני  עוסקים 

שומעיו לעבודת ה'.

בתחילה היה שמו רק: "אפרים" ולאחר מכן נוסף 
לו השם שלמה בחלותו בחולי מסוכן בשנת שס"א 
קודם ימי הפורים ויחי מחליו נקרא שלמה אפרים 
איש לונשיץ מסתמא על שם עירו שנולד בה. היה לו 
לשון למודים צח מאוד שפתותיו נוטפות מור וכמורג 
חרוץ דבר לפני מלכים ופרסם את החנפים בכתב 
פולין  במדינת  דשוקא  ביומי  בדרשותיו  בע"פ  וגם 
בהקבץ גאוני הארצות ולא נשא פנים ולכן רבים היו 

רודפיו וצריו

ספריו הקדושים: 

ספר  ב'  בילדותו.  חברו  גבורים"  "עיר  ספר  א' 
עוללות אפרים, דרושים במוסר נשענים על מקראות 
ומאמרי חז"ל נחלק לד' חלקים חלק א' כולל מוסר 
לכל יום לגלות אוזן אנשים לדעת מה יהא בסופם 
הרמוזים  ונפלאות  בסודות  ח"ב  עמודים,  לז'  נחלק 
במועדי ה' ושבת וחנוכה ופורים נחלק למ"ו עמודים, 
ח"ג סודות בענינים הבאים לאדם מזמן לזמן כמילה 
עמודים,  לכ"ב  נחלק  מצוה  ובר  הבן  ופדיון  וחתונה 
ח"ד תוכחת מוסר על תורה ועבודה וגמילות חסדים 

שמעיד  וכמו  יקר“  ”כלי  ספר  ג‘  עמודים.  לו'  נחלק 
הפרשיות  כסדר  התורה  על  יקר  ביאור  החיד“א, 

סתומים  דברים  הרבה  בו  מבאר 
וחשוב  נחמד  ספר  וחתומים 

ד'  תורה.  של  לאמיתה 
ספר שפתי דעת הוא שני 

יקר  כלי  לחבורו 
וגם הוא על ספר 
התורה  פרשיות 
דברים  ובו 

נכונים  ופשטים  לפשט  קרובים  וערבים  חדשים 
במדרשי רז"ל. ה' ספר ארח לחיים כולל שני דרושים 
תוכחת מוסר הא' לימי תשובה וב' לימי הפסח. ו' 
ספר עמודי שש, תוכחת מוסר לחזק בדקי הששה 
עמודים אשר עליהם העולם עומד וקים שהם תורה 
ועבודה וגמילות חסדים ודין ואמת ושלום מיוסדים 
ביאור  כולל  אפרים  רבבות  ספר  ז'  פז.   אדני  על 
ממנו  והפליג  מאמרים  כמה  וביאור  ודיניה  התורה 

בהקדמתו לספר אורח לחיים. 

לר  והוסיפו  מסוכנת  במחלה  חלה  שס"א  בשנת 
את השם שלמה כשנרפא ממחלתו נדר לחבר את 
בשנת  כעת  הנה  דבריו  הם  ואלה  לתורה  פירושו 
למשכב  נפלתי  הפורים  ימי  קודם  לפ"ק  שס"א 
שם  לי  שהוסיפו  עד  שבועות  כמה  מסוכן  בחולי 
לחיות  ההפיכה  מתוך  הוציאני  ה  בחמלת  שלמה 
אותי ביום הזה נדרתי לה' ואשלמה לחבר חיבור זה 

לכבוד ה' ותורתו ולגלות מצפוני.

ועלה אל השמים ז' אייר השע"ט ליצירה (לא כמו 
שהרבה טועים בז' אדר ספר אור החיים). 

זכותו תהא מגן וצינה עלינו אכי"ר

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי שלמה אפרים מלונטשיץ- 
הכלי יקר זיע"א
ז' אייר

ם  סתומ ם  דבר
וחשוב  נחמד 

ד'  תורה. 
הוא שני 
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

 א ַמְפִסיִדים!
ָּגדֹול  ִחּזּוק  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִּסּפּור,  ֶׁשִּלי  ַּתְלִמיד  ִּסֵּפר 
ֶׁשַהּתֹוָדה ַּגם עֹוֶזֶרת ַלֲעבֹוַדת ַהִּמּדֹות. הּוא ְמַסֵּפר:

ְּבִבְנַין  ִלְפִגיָׁשה  ָלֶלֶכת  ֶנֱאַלְצִּתי  ֶאָחד  "יֹום 
ִהְצַלְחִּתי  ְוא  ִּבירּוָׁשַלִים  ָׁשאּול  ְּבִגְבַעת  ִמְׂשָרִדים 

ִלְמצֹא ֲחָנָיה. 

ַהְּזַמן ָהָיה ֻמְגָּבל ְמאֹד, ְוִחַּפְׂשִּתי ְמקֹום ֲחָנָיה ְלַיד 
ָהיּו  ְוא  ְּבִאחּור.  ָהִייִתי  ְּכָבר  ִּכי  ַהִּמְׂשָרִדים,  ִּבְנַין 
ְמקֹומֹות ֲחָנָיה. ָעִׂשיִתי ַּכָּמה ִסּבּוִבים ְוִחַּפְׂשִּתי ֲחָנָיה 

ְּפנּוָיה, ְוֵאין. 

ָּכ ְּבֶמֶׁש ְּכֶרַבע 
ָׁשָעה, ְּכֶׁשֲאִני ְּכָבר 
ִהְתַחְלִּתי  ְּבִאחּור. 
ֶזה  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה 
א  ּוְתִפָּלִתי 

ִהְתַקְּבָלה. ב

ֶנֱעַמְדִּתי  ַּּסֹוף 
ְּבָנִתיב  ְוִהְמַּתְנִּתי 
ִסְטִרי  ַחד 
ִּבְנַין  ְלָיד  ָצפּוף 
ַהִּמְׂשָרִדים, ּוְבִדּיּוק 

עּוִרים ֶׁשל ַהּתֹוָדה. ָאז ִנְזַּכְרִּתי ַּבּׁשִ

"ּתֹו ְּכֵדי ֶׁשֲאִני מֹוֶדה ַלה' ַעל ֶזה ֶׁשֵאין ִלי ֲחָנָיה, 
ּוְמַבֵּקׁש ְסִליָחה ֶׁשֹּלא ָאַמְרִּתי לֹו ּתֹוָדה ַעד ַעְכָׁשו 
ַעל ָהֶרֶכב, ְוַעל ַהְּפִגיָׁשה, ְוַעל ַהְּבִריאּות ְוכּו', ְּבִדּיּוק 

ִמיֶׁשהּו ֵמֲאחֹוַרי ָיָצא. 

ּוֵמַאַחר ֶׁשהּוא ָנַסע ַלִּכּוּון ֶׁשִּלי, ֶזה ֶׁשִהִּגיַע ַאֲחַרי 
ַהֲחָנָיה  ֶאת  ְוָתַפס  ִהְזָּדֵרז  ַלֲחָנָיה,  ִהְמִּתין  ְוַגם 

ֶׁשִהְתַּפְנָּתה. 

חֶֹסר  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  ְלַעְצִמי  ָאַמְרִּתי  ָהִראׁשֹון  ָּבֶרַגע 
ִלְגעֹר  ְמָנת  ַעל  ֵמָהֶרֶכב  ֶׁשָּיָצאִתי  ְוִכְמַעט  ֶצֶדק, 

ָּבָאָדם ַהֻחְצָּפן ֶׁשָּבא ַאֲחַרי ְוָתַפס ֶאת ַהֲחָנָיה, ֲאָבל 
ָאַמְרִּתי ַלה', ֲהֵרי ֲאִני אֹוֵמר ְל ּתֹוָדה, ָאז ֲאִני אֹוֵמר 
ֶאת  ִלי  ָּתַפס  ַהֶּזה  ֶׁשָהִאיׁש  ֶזה  ַעל  ַּגם  ּתֹוָדה   ְל

ַהֲחָנָיה.

ְוׁשּוב ָאַמְרִּתי ַלה': 'ּתֹוָדה ה' ַעל ֶזה ֶׁשֵאין ִלי ֲחָנָיה. 
 ְרצֹוְנ ֶאת  ְמַקֵּבל  ֲאִני  ֲחָנָיה,  ֶאְמָצא  ֶׁשֹּלא  ַוֲאִפּלּו 
ְוָלֶלֶכת  ְמאֹד  ָרחֹוק  ְלַהֲחנֹות   ֶאְצָטֵר ְוִאם  ְלַגְמֵרי. 
ָּבֶרֶגל ּוְלַאֵחר ַלְּפִגיָׁשה, ַּגם ַעל ֶזה ּתֹוָדה ְוַגם ּתֹוָדה 
ֶזה  ֶׁשִּלי,  ַהֲחָנָיה  ֶאת  ָּתַפס  ַהֶּזה  ֶׁשָהָאָדם  ֶזה  ַעל 
טֹוב  ֲהִכי 
ָּכל  ִּבְׁשִביִלי. 
ֶׁשַאָּתה  ָמה 
עֹוֶׂשה, ְלטֹוָבה 
ַאָּתה עֹוֶׂשה".

ָאַמר   ְוָכ
ּתֹודֹות,  ַּכָּמה 
ְּבאֹוָתּה  ּוִמָּיד 
ַלָּמקֹום  ְׁשִנָּיה 
ִהִּגיַע  ֶׁשָעַמד 
ְוָאַמר  ָאָדם 
ֲאִני  'ַעְכָׁשו  לֹו 
ֵמֲחָנָיה,  יֹוֵצא 
ַוֲאִני ַּגם נֹוֵתן ְל ַּכְרִטיס ֲחָנָיה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו עֹוד ָׁשָעה 

ֲחָנָיה'.

ַהַּתְלִמיד ְמַסֵּפר ֶׁשָּלַמד ִמֶּזה ְׁשֵני ְּדָבִרים: 

ֶאָחד – ְּכֶׁשאֹוְמִרים ּתֹוָדה ַמְרִויִחים, 

נֹוָסף:  ָחׁשּוב  ִׁשעּור  אֹותֹו  ִלֵּמד  ה'  נֹוָסף  ְוָדָבר 
ִני – ַאף ַּפַעם א ַמְפִסיִדים! ֶׁשִּמְּלַוֵּתר ַלּׁשֵ

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי
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לחיות עם הקורונה, פרק ב'
נמצאים  שאנו  כחודשיים  מזה  יקרים,  הורים 
של  בהקשר  מבלבלת,  ואף  מוכרת  לא  במציאות 
ההתנהלות שלנו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.  
לכן, במהלך השבועות הבאים, נעסוק בע"ה בנושא: 
ההתמודדות שלנו ההורים והילדים בתקופת מגיפת 
הקורונה.  החיים עצמם, והשהייה הממושכת שלנו 
בבית עם הילדים, מעוררים מגוון רגשות ותחושות, 
פגיעות,  תחושת  פחד,  חששות,  לעיתים  הכוללים 
אנו  רב.  ובצדק  הבאות,  מפני  ודאגה  ביטחון  חוסר 
החיים  חוששים על  אנו  בנגיף,  מהידבקות  חוששים 
של סבא וסבתא, על קרובי משפחה בסיכון גבוה, 
יציאה  או  פיטורין  בעקבות  הכלכלי  המצב  על 
ששני  זה  בעקבות  הזוגי  במצב  האיזון  על  לחל"ת, 
בני הזוג נמצאים שעות וימים רבים בבית, על מצב 
חינוך הילדים, על רמת הלמידה שלהם, על סכסוכים 
כל  של  הימצאות  בעקבות  הילדים  בין  ומריבות 
הילדים כל היום בתוך הבית, ועל עוד אתגרים רבים 

בעקבות המצב.

הרגעה, הסברה והתמודדות מתאימה

היא:  זו  בתקופה  ביותר  החשובה  ההתנהלות 
הכלל  מתאימה.  והתמודדות  הסברה  הרגעה, 
קבלת  הוא,  שכזו  התמודדות  בכל  אותנו  המנחה 
עלינו  במצב.  ושליטה  משותף  תכנון  מהימן,  מידע 
לקבל את המידע הנכון עבורנו, ולהעביר אותו לילדינו 
בצורה אחראית, מבוקרת, הדרגתית ומונגשת. עלינו 
להכיר היטב את דרכי ההדבקות בנגיף, התפשטותו, 
את  ולכנס  היומיומית  וההתנהלות  הבריאות  נהלי 
אלו  במפגשים  והסברה,  הדרכה  למפגשי  הילדים 
על  שלו  ההשפעות  ועל  הנגיף,  הכרת  על  נשוחח 
ועם  בנחת  ונשוחח  מפגשים  מספר  נבצע  חיינו. 

הרבה הכלה.

מידע מהימן והסברה

נקבל מידע אך ורק ממקורות מוסמכים, רשמיים 
גילוי  תוך  במלואן,  להנחיות  נישמע  ומהימנים. 
הידבקות  אותנו.  הסובבים  וכלפי  כלפינו  אחריות 
במחלה  מתבטאת  בהכרח  אינה  הקורונה,  בנגיף 

אוכלוסיית  אולם  הילדים,  אוכלוסיית  בקרב  קשה 
חשיבות  ישנה  ולכן  מאוד,  פגיעה  הינה  המבוגרים 

יתרה להקפיד על הנהלים, זאת משום ש:

א. בנגיף הקורנה ניתן להידבק גם מאדם שאין לו 
בהכרח תסמינים.

ב. לנגיף הקורונה אין (עדיין) חיסון.

מומלץ לחלוק עם הילדים מידע זה, ולתכנן איתם 
את ההתנהלות שיגרת היום.

הורים וילדים

חוץ)  כלפי  (אפילו  נשמור  ההורים,  שאנחנו  ככל 
על איזון רגשי ועל רגיעה, זה ישפיע גם על הילדים. 
המצב  על  הסבר  ולתת  הילדים  עם  לשוחח  חשוב 
התמקדות  תוך  הבנתם,  וליכולת  לגילם  בהתאם 
בשיתופם בנוהלי התמודדות יעילים. חשוב לצמצם 
חשיפת הילדים ל"חדשות", יחד עם זאת, לשתפם 
ידיים,  כשטיפת  עדכניים,  התנהלות  ובנהלי  במידע 

יציאה עם מסיכת אף ופה וכדו'.

בני המשפחה והשכנים המבוגרים:

מאוד  ופגיעים  חשופים  המבוגרים  המשפחה  בני 
עלולה  שלהם  החרדה  רמת  ולכן  הקורונה,  לנגיף 
אצלם התנהגות  נמצא  לעיתים  יותר.  גבוהה  להיות 
לא  כבר  "לי  כגון:  אדישות  או  זלזול  של  הפוכה, 
יכול לקרות כלום" וגם לכך צריך להתייחס. מומלץ 
כדי  לנקוט  נכון  צעדים  אילו  איתם  יחד  לחשוב 
לצמצם את מרחב הפגיעות, וזאת באופן מותאם, 
כפיה.  של  ולא  בחירה  של  תחושה  המאפשר 
ערבות  מתוך  לפעול  הזדמנות  גם  הינה  זו,  תקופה 
הדדית. ניתן ורצוי לחשוב גם על השכנים המבוגרים 
במה  סיוע  ולהציע  בשלומם  להתעניין  בסביבתנו, 
שנדרש. זו תקופה מצוינת לחינוך לעזרה וחסד, אבל 

כמובן לשמור על הכללים, היגיינה ומרחק.

הרגעה פיזיולוגית של הגוף:

שוכחים  ואנו  מכווץ  הגוף  בחרדה,  אנו  כאשר 
לנשום. גם במהלך השהות הממושכת בבית, מומלץ 
להיות בתנועה, להניע את הגוף בקפיצות ומתיחות 

לעשות  מומלץ  שרירים.  והרפיית  כיווץ  ותרגילי 
תרגילי נשימה איטית אשר יוצרים איזון במתח הגוף. 
זה הזמן לתרגילי כושר ושחרור משפחתיים בסלון, 

נסו ותהנו.

התמודדות עם מחשבות ודאגות:

אותנו,  המכשילות  דאגניות  למחשבות  לב  נשים 
במיוחד כאלה העולות בנו מעצמן והן בעלות אופי 
הנוכחית.  למציאות  תואם  בהכרח  שאינו  קיצוני 
נחשוב שוב ונטיל ספק ביחס למחשבה קיצונית או 
מוחלטת, לדוגמא: אם עולה בנו מחשב לפיה "צפוי 
להיות כאן אסון!" נטיל ספק בעמדה זו ונשאל את 
עצמנו- "האם בהכרח צפוי להיות כאן אסון?" נכניס 
את המחשבות לפרופורציה ע"י הכנסת ביטחון בה' 

דיבור על אמונה ופסוקי תפילה.

הרגעה עצמית וייצוב עמדה מאוזנת, נוכל לנסות 
"דיבור   - עצמנו  ואל  עם  דיבור  באמצעות  להשיג 

פנימי".

"זה  זמני",  "זה  מרגיע:  פנימי  לשיח  דוגמאות 
יחלוף", "כרגע ב"ה הכול בסדר", "התמודדנו בעבר 

עם איומים גדולים מאלו וה' עזר לנו".

התמודדות משפחתית

כמו  קשים  רגשות  לעורר  עלול  המתסכל  המצב 
והתנתקות  בדידות  וחרדה,  פחד  (זעם),  כעס  עצב, 
וכן בעיות בתפקוד כמו קשיי שינה, ירידה בתיאבון, 
עצבנות, עוררות, אי-שקט, ביעותי לילה וכדו'. נשתף 
מרגישים  שאנו  הרגשות  את  המשפחתי  בשיח 
ונעודד את ילדנו לעשות כך. במקרים רבים נתפלא 

לגלות שאנו לא היחידים שמרגישים כך.

מומלץ לאפשר לילדים לבטא רגשות גם דרך ציור, 
כתיבה או דרך יצירתית אחרת. מומלץ בתקופה זו, 
לבצע פעילויות שאנו אוהבים ולקבל פירגון ותמיכה 
משפחתית, על מנת להזמין רגשות חיוביים. זה הזמן 
ליצירתיות משפחתית: ללמוד ביחד, לבשל, לאפות, 
לשיר,  להציג,  משפחתיים,  משחקים  לשחק  ליצור, 
לעשות תחרויות ולנצל את הזמן הזה שאנחנו ביחד.

יתברך  לה'  תפילה  לשאת  עלינו  יום,  כל  בע"ה 
בדרכים  ולפעול  הזו,  הנוראה  המגיפה  את  שיבטל 
נכונות על מנת לשלוט במצב, לייצב את המשפחה 

שלנו, ולהתנהל באופן המתאים ביותר.

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

בדיחות הדעת

וראיתי  קברות  בית  ליד  עברתי  בערב  אתמול 
מה  אותם  שאלתי  בשער.  עומדים  צעירים  כמה 
מפחדים  נורא  שהם  ענו  הם  פה?  עושים  הם 
ומנסים לקבל אומץ להכנס לבית קברות בחושך. 
כשהייתי  מבין אותם וגם אני  אמרתי להם שאני 
לא  מעולם  קברות.  לבית  להכנס  פחדתי  בחיים 

ראיתי מישהו רץ ובורח במהירות כזו.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה
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 מתבודדים ומתמודדים
המציאות עולה על כל דמיון

המודד האמתי של האדם הוא דווקא במציאויות 
וכל  אדם  וכל  כולו  העולם  החיים.  של  הקיצוניות 
מאוד,  גדול  אתגר  בפני  עומדים  בפרטיות  משפחה 
התמודדות קיצונית והזויה שכמותה לא זכור אפילו 
חבלי  שבזמן  אמרו  כבר  חכמינו  שבינינו.  למבוגרים 

המשיח יהיו ניסיונות קשים ומוזרים, 
עולה  שהמציאות  רואים  אנו  והנה 
נמדדים  כאן  ודווקא  דמיון.  כל  על 
של  המבחן  זה  והחברה.  האדם 
כל אחד ואחד מאתנו לדעת היכן 
שלו,  המידות  בעבודת  אוחז  הוא 
בית  בשלום  בסבלנות  באמונה, 

ועוד.

משיח  שכשיבוא  אמר  נחמן  רבי 
לו  שיש  מי  בין  ההבדל  ניכר  יהיה 

עבודה עצמית לבין מי שאין לו. 

שהאדם  פירושה  עצמית  עבודה 
יום  בכל  שעה  לפחות  מקדיש 
מדגיש  נחמן  רבי  נפשו.  לתיקון 
שיכול להיות שהאדם הוא באמת 
עבודה  בלי  גם  כשר  אדם  נחשב 
בחברה  נולד  הוא  כי  עצמית, 
חיים  במסלול  וצעד  מסוימת 
יבוא  כאשר  זאת  ובכל   – מסוים 

עבודה  להם  שאין  כשרים  אנשים  אותם  כל  משיח 
ומבוהלים"  "מעורבבים  יהיו  התבודדות  של  עצמית 
נפשו  לתיקון  ביום  שעה  שמקדיש  מי  אבל  כלשונו, 
– כשיבוא משיח הוא יהיה בשיא יישוב הדעת, בלי 

שום בלבול, כמו אדם שקם רענן מהשינה.

הקורונה היא המודד שלנו
האדם  היכן  היטב  היטב  רואים  הקורונה  במשבר 
תלמידים  רואה  אני  שלו.  העצמית  בעבודה  אוחז 
ההסתגרות  ולמרות   – עצמית  עבודה  להם  שיש 
הילדים  עם  אפשרית  הבלתי  והמציאות  בבתים 
התבודדות  של  לשעה  זמן  מוצאים  הם   – בבית 
מה'  ומבקשים  יום  בכל 
סבלנות וכוחות להתמודד והם 
ה'  ובעבודת  בחיים  ממשיכים 
מצליחים  אפילו  והם  שלהם, 
גדולים  רווחים  להפיק 
עם  הקשר  בחיזוק  בהמשבר 
הבית,  שלום  בחיזוק  הילדים, 
והביטחון.  האמונה  ובחיזוק 
חדשות  תובנות  מקבלים  הם 
חדשים  לעומקים  ומגיעים 

בעולם הרוחני שלהם.

רואים  גם  אנו  זאת  לעומת 
הצער  את  לצערנו  ושומעים 
הגדול של עם ישראל שיוצאים 
למריבות  ומגיעים  מדעתם, 
הילדים,  על  ולכעסים  בבתים 
נוראה,  בדידות  שחווים  או 
אותם  משתק  מהנגיף  הפחד 
הכלכלי  הביטחון  וחוסר 
זה  יציבותם.  את  מערער 
בהחלט קושי גדול וניסיון קשה, אבל כל התופעות 
משבר  האישית.  בעבודה  חוסר  על  מעידות  הללו 
חושף רק הוא לבעיה,  הסיבה לא הוא  הקורונה 

הבעיות העמוקות שכולן נובעות מחוסר  את ומגלה
בעבודה האישית.

לך  חסרה  אם  גם  מידי.  מאוחר  לא  לעולם  אבל 
מהמשבר  סובל  כך  כל  אתה  ולכן  אישית  עבודה 

ולהתחזק  מעכשיו  להתחיל  יכול  אתה  גם   – הזה 
בכל  ניכר  שיפור  תראה  ובוודאי  האישית  בעבודה 

ההתמודדות עם המשבר.

הפתרון האמתי
בעבודה  להתחזק  הוא  האמתי  הפתרון  ולכן 
שעה  לעצמו  יקבע  אחד  שכל  כלומר  העצמית, 
בגינה  חדר,  באיזה  לבד  יסתגר  שבה  ביום  שלימה 
או במרפסת וידבר עם בורא עולם ויבקש ממנו כל 
מה שהוא צריך. תבקש מהבורא שייתן לך אמונה, 
הזן  הוא  שרק  ביטחון  להתמודד,  כוחות  סבלנות, 
והמפרנס והוא יכול לפרנס אותך גם עכשיו. תבקש 
לילדים.  רוגע  תבקש  בית,  שלום  תבקש  פרנסה, 

תבקש כל מה שאתה צריך.

שהבורא  הוא  האישית  העבודה  כל  של  היסוד 
אוהב אותך ורוצה לתת לך את כל הטוב שבעולם, 
הבורא  מה  ממך.  ויחידה  אחת  בקשה  לו  יש  אבל 
בני  ממך  מבקש  אני  לך:  אומר  הוא  ממך?  מבקש 

היקר, שתבקש ממני כל מה שאתה צריך!

כל מה שאתה צריך זה אומר לבקש הכול בגשמיות 
וברוחניות. תבקש גם לשפר ולתקן את עצמך, כי זה 
לך  שיעזור  מהבורא  לבקש  צריך  ואתה  בכוחך,  לא 
לתקן את עצמך ולהשתפר ולחזור בתשובה, שיעזור 
לך  שייתן  מהכעס,  ולצאת  המידות  על  לעבוד  לך 
כוחות להתייחס בסבלנות ובאהבה לאישה ולילדים 

למרות הקושי הגדול.

למצוא אוצרות בתוך הצרות
ייהרס  שלא  רק  שלא  יראה  הזו  בדרך  שיילך  מי 
אלא  הזה,  במשבר  הילדים  וחינוך  הבית  שלום  לו 
תפרח  שלו  הזוגיות  מהסגר,  ירוויח  עוד  הוא  להיפך 
עם  נפלא  לקשר  יגיע  והוא  המשבר,  בתוך  דווקא 
בימי  אליו  להגיע  אפשר  שאי  כזה  לקשר  הילדים, 

השגרה הרגילים.

יוצא שישנו הבדל גדול מאוד בין מי שיש לו שעה 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון
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שנימק שמואל הטעם לכך: "דלא ידיעא מאי זרעא 

מחל  שהאב  משום  דוקא  כי  פירוש,  מיניה",  נפיק 

בזכות  טובים,  בנים  ממנו  שיצאו  מאד  יתכן  לבנו, 

הקשר הנפלא שנשאר לו עם האבות הקדושים.

 לכל א א חש לביש מאבחי יאמי
המסחחע לי ל-בל שפע שיינח יגשמח 

רחש לבי דבר טוב להוסיף תבלין לבאר דברי 

מצות  בין  נפלא  קשר  שיש  משמואל",  ה"שם 

עם  ישראל  איש  להתקשרות  ואם  אב  כיבוד 

דברות  פי  על  הקדושים,  מהאבות  נשמתו  שורש 

)פרשת  תורה"  ב"לקוטי  האריז"ל  מרן  של  קדשו 

הנה  ואם,  אב  כיבוד  למצות  הטעם  שמבאר  וירא( 

הדברים בלשון קדשו: 

"כי אין לך אדם שאין לו נשמה מלובשת בלבוש 

נפש דעצמות אביו ואמו, וכל המצוות שהוא עושה הוא 

הכל על ידי אותו הלבוש שירש מאביו ואמו, ולבוש זה 

מסייעו לעשות מצוות כשהוא אינו יודע לעשות שהוא 

קטן, ובפרט כשהוא מגולגל כי עוונותיו אינן מניחין לו 

לעשות מצוה, וצריך סעד לתמכו מזה הלבוש, וכן אם 

הזה,  בעולם  להיות  הורגלה  ולא  חדשה  נשמה  היא 

ואפילו השפע  זה הלבוש,  רק  אינו  כי המסייע  באופן 

וזהו  ידי הלבוש הזה,  לו מן השמים הוא על  שנותנין 

ענין שותפות האדם ואשתו בבניהם". 

מכל  שלמדנו  מה  היטב  יתבאר  מעתה 

מישראל  אחד  בכל  שיש  הקדושים,  הספרים 

ירושה מהאבות הקדושים שהם שורש נשמות כל 

לבוש  משאירים  ואם  אב  שכל  מאחר  כי  ישראל, 

שאברהם  זה  לפי  נמצא  צאצאיהם,  של  בנפשם 

ורבקה  יצחק  אבינו,  ליצחק  לבוש  הנחילו  ושרה 

והאמהות  יעקב  אבינו,  ליעקב  לבוש  הנחילו 

אחד  וכל  השבטים,  ראשי  לי"ב  לבוש  הנחילו 

מהם הנחיל לבוש לצאצאיו, וכך עבר הלבוש של 

האבות הקדושים בכל אחד מישראל עד סוף כל 

הקדושים  האבות  של  שהלבוש  אלא  הדורות, 

על  עולה  קדושתו  הנשמות,  לכל  שורש  בהיותם 

כל הלבושים שאדם מנחיל לבניו.

ויש להוסיף נקודה נפלאה, כי הן אמת שאדם 

שקיבל  בלבוש  לפגום  הרבים  בעוונותיו  ח"ו  עלול 

האבות  של  שהלבוש  מאחר  אולם  מאבותיו, 

הקדושים שעבר מדור לדור, נשאר תמיד בתכלית 

של  הלבוש  עם  קשר  לו  שיש  נמצא  השלימות, 

האבות שעבר מדור לדור ולא נפגם אצל שום אחד 

והן  מלאכה,  שום  בה  לעשות  שלא  מרע  בסור  הן 

בעשה טוב לענג את השבת בג' סעודות, אנו זוכים 

להתקשר עם קדושת ג' האבות הקדושים.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה ששנינו 

נותן הקדוש ברוך  יתירה  "נשמה  )ביצה טז.(:  בגמרא 

אותה  נוטלין  שבת  ולמוצאי  שבת  ערב  באדם  הוא 

הימנו". וצריך ביאור מנין אנו מקבלים את הנשמה 

את  מקבלים  שאנו  לומר  יש  האמור  לפי  היתירה. 

הנשמה היתירה משורש כל הנשמות, יעקב אבינו 

כלול  ובהיותו  נחלתו,  היא  שהשבת  האילן  ראש 

היתירה  הנשמה  לקבל  זוכים  אנו  האבות  ג'  מכל 

הכלולה מג' האבות הקדושים, בזכות קדושת שבת 

שהיא נחלת יעקב הכלולה מכל ג' האבות.

נפלא לצרף מה שמבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

בראשית כג:(, כי בשם שב"ת רמוז הקשר הנפלא בין 

נחית  "בשבת  ישראל:  לכל  הקדושים  האבות  ג' 

קוב"ה בג' אבהן לקבלא בת יחידא דיליה בהון, ודא 

פירוש, בשבת  דיליה".  יחידא  ב"ת  רזא דשבת ש' 

יורד הקב"ה עם ג' האבות לקבל את הבת היחידה 

שלו שהם ישראל, וזהו סוד שב"ת כי האות ש' יש 

לה ג' ראשים כנגד ג' האבות, והיא מתחברת עם 

של  יחידה  בת  ישראל  כלל  שהם  "בת",  אותיות 

הקב"ה, ונעשה מזה צירוף שב"ת.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הסמיכות 

של כל שלש המצוות: "קדושים תהיו כי קדוש אני 

לנו עד  ה' אלקיכם", מצד שרשרת הקדושה שיש 

כל  כלול מקדושת  יעקב אבינו ראש האילן שהוא 

"איש  אותנו:  להזהיר  הקב"ה  ומוסיף  האבות,  ג' 

ואמו  מאביו  להתיירא  שצריך  תיראו",  ואביו  אמו 

שלא לפגום בכבודם, כדי שלא לקלקל את שרשרת 

הקדושה שיש לנו על ידם עם האבות הקדושים.

כיבוד  מצות  קיום  ידי  שעל  אמת  הן  אמנם 

המחבר  שהצינור  גורמים  אנו  ואם,  אב  ומורא 

ישאר  אלא  יפגם  לא  הקדושים  האבות  ובין  בינינו 

בשלימות, אבל עדיין צריך לדעת מהו הדבר שאנו 

צריכים לעשות בקום ועשה, כדי לחזק את הקשר 

להמשיך אלינו את האור של האבות הקדושים, לכן 

הוסיף הקב"ה את המצוה השלישית: "ואת שבתותי 

נחלת  השבת  את  שתשמרו  ידי  על  כי  תשמורו", 

יעקב הכלולה מג' האבות, תזכו לקבל מהם קדושה 

מאתנו:  מבקש  שהקב"ה  מה  בכך  ולקיים  גדולה 

"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם". 

)סנהדרין  ז"ל  חכמינו  שאמרו  הטעם  וזהו  מאבותיו. 

מד.(: "אף על פי שחטא ישראל הוא", כי תמיד נשאר 

לו קשר עם הלבוש של האבות הקדושים.

הנה כי כן הרווחנו להבין ביתר שאת את דברי 

ה"שם משמואל", על הקשר הנפלא בין מצות כיבוד 

נשמתו  שורש  עם  האדם  התקשרות  ובין  ואם  אב 

מהאבות הקדושים, כי על ידי שאדם מקיים מצות 

כיבוד אב ואם משום שבזכותם יש לו לבוש בנפשו 

המסייע לו בעבודת ה' ובקבלת השפע מן השמים, 

הרי הוא זוכה להתקשר גם כן בשורש כל הנשמות 

שהשאירו  הלבוש  מצד  הקדושים,  מהאבות 

בצאצאיהם עד סוף כל הדורות.

בין  הראשון  הקשר  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

ואביו  אמו  "איש  למצות  תהיו"  "קדושים  מצות 

תיראו", שהרי כבר למדנו מהמדרש תנחומא, כי מה 

שדורש הקב"ה מאתנו: "קדושים תהיו כי קדוש אני 

ה' אלקיכם", הוא מצד הקשר הנפלא שלנו עם יעקב 

אשר  ישראל,  כל  שורש  שהוא  האילן  ראש  אבינו 

כפי המבואר הוא כלול מקדושת כל ג' האבות.

לכן מוסיף הקב"ה להזהיר אותנו שלא נקלקל 

קשר זה: "איש אמו ואביו תיראו", כל אחד מישראל 

צריך להתיירא מאביו ואמו שלא לפגום בכבודם, 

כדי שנוכל להיות קשורים בקשר אמיץ בשרשרת 

הקדושה מדור לדור עם האבות הקדושים, ובכח 

עמהם  הקשורים  ישראל  כל  יכולים  קדושתם 

להתקדש בקדושת ה'.

 בזכית שמחשת שבת חש לני -שש
 עא ג' האבית ה- ישחא

בין  הנפלא  הקשר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

כל החוט המשולש: "קדושים תהיו", "איש אמו ואביו 

תיראו", "ואת שבתותי תשמורו", על פי הידוע כי שבת 

קודש היא נחלת יעקב אבינו, כמו ששנינו בגמרא )שבת 

קיח.(: "כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, 

על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  נח-יד(  )ישעיה  שנאמר 

במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך". 

ג'  מכל  כלול  היה  אבינו  שיעקב  מאחר  והנה 

האבות הקדושים, לכן גם שבת שהיא נחלת יעקב 

כלולה מכל ג' האבות, כמבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

סעודות  ג'  לאכול  מצוה  יש  זה  שמטעם  פח:(  יתרו 

מהימנותא  סעודתי  "תלת  האבות:  ג'  כנגד  בשבת 

נמצא  בהו".  כלילן  ויעקב  יצחק  דאברהם  סעודתא 

לפי זה כי על ידי שאנו מקיימים מצות שמירת שבת, 

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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מה  פי  על  בזה  הענין  החיים"  ה"אור  וביאר 

שהאריך לבאר שכל נשמות ישראל שהיו כלולות 

באדם הראשון נפגמו בחטא עץ הדעת, עד שבאו 

נשמות  שורש  את  ותיקנו  הקדושים  האבות 

שהיתה  יעקב  ידי  על  היה  התיקון  ועיקר  ישראל, 

ראשי  י"ב  את  להוליד  וזכה  שלימה,  מיטתו 

ישראל,  כל  את  בקדושתם  שהעמידו  השבטים 

אבינו  יעקב  עם  אמיץ  בקשר  קשורה  שנשמתם 

ראש האילן הקדוש, אשר כפי שנתבאר הוא עצמו 

כלול מכל ג' האבות הקדושים.

הכתוב:  פירוש  החיים"  ה"אור  מבאר  זה  לפי 

קרח  שלקח  לוי".  בן  קהת  בן  יצהר  בן  קרח  "ויקח 

במעשיו הרעים את כל הקדושות שהיה ראוי לקבל 

כי  הנה  לוי.  בן  קהת  בן  יצהר  בן  בהיותו  מאבותיו, 

יעקב",  בן  נמי  "ולחשוב  בגמרא:  מקשה  זה  על  כן 

מיעקב.  לקבל  ראוי  שהיה  הקדושה  את  שקלקל 

ומתרץ שיעקב אבינו ביקש רחמים שלא יזכר שמו 

בעדת קרח, הכוונה בזה שהתפלל שהפגם של קרח 

הפגם  אם  כי  מיעקב,  נשמתו  בשורש  גם  יגיע  לא 

נשמת  שורש  השרשרת  ראשית  עד  מגיע  היה 

יעקב, שוב לא היה יכול לקבל תיקון אפילו בתשובה 

וגיהנם, ובלשון קדשו: "וזו היתה תפלתו של יעקב, 

שלא יגיע כח החטא עד עיקר השורש שביעקב, ולא 

ינתק חבל הכסף מעיקרו, ויש תקוה לאחריתם".

על פי האמור מפרש ה"ישמח משה" מה שאמר 

דוד המלך )תהלים מט-כ(: "תבוא עד דור אבותיו עד 

נצח לא יראו אור". כי כל זמן שהפגם של העוונות 

שבנפש  הקדושים  האבות  שורש  עד  הגיע  לא 

האדם, עוד יש לו תקוה לתקן הכל בתשובה, אבל 

שהפגם  אבותיו",  דור  עד  "תבוא  ושלום:  חס  אם 

שבשורש  הקדושים  האבות  של  הדור  עד  יגיע 

נשמתו, "עד נצח לא יראו אור", שוב אין לו תקוה 

כיון שגם השורש נפגם.

אדם  לטוב,  גם  משה"  ה"ישמח  אומר  זה  לפי 

שזוכה להתעלות בקדושתו ולהתחבר עם האבות,  

של  גדולה  הארה  מהם  לקבל  זוכה  הוא  הרי 

קדושה, ובלשון קדשו:

"והנה ידיעת הפכים בשוה, וכל שכן דמדה טובה 

שמגדילים  מה  כל  טובים  מעשים  כן  אם  מרובה, 

וזה  השורש.  בעומק  יותר  ומאירים  הולכים  יותר, 

ברור לדעתי דאם מגיע בהארה לשורש האבות, אז 

באור  ישראל  קדושת  מהשורש  קדושה  מתעורר 

ואז  שלו  נשמה  רוח  נפש  אור  על  חוזר  ואור  ישר 

נרגש לו בפרטיות, והיינו מתי יגיעו מעשי למעשה 

נא  יאמר  אז  שם,  עד  שיאיר  לומר  רצונו  אבותי, 

ישראל בית יעקב לכו ונלכה באור ה'".

 ריהחחתא לח סגילה מכל העמחאר
נ-י ת סגיל שמז על שלשה אבית

יומתק לרמז ענין זה בפרשת יתרו במה שאמר 

תורה  מתן  לקראת  כהקדמה  לישראל  הקב"ה 

בקולי  תשמעו  שמוע  אם  "ועתה  יט-ה(:  )שמות 

ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים 

כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי 

שנת  נצבים  )פרשת  משמואל"  ב"שם  וכתב  קדוש", 

תרע"ו( בשם הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע: "והייתם 

מהפכה  אתה  דאפילו  סגול,  נקודת  כמו  סגולה  לי 

לכל צד תישאר בתמונתה".

בכך,  רמז  שהקב"ה  לומר  יש  האמור  לפי 

שהקשר בין ישראל לאביהם שבשמים הוא יותר 

שיש  סגולה,  עם  היותם  מפאת  העמים,  מכל 

נקודות  משלש  הכלולה  סגול  נקודת  בתוכם 

נקודות  שתי  כי  הקדושים,  האבות  על  הרומזות 

העליונות ימין ושמאל, הן רמז על אברהם שמדתו 

משמאל,  גבורה  שמדתו  יצחק  ועל  מימין  חסד 

בין  באמצע  שעומדת  התחתונה  הנקודה  ואילו 

שתי הנקודות העליונות היא רמז על יעקב שמדתו 

נקודת  ובגלל  ומגבורה,  מחסד  הכלולה  תפארת 

האבות  מג'  ישראל  נשמות  שורש  שהיא  זו  סגול 

הקדושים: "והייתם לי סגולה מכל העמים".

וזהו שכתוב )דברים ז-א(: "כי עם קדוש אתה לה' 

אלקיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים 

אשר על פני האדמה". ופירש רש"י: "כי קדוש אתה, 

קדושת עצמך מאבותיך, ועוד ובך בחר ה'". הכוונה 

בזה כי מה שזכינו להיות לו לעם "סגולה" בבחינת 

נקודת סגול הכלולה מג' נקודות כנגד ג' האבות, הוא 

מצד היותנו עם קדוש שקדושתנו מאבותינו. 

הביאור  שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

של ה"שם משמואל", על מה ששנינו בגמרא: "בן 

מוחלין  לו  למחול  ואמו  אביו  שרצו  ומורה  סורר 

לו", כי מה שירדה תורה לסוף דעתו שהוא עתיד 

ואמו  ללסטם את הבריות, הוא רק באופן שאביו 

לא מחלו לו על מה שמרד בהם, כי על ידי זה נוצרת 

מחיצה של ברזל בין הבן סורר ומורה לאביו ואמו, 

עד  לדור  מדור  שנמשך  הקשר  את  לו  אין  ושוב 

תורה  ירדה  אמנם  כזה  ובמצב  הקדושים,  לאבות 

לסוף דעתו שלא יעשה תשובה אלא ילסטם את 

הבריות, אבל אם אביו ואמו מחלו לו על מה שפעל 

כנגדם, הרי הם מחדשים בכך את הקשר עם בנם 

הסורר ומורה, ושוב יש לנו סיבה להאמין שיהיה 

לו תיקון בתשובה בזכות הקשר עם האבות. 

ללמוד  שעלינו  הנשגב  הלקח  זהו  כן  כי  הנה 

עתיד  ולא  היה  שלא  ומורה  סורר  בן  מפרשת 

"דרוש וקבל שכר",  להיות, ולא נכתב אלא משום 

שנלמד מכאן החשיבות הגדולה של מצות כיבוד 

אב ואם ומוראת אב ואם שהיא שורש כל התורה, 

כי בזכות מצוה זו אנו מקשרים את נשמותינו עם 

אנו  זה  ידי  ועל  הקדושים,  האבות  של  השורש 

יכולים ללכת בדרכם להתקשר עם הקב"ה בקשר 

אמיץ בל ימוט, ומכלל הן אתה שומע לאו, שככל 

מתרחק  הרי  ואמו  אביו  מכיבוד  מתרחק  שאדם 

מהקשר עם האבות הקדושים.

לנו פתח  יפתח  פי דברי ה"שם משמואל"  על 

)כתובות  יהודה  להבין מה שהזהיר שמואל את רב 

]חריף[  שיננא  יהודה,  לרב  שמואל  ליה  "אמר  נג.(: 

בישא  מברא  אפילו  אחסנתא,  בעבורי  תיהוי  לא 

מיניה",  נפיק  זרעא  מאי  ידיעא  דלא  טבא,  לברא 

את  המעביר  לאדם  לסייע  חלק  תקח  לא  פירוש, 

ירושתו מבן לבן, אפילו כשהוא מעביר את ירושתו 

מבן רע לבן טוב, כי אי אפשר לדעת איזה בנים יהיו 

לבן הרע, ויתכן שיהיו לו בנים טובים.

מהי  תמוה,  הדבר  הראשונה  בהשקפה 

ההסתברות שמהבן הרע יצאו בנים טובים, אם הוא 

אינו חי חיים של תורה, ואינו מחנך את צאצאיו באור 

התורה. אמנם לפי דברי ה"שם משמואל" הענין הוא 

הרע,  מהבן  הירושה  את  שמעביר  אדם  כי  נפלא, 

מגלה בזה שהוא מקפיד עליו ואינו יכול למחול לו 

שגרם לו צער במעשיו הרעים, נמצא כי על ידי זה 

החומרית,  הירושה  את  רק  לא  ממנו  מעביר  הוא 

הרוחנית,  הירושה  את  גם  ממנו  מעביר  הוא  אלא 

שמנתק את הקשר שלו עם האבות הקדושים.

אבל אם האב מתגבר על הקפדתו וימחל לבנו 

הרע להנחיל לו כמו לשאר בניו, הרי הוא מקשר את 

בנו שוב עם שרשרת הדורות עד האבות הקדושים, 

ועל ידי זה יש תקוה שייטיב מעשיו בתשובה. וזהו 

 שעחין נשגב של השא משמיאל: כל אי  מחששאל
 חש לי -שש עא האבית ה- ישחא בזכית כחבי  אב יאא

 בן סישש ימישה אחן לי תח-ין בתשיבה, מפאת הנת- 
שחש לי מאבחי יאמי, שמפסח- את ה-שש עא האבית ה- ישחא

 שא משמיאל: בן סישש ימישה שאבחי יאמי מילי לי
 אחני נהשג כח חש לי תח-ין מפאת ה-שש עא האבית ה- ישחא

 סמחכית המציית: ר- ישחא תהחיר, להתיבש עא האבית ה- ישחא, 
ראחש אמי יאבחי תחשאיר, שלא ל-ל-ל את ה-שש



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

 פששת אישח ק - ישחא תשרפ | ב

נותן התורה,  כן מאחר שבחר הקב"ה  כי  הנה 

בן  מדין  אלו  פסוקים  ארבעה  בתורה  להכניס 

סורר ומורה, שלא היה ולא עתיד להיות, רק כדי 

מוטלת  הרי  שכר,  עליהם  ונקבל  אותם  שנדרוש 

שמבקש  מקום  של  רצונו  לקיים  החובה  עלינו 

הלקח  את  למצוא  שכר",  וקבל  "דרוש  מאתנו: 

הנשגב שצריך ללמוד מכאן בחינוך הבנים והבנות 

כי  לפרשת  במאמר  זה  ענין  לבאר  הרחבנו  ]כבר 

יפוצץ  כפטיש  תורה  ודברי  שעברה,  בשנה  תצא 

סלע נדרשים לכל חפץ[.

 שעחין נשגב של הרשא משמיאלר
על ישחבית ה-שש בחן אבית לבנחא

יקרה  הקדמה  פי  על  זה  ענין  לבאר  ונראה 

משמואל"  ה"שם  של  מתורתו  עינים  מאירת 

)פרשת כי תצא שנת תרע"א(, בענין החשיבות הגדולה 

נתקלקלו  אם  אפילו  לבנים  אבות  בין  הקשר  של 

ששנינו  מה  על  קדשו  בדברי  שעמד  ושלום,  חס 

אביו  שרצו  ומורה  סורר  "בן  פח:(:  )סנהדרין  בגמרא 

ואמו למחול לו מוחלין לו".

מתמה על כך ה"שם משמואל", הלא בן סורר 

ובאמו,  באביו  שמרד  משום  רק  נהרג  אינו  ומורה 

אלא כמו שפירש רש"י: "הגיעה תורה לסוף דעתו, 

סוף שמכלה ממון אביו, ומבקש לימודו ואינו מוצא, 

ועומד בפרשת דרכים ומלסטם הבריות, אמרה תורה 

ימות זכאי ואל ימות חייב", אם כן איזו תועלת יש 

במחילה שמחלו לו אביו ואמו, הלא עדיין יש חשש 

ה"שם  מבאר  הבריות.  ללסטם את  עתיד  שהוא 

משמואל" הענין בזה בלשון קדשו:

"ונראה דהנה יש להתבונן במאמרם ז"ל, הגיעה 

גמורים  רשעים  כמה  הלא  וכו'  דעתו  לסוף  תורה 

שעשו כל התועבות שבעולם ולבסוף עשו תשובה, 

ושמא יהיה זה כמותם, הלא לא ננעלו דרכי תשובה 

תשב  צ-ג(  )תהלים  וכמאמר הכתוב  אדם,  שום  לפני 

אנוש עד דכא, ודרשו ז"ל )ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א( עד 

דכדוכה של נפש מקבלין.

)פרשת  אך נראה דהנה איתא במדרש תנחומא 

לגוי.  ולא  ד( שתשובה מועלת לישראל  האזינו סימן 

יצחק  אברהם  בני  הם  שישראל  דמחמת  ונראה 

רק  וטובות,  טהורות  נפשות  בעצם  שהם  ויעקב, 

שבמקרה נתלכלכו בעבירות, אבל כשעושה תשובה 

האחוזה  השורשית  הנקודה  בו  מתעוררת  שוב 

ושופעת  בשלשלת הקודש עד האבות הקדושים, 

בו רוח חיים חדשים ממקור ישראל, ובודאי תתמיד 

גוי  אבל  ותורתו,  להשי"ת  נאמן  וישאר  תשובתו 

הנכרת  כענף  חיותם  ונכרתה  שנתקלקלו  מאחר 

כשיעשה  ואף  תקנה,  לו  אין  שוב  חיותו  ממקום 

תשובה בודאי לא תתמיד ויחזור לסורו.

היא  שמועלת  תשובה  של  עצמה  שכל  הכלל, 

שהוא  זה  ממילא  האבות,  עד  ההשתלשלות  מפני 

אף  שמו  קדושת  על  נפשו  למסור  ישראל  כל  בלב 

אברהם  אלקי  אומרים  שאנו  וזה  שבהם.  הריקנים 

וכו', הוא האלקות והקדושה שהשרישו לנו אבותינו 

עד סוף כל הדורות, אפס שמגודל החומריות היצר 

הרע מחשיך האור הקדושה ההיא, נמצא בוודאי יוכל 

הכל ]כל אחד[ לתקן ולחזור לשורשו הקדוש".

יש להעיר כי מה שמבואר בדבריהם הקדושים 

אינו  האבות,  מג'  בנשמתו  ירושה  אחד  לכל  שיש 

הנ"ל,  תנחומא  במדרש  שמבואר  למה  סותר 

מצד  תהיו"  "קדושים  מישראל  מבקש  שהקב"ה 

ישראל,  כל  שורש  שהוא  יעקב  עם  שלהם  הקשר 

האבות  ג'  מכל  כלול  עצמו  יעקב  כי  ידוע  שהרי 

במדת  ה'  את  עבד  אבינו  אברהם  כי  הקדושים, 

גבורה  במדת  ה'  את  עבד  אבינו  יצחק  החסד, 

בבחינת פחד יצחק, ואילו יעקב אבינו עבד את ה' 

כי  נמצא  וגבורה,  מחסד  הכלולה  תפארת  במדת 

על ידי שאנו קשורים עם נשמת יעקב ראש האילן, 

אנו קשורים בכל ג' האבות הקדושים, ועל זה נאמר 

)קהלת ד-יב(: "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

 רמתח חגחעי מעשח למעשה 
אבשהא חצי- יחע-בר

יומתק לצרף דברות קדשו של ה"ישמח משה" 

)סוף פרשת ויחי(, שמפרש מאמר המדרש )תנא דבי אליהו 

לומר,  חייב  מישראל  ואחד  אחד  "שכל  כה(:  פרק  רבא 

מתי יגיעו מעשי למעשה אברהם יצחק ויעקב". על 

קרח(  )פרשת  הקדוש  החיים"  ה"אור  שכתב  מה  פי 

לבאר מה שכתוב במחלוקת קרח ועדתו )במדבר טז-

א(: "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי". שאלו על כך 

בגמרא )סנהדרין קט:( כיון שהזכיר הכתוב יחוס אבותיו, 

למה עצר אצל לוי ולא הזכיר גם "בן יעקב".

ומתרץ בגמרא: "אמר רב שמואל בר רב יצחק, 

יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר )בראשית מט-

ו( בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי, 

ובקהלם  מרגלים,  אלו  נפשי,  תבוא  אל  בסודם 

איזו  ביאור  וצריך  קרח".  עדת  זה  כבודי,  תחד  אל 

שהרי  יעקב,  של  שמו  נזכר  שלא  בכך  יש  תועלת 

בכל אופן ברור לכל שהיה מבני בניו של יעקב.

 מ שש: ר- ישחא תהחיר, בזכית ההתיבשית עא חע-ב אבחני
 שישש נשמית חששאל הכליל מג' האבית ה- ישחא

 ריאת שבתיתח תשמישיר, בזכית שמחשת שבת נילת חע-ב
 יג' סעי ית זיכחא להתיבש עא ג' האבית ה- ישחא

 בכל שבת זיכה כל אי  מחששאל ל-בל נשמה חתחשה, 
מנשמת חע-ב אבחני הכלילה מכל ג' האבית ה- ישחא

 זיהש ה- יש: בשא שברת שמיז היחביש של ג' האבית
 שהא ג' שאשחא של האית ש' עא רבתר שהא חששאל 

לו  אין  ושוב  ואמו,  חיבורו מאביו  נפסק  ומורה  סורר 

חיבור בשלשלת הקודש בודאי שלא יעשה תשובה, 

ואף אם יעשה לא תתמיד ויחזור לסורו, וסופו ללסטם 

את הבריות, אבל כשאביו ואמו מוחלין לו, הנה הוא 

עדיין נקשר בשלשלת הקודש, שוב אינו נהרג, שיכול 

להיות שעוד ישוב בתשובה שלימה המתקבלת".

 כל אי  מחששאל כליל בנשמתי 
חשישה מהאבית ה- ישחא

נרחיב לבאר דברי ה"שם משמואל", שיסודתם 

אמרים"  ב"לקוטי  ה"תניא"  בעל  בדברי  בקודש 

מג'  ירושה  לו  יש  מישראל  אחד  שכל  יח(,  )פרק 

מישראל  אחד  לכל  שהנחילו  הקדושים,  האבות 

עד סוף כל הדורות נפש רוח נשמה מצד הקדושה, 

אהבה  מישראל  אחד  בכל  יש  זו  ירושה  ומצד 

מוסתרת למסור את נפשו על קדושת השם, אלא 

הקדושים  מהאבות  זה  שורש  הדעת  קלי  שאצל 

ריבוי הלבושים של  הוא בבחינת תרדמה, מפאת 

תאוות העולם הזה המכסים על ירושה זו.

וזהו שמבאר בעל ה"תניא" ב"תורה אור" )תחילת 

לבניהם  ירושה  היא  האבות  "שבחינת  וארא(:  פרשת 

אחריהם בכל דור ודור, לכל חד לפום שיעורא דיליה. 

ולכן אומרים אלקי אבותינו אלקי אברהם וכו', אבל 

שאר בחינות ומעלת הצדיקים, כגון השבטים ראובן 

שמעון לוי שהם ודאי בחינות אורות עליונים, יש לך 

אדם שאין בו כלל בחינות ומדרגות אלו, מה שאין 

כן בחינת האבות צריך להיות בכל אדם, שהם שורש 

ומקור כל נשמות ישראל".

זי"ע  מקוז'ניץ  המגיד  דברי  הם  נפלאים  מה 

מ"ב(:  פ"ב  )אבות  המשנה  על  ישראל"  ב"עבודת 

"וכל העמלים עם הצבור, יהיו עמלים עמהם לשם 

עומדת  וצדקתם  מסייעתן  אבותם  שזכות  שמים, 

לעד". ומבאר הענין על פי יסוד דברי בעל ה"תניא" 

הנ"ל, בלשון קדשו:

"ואמר שזכות אבותם מסייעתם, כמבואר בספר 

שורש  לו  יש  ישראל  איש  כל  כי  באריכות,  תניא 

הקדושה, מה שהשרישו אבות העולם הם אברהם 

יצחק ויעקב בזרע ישראל, והיא האהבה המוסתרת 
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פששת אישח ק - ישחא תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת אחרי - קדושים תש"פ

ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר 

ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא. ורגמוהו כל 

וכל  מקרבך  הרע  ובערת  ומת  באבנים  עירו  אנשי 

ישראל ישמעו ויראו".

הגמרא  פי  על  אלו  פסוקים  מפרש  ז"ל  רש"י 

)סנהדרין מדף ע עד דף עב(: "בן סורר ומורה, אינו חייב 

עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין, 

שנאמר זולל וסובא... ובן סורר ומורה נהרג על שם 

סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון 

בפרשת  ועומד  מוצא,  ואינו  לימודו  ומבקש  אביו, 

זכאי  ימות  תורה  אמרה  הבריות,  ומלסטם  דרכים 

ואל ימות חייב".

חידוש  ומורה  סורר  בן  בדין  למדים  נמצינו 

עצום שלא מצינו בכל התורה כולה, שהורגים אדם 

שהוא עדיין זכאי, אך עם כל זה הורגים אותו על 

שם סופו, כי ירדה תורה לסוף דעתו שהוא עתיד 

ויתחייב מיתה. כפי  ולהורגם  ללסטם את הבריות 

הנראה מטעם זה מגלים לנו חכמינו ז"ל, כי בדרך 

הטבע אי אפשר שיחול על הבן דין בן סורר ומורה 

תנאים  הצריך  שהכתוב  מאחר  מיתה,  שיתחייב 

כך  על  ששנינו  מה  והנה  במציאות,  קיימים  שלא 

בגמרא )סנהדרין עא.(:

"רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו שוה לאביו 

בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בן סורר ומורה. 

מאי טעמא, דאמר קרא איננו שומע בקולנו, מדקול 

בעינן שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווין". כלומר, 

מראה  ואותו  קול  אותו  יש  ולאם  לאב  אם  רק 

בקולם  שומע  שאינו  לבנם  יש  אז  קומה,  ואותה 

והוא זולל וסובא דין בן סורר ומורה. 

שכיח  אינו  יהודה  רבי  של  זה  שתנאי  מאחר 

"כמאן אזלא  כלל, למדו מזה חכמינו ז"ל בגמרא: 

הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, 

יהודה.  כרבי  כמאן,  שכר,  וקבל  דרוש  נכתב,  ולמה 

רבי  אמר  דתניא  היא,  שמעון  רבי  אימא  איבעית 

ושתה  בשר  תרטימר  זה  שאכל  מפני  וכי  שמעון, 

אותו  מוציאין  ואמו  אביו  האיטלקי,  יין  לוג  חצי 

לסוקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב, 

דרוש וקבל שכר".

אבינו  יעקב  מצד  היא  להתקדש,  מאתנו  הקב"ה 

ישראל הנקראים על שמו  כל  שהוא השורש של 

ומיטתו  השלימות  בתכלית  שהיה  "ישראל", 

שלימה, והנה המאמר:

"קדושים תהיו כי קדוש אני, אמר להם הקב"ה 

לישראל, עד שלא בראתי עולמי היו מלאכי השרת 

והיו  בכם,  שמי  את  ומקדשין  בכם  אותי  מקלסין 

מן  ישראל  אלקי  ה'  ברוך  קו-מח(  )תהלים  אומרים 

העולם ועד העולם.

כיון שנברא אדם הראשון אמרו מלאכי השרת 

מקלסין  שאנו  זהו  עולם  של  רבונו  הקב"ה,  לפני 

שנאמר  זה,  הוא  גנב  לא,  להם  אמר  בשמו,  אותך 

זה  לו  אמרו  נח  בא  העץ.  מן  ותאכל  ג-יז(  )בראשית 

)שם ט-כא(  שנאמר  הוא,  זה שיכור  להם  הוא, אמר 

וישת מן היין וגו'. עמד אברהם, אמרו לפניו זה הוא, 

אמר להן זה גר שיצא ממנו ישמעאל. עמד יצחק 

הוא לשונאי,  אוהב  להן  הוא, אמר  זה  לפניו  אמרו 

שנאמר )שם כה-כח( ויאהב יצחק את עשו.

כיון שבא יעקב אמרו לפניו זה הוא, אמר להן 

שמך  עוד  יקרא  ולא  לה-י(  )שם  אומר  הוא  וכן  הן, 

יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, ונקראו כל ישראל 

על שמו. באותה שעה קידש הקדוש ברוך הוא את 

אשר  ישראל  מט-ג(  )ישעיה  שנאמר  לשמו,  ישראל 

בך אתפאר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הואיל 

היו  העולם,  בראתי  שלא  עד  לשמי  ונקדשתם 

כי קדוש אני,  קדושים כשם שאני קדוש, שנאמר 

לכך נאמר קדושים תהיו".

 הל-י הנשגב מבן סישש ימישה 
שנכתב משיא  שיש י-בל שכש 

הנה כי כן מצויד במדרש זה הבה נצא למסע 

תורני, לבאר הקשר בין "קדושים תהיו" ובין "איש 

להתבונן  שנפליג  מה  פי  על  תיראו",  ואביו  אמו 

בפרשת כי תצא שהקדיש הכתוב ארבעה פסוקים 

בענין הנורא של בן סורר ומורה )דברים כא-יח(:

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול 

אליהם.  ישמע  ולא  אותו  ויסרו  אמו  ובקול  אביו 

עירו  זקני  אל  אותו  והוציאו  ואמו  אביו  בו  ותפשו 

בפרשתנו פרשת קדושים דבר בעתו מה טוב 

המשולש  בחוט  הכתוב  שפתח  במה  להתבונן 

)ויקרא יט-א(: "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל כל 

כי  תהיו  קדושים  אליהם  ואמרת  ישראל  בני  עדת 

קדוש אני ה' אלקיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת 

לנו שלש  ה' אלקיכם". הרי  שבתותי תשמורו אני 

"קדושים תהיו", "איש אמו  מצות סמוכות זו לזו: 

ואביו תיראו", "ואת שבתותי תשמורו".

תהיו"  "קדושים  הכתוב  שסמך  מה  והנה 

ואביו  אמו  "איש  למצות  ה'  בעבודת  שנתקדש 

תיראו", יש לומר על פי מה ששנינו בגמרא )קידושין 

ל:(: "תנו רבנן נאמר )שמות כ-יב( כבד את אביך ואת 

השוה  מהונך,  ה'  את  כבד  ג-ט(  )משלי  ונאמר  אמך, 

הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום, נאמר )ויקרא יט-

את ה'  ג( איש אמו ואביו תיראו, ונאמר )דברים ו-יג( 

מוראת  הכתוב  השוה  תעבוד,  ואותו  תירא  אלקיך 

אב ואם למוראת המקום".

ואביו  "איש אמו  גם מה שסמך הכתוב מצות 

תשמורו",  שבתותי  "ואת  שבת  לשמירת  תיראו" 

בפירוש  שהביא  כפי  ז"ל  חכמינו  מדברי  למדנו 

רש"י: "סמך שמירת שבת למורא אב לומר, אף על 

פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

השבת, אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות. אני 

ה' אלקיכם, אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא 

תשמע לו לבטל את דברי".

אולם עדיין נשאר לנו לבאר מה שבחר הקב"ה 

נותן התורה לסמוך את החוט המשולש שלש מצוות 

אלו: "קדושים תהיו", "איש אמו ואביו תיראו", "ואת 

שבתותי תשמורו". משמע שיש בריח התיכון העובר 

ביאור  וצריך  אלו,  מצוות  בג'  הקצה  אל  הקצה  מן 

למצוא את הקשר של קיימא בין מצוות אלו.

 ר- ישחא תהחיר מצ 
 נשמת חע-ב שישש כל חששאל

בין  הראשון  הקשר  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

ואביו  אמו  "איש  למצות  תהיו"  "קדושים  מצות 

במדרש  פלא  מאמר  שמצינו  מה  פי  על  תיראו", 

תהיו  "קדושים  הפסוק:  בפירוש  ב(  )אות  תנחומא 

שמבקש  זו  שקדושה  אלקיכם",  ה'  אני  קדוש  כי 

 הייט המשילש ר- ישחא תהחיר מישא אא יאב ישמחשת שבת
המ-שש איתני עא האבית ה- ישחא שישש נשמית חששאל
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

הגרוע  אל  ומזומן  מוכן  כשהוא  הארץ,  אל  מופלאה 
מכל!

למרבה הפלא נעשה עימו נס גדול, והוא 'נחת' על פני 
– כידוע מ"ש  ויצא משם ללא פגע!  האדמה בבטחה, 
נפש'  'מסירות  מידת  שבזכות  הקדושים,  בספרים 
זוכים לניסים. על דרך שאמרו בפרק מי שמתו )ברכות 
ראשונים  שנא  מאי  לאביי,  פפא  רב  ליה  "אמר  כ.(: 
מתרחיש  דלא  אנן  שנא  ומאי  ניסא,  להו  דאתרחיש 
נפשייהו  הוו קא מסרי  ליה, קמאי  וכו'. אמר  ניסא  לן 
אקדושת השם, אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם" 

עי"ש.
הרחק  וברח  רגליו,  על  הקדוש  הנער  קם  ומיד  תיכף 

הרחק מן המקום, ולא חזר לעולם אל אותה עיירה.
בניסיון  נפשו  גבורת  בעוז  האיתנה  עמידתו  מאז 
הקדושה בשמירת ברית קודש כיוסף הצדיק בשעתו, 
נפתחו לפניו מאוד שערי אורה ושערי שמחה עצומה. 
והחל יותר להתעלות בקדושה עצומה מיום ליום, עד 

שזכה לחונן את ארץ הקודש. 
בעלותו אל עיה"ק ירושלים קרתא דשופריא, התיישב 
בישיבת המקובלים "בית א'ל", שם הסתיר עצמו כנער 
המשמש לפני הצדיקים המקובלים, כשהוא שם אוזנו 
הן  הקדושה,  ותורתם  הודם  מזיו  לקלוט  כאפרכסת 

בתורת הנגלה והן בתורת הנסתר. 
גילו  בו,  להאריך  המקום  כאן  שאין  פלא,  באורח 
בתורה  העצומה  וגדלותו  קדושתו  את  השמים  מן 
כאן   – הח"ן.  בחכמת  גאונותו  את  ואף  הקדושה, 
איתן  עמידתו  שכר  על  בא  הקודש  עיר  בירושלים 
באותו ניסיון קשה, פירותיו בעולם הזה והקרן קיימת 
לו לעולם הבא, כשבדרך מופלאה גלגל השי"ת בסדר 
'טיב ההשגחה' העליונה, להזריח שמשו בעולם. כאשר 
של  הצדקנית  לבתו  להינשא  זכה  מידה  כנגד  במידה 
רבי  המקובל  הגאון  ורבו  מורו  בעצמו,  הישיבה  ראש 
מידה  כנגד  במידה  כאן  כשאף   – זצוק"ל.  חיון  גליה 
בתו  ריבה  אותה  ידי  על  השמים  מן  הדבר  התגלגל 
לילה  לגלות  כשזכתה  בעצמה,  הגה"ק  של  הצדיקה 
תורה  חידושי  בכתבי  ותורתו  צדקותו  גודל  את  אחד 
בהיכל  שם  בעילום  בהיחבא  שהשאיר  מופלאים 
הקדוש,  אביה  בפני  זאת  כל  שגילתה  והיא  הישיבה! 
בתו  את  לו  נתן  נפשו  גדולת  אמיתת  על  שכשעמד 

לאשה, ומאז זרח שמשו בכל העולם!
הצדיקים  נפשם של  היכן מגעת מסירות  עד  ללמדך, 
– ואשרי הזוכה להתקדש כראוי,  על מידת הקדושה! 
אביזרייהו,  וכל  העבירות  מן  היטב  עצמו  לשמור 
ע"ש(  יג.  )שבת  שאמרו  ע"ד  דאביזרייהו.  ואביזרייהו 
תקרב!  לא  לכרמא  סחור  סחור  נזירא  אמרינן  לך  לך 
בפירותיהם  גם  ושיעור,  ערוך  לאין  גדול  ששכרו   –
לקח  שלמדנו  כפי  מידה.  כנגד  מידה  הזה  שבעולם 

מוסר השכל מטיב זה המעשה הנורא שלפנינו, שקיבל 
לעולם  לו  הקיימת  בקרן  ובעיקר  הזה,  בעולם  שכרו 

הבא, עין לא ראתה אלקים זולתך!
ִוְהִייֶתם ִלי ְקדוִׁשים!

]מתוך שיחת קודש בענייני קדו"ט ביו"ד של הרש"ש זיע"א[

-< • >-
ויראי  חכמים  תלמידי  אברכים  של  מובחרת  קבוצה 
יצאה  החשובים,  סלונים  מחסידי  מופלגים,  שמים 
בצל  להסתופף  הקדוש,  רבם  אל  רבתי  בנסיעה  פעם 

קדשו צילא דמהימנותא עילאה.
'לייפציג'  העיר  דרך  לעבור  היו  אמורים  בדרכם 
המפורסמת, עיר הסחר המרכזית, בה התנהלו עסקים 

חובקי עולם.
מוכר  שהיה  עירם,  מתושבי  אחד  מפורסם  סוחר 
לכולם בשם הר"ר גרינפינקל, ששמע על יציאתם של 
להצטרף  ביקש  לדרכם,  הדורה  במרכבה  החסידים 
עמהם בתשלום הוגן עד לייפציג העירה, כדי להספיק 

שם את יום השוק הגדול שבענייני מסחרו.
היה  ידוע  גרינפינקל  הרב  לב,  בחפץ  נענו  החסידים 
בעיירה כיהודי ירא שמים, תמים וישר דרך. הוא אמנם 
שהגיע  'ֶיֶקה',  בהיותו  החסידים,  עדת  על  נמנה  לא 
ויראתו  תמימותו  אך  ]דייטש-לנד[.  מגרמניה  היישר 
הנסוכה על פניו היו לשם דבר, ולפיכך שמחו החסידים 

לצרף עמם אל ה'נסיעה' יהודי יקר וירא שמים.
נעימה,  חברים  שיחת  ביניהם  נפתחה  נסיעתם  בדרך 
שבחנותו  לשמוע  החסידים  התפלאו  כשבמהלכה 
הגדולה של היהודי דנן, מוכר הוא מטפחות נשים! זה 

היה עסק מסחרו ופרנסתו מימים ימימה.
עומד  זה  יקר  יהודי  כיצד  מאוד,  החסידים  התפלאו 
נפשו  ואת  עצמו  את  ושומר  בקדושה,  עסק  באותו 

ביראת שמים טהורה?
הוא  אך  פעמים,  וכמה  כמה  כך  על  שאלוהו  הם 
התחמק בחכמה, ולא גילה את סודו, ואת סוד שמירת 

קדושתו...  
החסידים  נפגשו  הגדולה,  בעיר  הפורים  חג  בהגיע 

דגול,  סוחר  אותו  עם  המקומי  הגדול  הכנסת  בבית 
כמנהג הרבה קהילות להשתתף יחדיו בשמחת הפורים 
ברוב עם בבית הכנסת דמתא. וכטוב ליבם ביין, כיבדו 
פורים!  לכבוד  משקה  בלגימת  האיש  את  החסידים 
השמחה  גדלה  הפורים,  בחג  חסידים  של  וכטבעם 
את  כיבדו  ואף  כוסית...  גוררת  כשכוסית  והתעצמה, 
כוסות  בכמה  לייפציגה  נסיעה  מאותה  הוותיק  חברם 

הגונות... 
עתה כטוב לבו אף הוא עמהם ביין, החלו שוב בשאלתם 
היפה שעניינה אותם מאוד, כיצד זה מחזיק הוא מעמד 

איתן בקדושה וטהרה בתוככי עסק שכזה?!
נפתח  הלבבות',  את  לגימה שמקרבת  'גדולה  וכאשר 

לבו של האיש, וגילה לפניהם דברים כהווייתם:
ערב  שמדי  לבו,  סגור  וגילה  האיש  פתח  לכם,  דעו 
ושופך  לבבי,  את  אני  משיח  יצועי,  על  עלותי  בטרם 
את נפשי בתחנונים לפני קל חי וקיים, השומע ומאזין 
ברחמים,  ישראל  עמו  ובקשות  תפילות  לקול  היטב 
הנני מדבר עמו יתברך בשפה שלי בפשטות ובישרות: 
לעשות  שרצוני  לפניך  וידוע  גלוי  עולם!  של  ריבונו 
רצונך! ולא חלילה וחלילה את רצון הייצר הכופר בך! 
לקרות  עתיד  אשר  כל  את  בדיוק  לפניך  וידוע  גלוי   –
באם  לפניך,  אני  מתחנן  העסק...  בבית  למחר  עמי 
מחכים לי למחר ניסיונות קשים שלא אעמוד בהם, קח 
נא ממני כיום את נפשי ואת נשמתי, ואל תחזירה לי 
ובלבד  כפגרים מתים,  אותי  נא  בבוקר! השאר  למחר 
שלא אעבור חלילה עבירה! – כי אם עתיד אני למחרת 
מותי  לי  טוב  יותר  חיים!  לי  למה  ח"ו  בעבירה  לחיות 

מחיי עבירות מאוסות שכאלו!
ובספרו את סוד חייו בפני החסידים בתוקף קדושת חג 
הפורים הק', היה בוכה בדמעות שליש מאין הפוגות! 
ומתוך יינו היה זועק בלב מר: למה לי חיים של עבירות 
ושל תאוות?! הרי הבהמה שבשדה טובה ממני במצב 

נבזה ומאוס שכזה!!!
נודע  אכן  החסידים,  בפני  היטב  הכל  התבהר  עתה 
סוד שמירת קדושתו של היהודי התמים והישר, הוא 
יום  מדי  קונו  לפני  חמה  בתפילה  נפשו  שופך  פשוט 
ביומו להינצל מדבר עבירה! ומן השמים בוודאי נענים 
בידו מאוד להישמר  ומסייעים  ישראל,  לתפילת איש 

בקדושה ובטהרה!
נפלאה  וסגולה  עצה  הדברים,  ממוצא  אנן  וארווחנא 
להתפלל  ישראל:  קדושת  בשמירת  היטב  להתחזק 
ולהתחנן בלב נשבר לחי עולמים יתברך שמו, להצילנו 
ולשמרנו מידי נסיון ומידי ביזיון ח"ו. וצלותא מעומקא 
דליבא בוודאי מהניא, לעבור בעזרת השם יתברך את 
חודשי הקיץ הבעל"ט בשמירת הקדושה כראוי! – אמן.

ים! ִוְהִייֶתם ִלי ְקדוׁשִ
]פרטיות, קובץ 714[

• לעילוי נשמת •
האי גברא רבא ויקירא, איש החסד, אוהב תורה ולומדיה.

הרב פנחס גרשון ב"ר אברהם זצ"ל

לבנברג
נלבע ט' אייר תשע"ז

ת.נ.צ.ב.ה.
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גליון מס':

'משמח חתן עם הכל'
כל  היה  זה  צדיק,  לחתן  התפללה  תמיד  היא 

מבוקשה... 
אמנם היא באה מבית פשוט וטוב אך זכתה לחתן 
מידות  בעל  באמת  צדיק  חטא  וירא  שמים  ירא 

תרומיות.
הבתים  בין  וההבדלים  שלו  הצידקות  עם  אך 
על  מקפיד  הוא  שהלוא  רצינית,  בעיה  התגלעה 
כשרויות מסוימות ואילו הבית שהיא באה ממנו לא 
הקפידו כל כך, מה עוד שהוא לא משתמש בחשמל 
בשבת כי אם בגנרטור מייחד לשבת ובבית שממנה 

באה לא הקפידו בדבר.
מאוד  היא  שמחה  שהרי  יום  ביום  ויפה  טוב  הכל 
שמים  וירא  צדיק  כאיש  התברר  שאכן  בבעלה 
באמת ובתמים הרבה יותר ממה שאי פעם חלמה 
וציפתה לקבל, אלא שהוריה מאוד רצו שבני הזוג 
התאפשר  לא  והדבר  לשבתות  אצלהם  יתארחו 

מבחינת התנאים בבית הוריה...
בסופו של דבר קנו הוריה סט כלים וסירים במיוחד 
בכשרויות  מאכלים  ההורים  יקנו  שכשיבואו  לזוג 
שיתאימו  הצרכים  לכל  וידאגו  אוכלים  הזוג  שבני 

לאורח חייהם...
קודש  לשבת  להתארח  הזוג  הגיע  סוף  סוף  והנה 
אצל ההורים המאושרים, האמא לקחה את הדברים 
בקלות ובשמחה אך האבא רטן מעט על המצב אך 

הבין שאין ברירה...
החתן הגיע וכדי שלא להטריח אף אחד הביא את 
יכביד על חמיו וחמותו  האוכל של עצמו ובכך לא 

יתר על המידה...
הזוג הצעיר הגיעו ועימם מרכולתם, הוא שם פלטה 
בפלטת  לא להשתמש  כדי  עצמו  הגז  על  מיוחדת 
חשמל, הוא פיזר נרות בכל החדרים בבית כדי שלא 
יהיה נחשב שהוא נהנה מהחשמל כך שגם אם לא 
היה חשמל היה יכול להמשיך עם אור הנרות ובכך 
נחשב שלא נהנה מהחשמל עם חשש חילול שבת...
למרות המעט מתח והאי נעימות חלפה סעודת ליל 
פיו  החתן  פתח  כאשר  לבב,  ובטוב  בשמחה  שבת 
על  כולם  שמחו  הבית,  את  שהאירו  תורה  בדברי 
וקידש שם שמים ממש, אלא  זכו לחתן שכזה  כי 
רושם של  נתנה שישאר אפילו  שיד ההשגחה לא 
נעים לאף  הרגשה קשה מההכנות שבכל זאת לא 
המצוות  בקיום  במהותיים  הבדלים  שיש  אחד 
ולפתע נפל החשמל בבית רגע לפני ברכת המזון... 
מהנרות  באור  מלא  היה  הבית  כל  כאמור  אבל 
פנים חמוצות  והנה במקום  הגדולים שפיזר החתן 
של חמיו לפתע נשקו על מיצחו ובירכו כי בזכותו 

יש אור בבית...
הפלטה  על  שהיה  החמין  שאת  אלא  עוד  ולא 
העבירו לפלטה של החתן היושב על הגז ובכך נמנע 

עוגמת נפש מרובה של קילקול האוכלין...
כל בני הבית שמחו על יד ההשגחה ומיני אז שמחו 
כל  את  וקבלו  החתן  של  כביכול  החומרות  בכל 
מנהגיו בכבוד הראוי לו והלב הכבד הפך ללב אוהב 

ושמח...
בעל המעשה: ל.י.

הערת המערכת: הנהגתו של החתן היא לא הלכה 
לרבים, ובמקרה של חוסר תיאום יש להתייעץ עם 

מורה הוראה לגופו של ענין. 

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים ים! ִוְהִייֶתם ִלי ְקדוׁשִ

אם   – לי  להיות  העמים  מן  "ואבדיל אתכם  רש"י:  פירש 
הרי אתם  לאו  ואם  הרי אתם שלי,  אתם מובדלים מהם 

של נבוכדנצר וחביריו!". 
נצטווינו בזה בפרשתנו פרשת קדושים, להתקדש ולפרוש 
אין  ואם  הגויים הטמאים.  התועבות המאוסות של  מכל 

חלילה,  מהם  מובדלים  אתם 
בידי  חלילה  נמסרים  הרי 
נבוכדנצאר  של  הרשע  כוחות 

וחבריו, רחמנא ליצלן. 
בלשונו  ז"ל  רש"י  וממשיך 
עזריה  בן  אלעזר  "רבי  הזך: 
אדם:  יאמר  שלא  מנין  אומר, 
אי  חזיר,  בבשר  קצה  נפשי 

אעשה  ומה  אפשי,  יאמר:  אבל   – כלאים.  ללבוש  אפשי 
ואבי שבשמים גזר עלי! תלמוד לומר 'ואבדיל אתכם מן 
העמים להיות לי', שתהא הבדלתכם מהם לשמי. פורש 

מן העבירה, ומקבל עליו עול מלכות שמים" ע"כ.
וההבדלה  העבירה  מן  ההתרחקות  שחובת  כלומר, 
מתועבות הגויים, אין פירושה שאינו חושק ואינו מתאווה 
בלב  בוערת  התאווה  אכן  כי  אסורות.  תאוות  אותם  אל 
פי  על  ואף   – לעריות!  אפוטרופוס  ואין  בנעורת!  כאש 
ובעזות  בנחישות  ביצרו  ויגער  לנפשו,  האדם  יאמר  כן 
דקדושה: "אפשי!", אמנם חושקני בה באותה תאוה, אך 
לפני  היא  גזירה  עלי!"  גזר  שבשמים  ואבי  אעשה,  "מה 
העבירה  מן  פורש   – ממנה!  לזוז  אופן  בשום  יכול  ואיני 

ומקבל עליו עול מלכות שמים!
והמקדש  העבירה,  מן  הפורש  של  המופלא  שכרו  וגודל 
את נפשו ונשמתו בקדושת ישראל, מבואר במשנה שלהי 
הוא  הרי  אומר,  רבי  בר  "רבי שמעון  )כג:(:  מכות  מסכת 
אומר )דברים יב, כג( 'רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם 
קצה  אדם  של  שנפשו  הדם  אם  ומה   – וגו'.  הנפש  הוא 
ממנו, הפורש ממנו מקבל שכר. גזל ועריות שנפשו של 
כמה  על אחת  ומחמדתן, הפורש מהן  להן  אדם מתאוה 
כל  סוף  עד  דורותיו,  ולדורות  ולדורותיו  לו  שיזכה  וכמה 

הדורות" - אמן.

ים! ִוְהִייֶתם ִלי ְקדוׁשִ
-< • >-

רבי  ה"ה  זצוק"ל,  הרש"ש  רבינו  אי"א  המקובל  הרה"ק 
יצ"ו, שם החל את  נולד בארץ תימן  זי"ע,  שלום שרעבי 

דרכו בתורה וקדושה ועבודת השם יתברך בלב ונפש. 
מצבם הכלכלי של יהודי תימן בימים ההם היה כידוע בכי 
תימן  מיהדות  קטן  חלק   – מרודים.  עניים  היו  רובם  רע, 
יכולת  בעלי  משפחות  אמידים,  אנשים  של  אמנם  היה 
ששפר עליהם גורלם, והיה ביכולתם לפרנס ולכלכל את 
ילדיהם בכבוד. אך רובם המכריע של יהודי תימן, כמו גם 
בעניות  חיו  שרעבי',  'שלום  הצעיר  הנער  של  משפחתו 
ונאלצו  ללחם,  רעבו  פשוט  הם  רבות  פעמים  ובדחקות. 

להתהלך ימים שלמים ברעב ובחוסר כל.
עלם חמודות היה הנער שלום, יפה תואר ונחמד למראה, 
הכל העריצוהו ואהבוהו, בהיותו 'איש האשכולות'. וכשמו 
כן הוא שלום! – מרבה שלום בעולם כדרכם של תלמידי 

חכמים, נוח לשמים ונוח לבריות. 
של  כאופיים  והיהירות.  הגאווה  את  שנא  הצעיר  שלום 
וההילה  הפרסום  מן  סלד  הוא  נקיה,  נפש  בעלי  צדיקים 
הכלים.  אל  ונחבא  צנוע  להישאר  אהב  ותדיר  החיצונית. 
בן  "איזהו  )פח:(:  סנהדרין  במסכת  חז"ל  שהעידו  כדרך 
העולם הבא? – ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק, 
]שוחה נכנס ושוחה יוצא. רש"י[. וגריס באורייתא תדירא, 

ולא מחזיק טיבותא לנפשיה".

הדחק  זו  הצער  גודל  את  הצדיק  שלום  הבחור  כשראה 
שבמשפחתו, כשלרוב אין בידם אף לא פרוטה לפורטה, 
נאלץ לצאת להשתדל בעצמו לפרנסתו ביחד עם התפילה 
ההם  בימים  תדיר.  לימינו  שיעמוד  בו  והביטחון  לה' 
מסודרות  פנימיות  עם  ישיבות  היו  לא  המזרח  בארצות 
נצרך  בחור  וכל  כבימינו... 

לדאוג למזונו ולצרכיו. 
בחר לו אפוא הנער שלום את 
הפשוט,  ה'רוכלות'  מקצוע 
המשאירה  מלאכה  בהיותה 
והלילה  היום  שעות  רוב  את 
התורה  לעסק  לפניו  פנויים 
כלבבו  השי"ת  ועבדות 

וכנפשו. 
ומכפר  'רוכל' מעיר לעיר  כך התהלך הנער הנמרץ בתור 
ובבתי מדרשות  כנסיות  זמנו עשה בבתי  רוב  לכפר, את 
למעות,  כשנצרך  הצורך  ובעת  בתורה.  עצומה  ביגיעה 
ולאחר  העיירה,  בתי  בין  הדלה  מרכולתו  עם  סובב 
נצרך לפשוט  שהרוויח כדי צורך קיומו, שמח על שאינו 

את ידו ולהזדקק לבריות, וחזר לתלמודו.
ישראל קדושים מצידם חשו והרגישו בקדושתו של הנער 
הטהור, וכשהגיע בהארת פניו ובחן הנסוך על פניו להציע 
'שלום  אצל  לרכוש  תדיר  משתדלים  היו  מרכולתו,  את 
הרוכל' כמה מוצרי סדקית הנצרכים לביתם, בעיקר כדי 

להחיות ולכלכל את הבחור הצדיק.
צדקותו  גודל  חוסן, כשראה השטן את  לעולם  לא  ברם, 
ותום לבבו של הבחור שלום הצעיר, אשר עולה ומתעלה 
קיבל  הטהורה,  נשמתו  וזיכוך  לבבו  בנקיות  ליום  מיום 

רשות מן השמים להעמיד את הנער בניסיון קשה! 
שעברו  דרכם,  בראשית  צדיקים  וכמה  מכמה  ]כידוע 

ניסיונות וקשיים רבים, עד שעמדו על מעמדם[.
בחר לו אפוא הס"מ להעמיד את 'שלום' בניסיון הקשה 
ביותר, הלא הוא נסיון מידת הקדושה, כניסיונו של יוסף 
את  הנער  ישמור  אכן  אם  לבחון  בנערותו!  ע"ה  הצדיק 
לי  "והייתם  מצוות  בנפשו  ויקיים  בטהרה,  נשמתו  פיקדון 

קדושים"!
יום אחד בצאת שלום הנער כדרכו עם מרכולתו לסובב 
אחת,  אשה  הדלת  את  בפניו  פתחה  הבתים,  פתחי  על 
שרצתה לבחור את המוצרים הנצרכים לה, וביקשה ממנו 

להיכנס עם מרכולתו פנימה. 
צדקותו  בגודל  בכלום,  הצדיק  שלום  חשד  לא  מתחילה 
וקדושתו הוא כמובן לא הסתכל בה כלל, וכדרכו בקודש 
להמשיך  ויוכל  מצרכיה  את  תבחר  תיכף  שהנה  חשב 
בדרכו. אך משניגשה לנעול את דלת הבית, הבין הנער את 
אשר לפניו, ואת גודל הניסיון הנורא העומד לפני רגליו, 

שהרי יש כאן חשש איסוד ייחוד! 
מיד נלחם הנער בתוקף כנגד אותו יצר הרע, והרגיז בלבבו 

את היצר הטוב כנגדו!
אם אפשר  תומו,  לפי  כמשיח  הבית  ביקש מבעלת  הוא 
רגע לחדר השירותים, כשבכוונתו להמציא איזו  להיכנס 

עצה ותחבולה לחלץ את נפשו משם.
בהיכנסו שמה ראה לפניו באותו חדר חלון גבוה, בהשקט 
שבחדר  חלון  אותו  עבר  אל  מהר  חיש  טיפס  ובבטחה 
השירותים. הוא לא חת ולא פחד גם כשראה את גובהו 
לחייו  הנשקפת  הגדולה  והסכנה  החלון,  של  העצום 
סכנה  שיותר  בלבבו,  היטב  הבין  הוא   – למטה!  בקפיצה 

מוחשית היא לנשמתו ולנפשו בתוככי הבית מבפנים...
בלהב אש קודש השתחל שלום הצעיר בזריזות מן החלון 

נפש  במסירות  עצמו  והשליך  חוצה, 

ג

ָקדֹוׁש  י  ּכִ ים,  ְקדוׁשִ ִלי  "ִוְהִייֶתם 
ים  ָהַעּמִ ִמן  ֶאְתֶכם  ל  ָוַאְבּדִ ה',  ֲאִני 

ִלְהיֹות ִלי" )כ, כו(
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

לאו  דהרהור  יצא,  לא  בלב  בירך  אם  א. 
כדיבור דמי )ביה"ל שם(. 

ב. אם כתב לחבירו איגרת וכתב שם יום 
שבעה  היום  כגון  בשלימות,  הספירה 

עשר יום שהם וכו' לא יצא )שע"ת סק"ו(. 
העומר  ספירת  הלכות  לומד  היה  ג. 
ולא  הלימוד  בתוך  הספירה  יום  והזכיר 
אח"כ  לספור  יכול  לספור,  כלל  כיון 
בברכה )הליכות אבן ישראל(. וי"א דיספור בלי 
ברכה, וראיה מק"ש פרק היה קורא וכו' 

)כה"ח סקכ"ט(. 

ד. אם אמר בלשון אחר כגון שאמר ביום 
)מ"ב  יצא  אחת  חסר  ארבעים  היום  ל"ט 
עשרים  י"ט  ביום  אמר  אם  וה"ה  סקי"א(. 

חסר אחת נמי יצא )הגהות רעק"א בשם שו"ת 
לדברי  שציין  הארץ  פרי  בשו"ת  ועיי"ש  הארץ,  פרי 

לסכום  המנין  כשמגיע  המקרא  דרך  שכן  שכ'  הרא"ש 

ואינו  עשירית פחות אחת מונה אותו בחשבון עשירית 

משגיח על חסרון האחד, ולפ"ז אם אמר ארבעים חסר 

שנים או ל"ט חסר אחד לא יצא(. 

רצון  יהי  הספירה  אחר  לומר  מנהג  ה. 
כלומר  וכו',  המקדש  בית  שיבנה  וכו' 
ואז נקיים מצות הבאת העומר וספירת 
העומר מדאורייתא, ויש נוהגים לומר גם 
ויש  סק"י(.  )מ"ב  וגו'  יחננו  אל-הים  מזמור 
נוהגים לומר גם תפילת אנא בכח ורבונו 

של עולם )שו"ע הרב סי"א(. 
יספור  הלילה  כל  ספר  ולא  אם שכח  ו. 
שאר  לספור  ויכול  ברכה,  בלי  ביום 
הלילות בברכה, וכן הוא מסופק אם ספר 
ברכה  בלי  ביום  יספור  לא,  או  בלילה 

)שו"ע ס"ז ומ"ב וביה"ל שם(. 

ז. ואם שכח ולא ספר גם ביום ולא נזכר 
לו  שנודע  או  שלאחריה,  ספירה  עד 
ספירה  וספר  בספירה  טעה  שאתמול 
אחרת דדינו כמי שלא ספר כלל, סופר 
ונכון שישמע  ברכה,  בלא  ולהבא  מכאן 
שיוציאו  המברכים  מאחד  או  מהחזן 
בברכתם ויכוין לצאת ואח"כ יספור )שו"ע 

ס"ח ומ"ב שם(. 

בין  בשעת  היום  בסוף  נזכר  אם  ח. 
יכול  ברכה,  בלא  אז  ומנה  השמשות 
פי"א  )הלי"ש  בברכה  הימים  שאר  לספור 
באופן  דוקא  זה  כל  אך  לוי(,  מבית  ס"ו, 

הדיעות  לכל  השמשות  בין  ודאי  שהוא 
אף לשיטת הגאונים, ]י"א שהוא כשיעור 13.5 
דקות, וי"א שהוא כשיעור 18 דקות[, אבל אם נזכר 

כיון  תם,  רבינו  לשיטת  השמשות  בבין 
דינו  הרי  לילה,  בודאי  הוא  דלהגאונים 
כשכח ושוב אין יכול לספור שאר הימים 

בברכה )מנח"י ח"ט סי' נ"ז(. 
אחד,  יום  ספר  אם  מסופק  הוא  אם  ט. 
וה"ה  בברכה,  הימים  שאר  למנות  יכול 
לספור  צריך  דלכתחילה  שהדין  במקום 
בימים  שטעה  כגון  ברכה,  בלא  שוב 
ולא בשבועות או שטעה בשבועות ולא 
בימים, והוא לא חזר וספר, יכול למנות 

שאר הימים בברכה )שו"ע ומ"ב שם(. 
י. אם שכח לספור יום אחד, טוב שיאמר 
בספירה של יום המחרת אתמול היה כך 

והיום כך )עי' ביה"ל ד"ה סופר(. 
תפילת  אחר  יום  שבכל  נוהגים  יש  יא. 

מה  לספור  קולו  החזן  מגביה  שחרית 
גם  וחוזרים לספור עמו  שספרו בלילה, 
לספור  אחד  שכח  שאם  כדי  הציבור, 
בלילה תעלה לו זו הספירה ויוכל לספור 

שאר הימים בברכה )כה"ח סק"פ(. 
יב. אם מתחילה ספר בכוונה שלא לצאת 
ואירע  אח"כ,  לספור  בדעתו  שהיה 
יכול  אעפ"כ  שוב,  ספר  ולא  ששכח 
ישראל  )אבן  בברכה  הימים  בשאר  למנות 

ח"ט סי' ס"ג(. 

יג. אם כשבירך היה בדעתו על יום אחר 
ונזכר שטעה וספר את היום הנכון אינו 

חוזר ומברך )שו"ע ס"ו(. 
יד. טעה ואמר יום אחר ונזכר לאחר כדי 
תוך  נזכר  אם  אבל  ומברך,  חוזר  דיבור 
צריך  ואין  יצא,  מיד  ותיקן  דיבור  כדי 
לומר עוד הפעם היום יום אלא די במה 
גם  ואפילו אם  היום הנכון,  שיסיים את 
)מ"ב  אחר  יום  לספור  חשב  ברכתו  בעת 

שם סקל"ב(. 

וסבר  כהוגן,  העומר  ספירת  ספר  טו. 
וספר  דיבור  כדי  תוך  בו  וחזר  שטעה 
בספירתו  שיצא  מסתבר  כהוגן,  שלא 
הראשונה )הלי"ש פי"א ס"ה, תשוה"נ ח"ד סי' ק"ז(. 
לספור  לו  יש  לחינוך  שהגיע  קטן  טז. 
כמה  ספר  לא  ואם  סק"כ(.  )שע"ת  בברכה 
ימים ספירת העומר יחנכו לספור שאר 
הגרח"ק,  אודך בשם  אני  )גם  ברכה  בלא  הימים 

מבית לוי(. 

יכוין שלא  יז. אב הסופר עם בנו הקטן, 
כיון  לא  ואם  ספירה,  חובת  ידי  לצאת 
אלא ספר עמו סתם, יספור אח"כ בלא 

ברכה )שבה"ל ח"י סי' ע"ו(. 
שהגדיל  דקטן  הפוסקים  הסכמת  יח. 
לספור  להמשיך  יכול  הספירה  בימי 
אחד  יום  חיסר  לא  ]אם  בברכה  הימים  שאר 
אפילו בקטנותו[, ויכול גם להוציא ידי חובת 

הגדול במצוה זו )חנוך לנער פ"כ ס"ח, מבית לוי, 
אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג(. 

בכרטסת  בשבת  לחפש  מותר  יט. 
ממנה  להוציא  כדי  העומר  ספירת  של 
הכרטיס הנחוץ לו עתה, ואין בכך משום 

איסור ברירה )הלי"ש פי"א סי"ב(.
אלו  ימים  במ''ט  לכוין  לאדם  טוב  כ. 
ספירות,  הז'  בכל  חטא  אשר  כל  לתקן 
ופגם  חטא  לתקן אשר  יכוין  א'  בשבוע 
לתקן  יכוין  ב'  ובשבוע  החסד,  בספירת 
הגבורה,  בספירת  ופגם  חטא  אשר 
ע"ב(.  פ"ו  דף  )שעה"כ  שבועות  בז'  וכעד''ז 
אחר  שבוע  כל  של  ז'  בליל  ויתפלל 
ספירת העומר להשי"ת ע"ז שימחול לו 
מה שחטא עליהם ויתקן את אשר פגם 

בהם )כה"ח ס"ק ק"ו(. 
שכותבין  היא  תורה  ישראל  מנהג  כא. 
לפי  ישראל,  בני  למספר  באגרותיהן 
מהספירה  דעתו  להסיח  שאסור 
שצריכין להיות 'שבע שבתות תמימות', 
וכמו שכתוב בזוה"ק דצריך דלא יתאבד 
רמ"מ  להרה"ק  ציון  )מנחם  דא  חושבנא  מינה 
בעצמי  נהגתי  וכן  בזה"ל:  שם  ומסיים  זיע"א,  מרימנוב 

לומר כמה פעמים ביום בלי ברכה היום כך וכך לעומר(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות ספירת העומר - ג

ב
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■ לא תלך רכיל בעמך ■
גודל הרעות שנמצאו במדה המגונה הזאת

רבינו ה'חפץ חיים' בתחילת חיבורו הגדול על הלכות לשון הרע ורכילות מציין לדבר יוצא דופן, כי מבין 
כל המידות המגונות העלולות לשרור בקרב בני האדם, כגון כעס, אכזריות, ליצנות ושאר מידות נשחתות, 
לא הזהירה אותנו התורה עליהם בפירוש, כי אם על המידה של לשון הרע ורכילות. ועל אף שגם על שאר 
המידות רמזה עליהם התורה בכמה מקומות, אבל על מידה זו של לשון הרע ורכילות ציוותה אותנו בלאו 
מפורש, והוא הפסוק המופיע בפרשתנו )ויקרא יט, טז( "לא תלך רכיל בעמך". והטעם שהוצרכה התורה 

להזהיר אותנו בפרטות על מידה זו, הוא מפני גודל הרעות שנמצאו במידה המגונה הזאת.
ה'חפץ חיים' כותב שם עוד: "איזהו רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר, כך אמר פלוני עליך, 
כך וכך שמעתי על פלוני שהוא עשה לך, אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. ויש עון גדול 
מזה עד מאד והוא לשון הרע והוא בכלל לאו זה, והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאומר אמת. אבל 

האומר שקר נמצא מוציא שם רע על חברו".
על יסוד האיסור הזה נסוב כל החיבור המופלא והיחיד במינו, ובמהלכה מתבאר חומר האיסור על כל 
פרטיה ודקדוקיה. חובה לכל ירא שמים לעבור על הספר מרישא ועד גמירא, ומבלעדי זה כמעט ולא 

יימלט שלא ייכשל חלילה האדם באחד מן החטאים הכרוכים בעוון חמור זה.
לא תעמוד על דם רעך

ובכדי להבין עד היכן החמירה התורה בזה, די לנו אם נתבונן בהמשך הפסוק דלעיל, שהרי התורה כתבה 
"לא תלך רכיל בעמיך לא תעמוד על דם רעך אני ה'", וצריך להבין מהו הקשר והשייכות בין האיסור 
של 'לא תלך רכיל' לבין האיסור של 'לא תעמוד על דם רעך' שהוא איסור שונה לגמרי, שבא לאסור 
לעמוד מן הצד בשעה שהאדם רואה את חברו טובע בנהר והולך למות וכדו', ומדוע כללה התורה את 

שני האיסורים בחדא מחתא.
אלא צריך לומר, שחפצה התורה הקדושה להוכיח לנו עד אנה מגעת חומר האיסור של 'רכילות', שהוא 
נחשב כאילו עומד על דם חבירו להמיתו, והמדבר לשון הרע נחשב לשופך דמים ממש. כעין מה שמובא 
בגמרא )בבא מציעא נח:( "תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק, כל המלבין פני חבירו ברבים, כאילו שופך 
דמים, אמר ליה, שפיר קא אמרת, דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא )מסתלק הצבע האדום מעל 

פניו ובא במקומו צבע לבן(".
ולכך השוותה התורה בין שני האיסורים, כדי שיכניס האדם היטב ללבו ויבין עד היכן מגעת חומר העוון 
והאיסור של לשון הרע ורכילות, אין המדובר בדברים של מה בכך, אלא נחשב כעומד על דמו של רעהו 

ושופך אותו.
מי האיש החפץ חיים - נצור לשונך מרע

המפורסמות אינן צריכות ראיה, וידועים לכל דברי המדרש רבה בפרשת מצורע )טז, ב(, שמספרת על 
אותו רוכל שנהג היה להסתובב ברחבי העיירות הסמוכות לציפורי ומכריז בקול גדול: 'מאן בעי למיזבן 
סם חיים - מי רוצה לקנות סם חיים?' כמובן שכולם עטו עליו במהרה והשתוקקו לראות את הסם הפלאי 

החבוי בצקלונו, אבל בסופו של דבר איש לא קנה ממנו את הסם שהציע לרבים.
באותה שעה ישב התנא הקדוש רבי ינאי בטרקלינו ועסק בתורה, וכשהגיע קולו של הרוכל לאזנו ביקש 
הימנו רבי ינאי שיעלה לביתו כי חפץ הוא לקנות מסם החיים שברשותו. אלא שהרוכל התנגד להצעה 
ולא הסכים לעלות אל רבי ינאי תוך שהוא מפטיר לעברו: 'לית את צריך ולא כדמותך - אתה ושכמותך 

אינכם צריכים לזה'!
רק לאחר הפצרות מרובות ניאות הרוכל לסור אל ביתו של רבי ינאי ולגלות את סודו של הסם המופלא 
שבסגולתו להאריך ולהשביח את חיי המשתמש בו, הוא שלף ספר תהלים, פתח אותו לנגד עיניו, והראה 
לו בתוכו את הפסוק )לד, יג(: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב - נצור לשונך מרע"! מיד 
החרה החזיק אחריו רבי ינאי ואמר: 'אף שלמה מכריז )משלי כא, כג( "שומר פיו ולשונו שומר מצרות 
נפשו"'. לאחר מכן התבטא רבי ינאי ואמר: 'כל ימי הייתי קורא מקרא זה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, 

עד שבא רוכל זה והודיעני'.
למדים אנו מתוך דברי המדרש על גודל מעלת האיש ששומר את פיו שלא לדבר לשון הרע ורכילות, 
הוא זוכה לחיים נעימים ואריכות ימים, בנוסף לכך הוא ניצול מכל מיני צרות רבות ורעות המתרגשות 
חייו  עולמו,  את  מאבד  הצורך,  די  בכך  נזהר  שאינו  שזה  לבד,  מבין  אתה  הדברים  ומתוך  עליו.  לבוא 
נהפכים לרעים ומרים ואין לו כל חפץ בו. לפיכך, חשוב מאד לקבל על עצמנו בכל לב ובכל נפש לשמור 
על עצמנו שלא להוציא מפינו דברי לשון הרע ורכילות ח"ו, וכמובן שגם לא לשמוע דיבורים שכאלו 
מאנשים אחרים הנגועים בזה, ובזכות זה נזכה לראות ברכה מרובה בחיינו, חיים של שלום, חיים של 

טובה, חיים של ברכה.
ומן הראוי לציין למה שכתב רבינו חיים וויטאל זי"ע ב'שער הגלגולים' )הקדמה לח(, בו הוא מספר על 
הגילויים הנוראים שהיו לרבו האר"י הק' על קברו של רבי ינאי, ועל ההבטחה המפורשת שנשלחה מאת 
וויטאל ישמור על עצמו מדיבורי רכילות ושאר כל דיבורים  הקב"ה בעצמו, שבאם תלמידו רבי חיים 

אסורים, יזכה להשראת השכינה והקב"ה יהיה עמו בכל מקום.
וכה כתב בקדשו: "ביום א' דחו"מ של פסח, הלכתי עמו לכפר אחד הנקרא עכברא, ושם נכנסנו במערת 
ר' ינאי, בתוך הפרדס שיוצא מעין אחד מפתח המערה עצמה, ופתחה צר עד מאד... ושם הדביק נפשו 
בנפש ר' ינאי. ובכלל דבריו אמר לו ר' ינאי, אני הוא ר' ינאי בעל הציון הלזה, ודע, כי כה אמר לך השי"ת, 
לך ואמרת אל האיש הזה חיים ויטאל הבא עמך, שישמור עצמו מן הרכילות, ומן לשון הרע, ומן שיחה 

בטילה, ויהיה שפל רוח מאד, ואני אהיה עמו בכל מקום". נורא נוראות.

<התחזקו<ת <הלכה



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

500

טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

שבת ראש חודש מברכים ניסן  |  ר"ח ביום חמישי  |  המולד יום שלישי   |  10:14  |  11 חלקים

500

טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'

6:44
7:59
8:37

8:25
9:14

9:48
10:22

פרשת אחרי-קדושים
ח' אייר תש"פ

א

|  הזמנים לפי שעון קיץ  |

טיב
ההודעות

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

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

שימו לב < 05341-00024  >
מספר חדש

 • לא תעשו עול •

אדם אחד מאוד רצה לעסוק בחסד, ולכן פתח 
ארגון גדול שמטרתו לתמוך באלמנות ויתומים 
וכל שאר בעלי קשיים ונצרכים, אך, כדי שיוכל 
היה  לא  ולו  לחלק,  מה  שיהיה  צריך  לחלק, 
כלום, לאחר שחיפש ובדק את כל האפשרויות 
החליט האיש כי הדבר הנכון יהיה לשדוד כסף 
וכך הפך האיש  לעניים,  ולחלקו  מן העשירים 
כשנתפס  הבריות,  את  המלסטם  שודד  להיות 
והובא לפני שופט, טען להגנתו כי כל מה שהוא 
שודד וחומס מהעשירים, את הכל הוא מחלק 
לעניים, וכי הוא בסך הכל עושה צדקה וצדק..

בפרשתנו  ודמיוני?  מוגזם  סיפור  לנו  נראה 
במשפט,  עול  תעשו  'לא  אותנו  מצווה  התורה 
ורש"י  גדול',  פני  תהדר  ולא  דל  פני  תשא  לא 
הקדוש מפרש 'לא תשא פני דל – שלא תאמר 
חייב לפרנסו, אזכנו בדין,  והעשיר  זה  עני הוא 
ונמצא מתפרנס בנקיות, ולא תהדר פני גדול – 
שלא תאמר עשיר הוא זה, בן גדולים הוא זה, 
היאך אביישנו ואראה בבושתו, עונש יש בדבר, 
לכך נאמר ולא תהדר פני גדול', מדברים אלו 
אנו יכולים לראות כי לא רק שזה יכול לקרות, 
ולא רק עם בגדי שודד, אלא שזה יכול לקרות 

אפילו לאדם חשוב היושב על כסא המשפט.
לימדוהו  שרבותיו  אמר  זצ"ל  איש'  ה'חזון 
חלקי  ארבעת  עם  להתייעץ  יש  דבר  שבכל 
השולחן ערוך, וכך עלינו לזכור תמיד, כי דעת 
תורה  דעת  וההיגיון,  השכל  דעת  אינה  תורה 
היגיון,  לכל  גמור  בניגוד  אפילו  להיות  יכולה 
עושים  שאנו  מה  בכל  תמיד,  נכון  זה  ודבר 
התורה  דעת  את  ולקבל  לשמוע  צריכים  אנו 
לדעת  שומעים  לא  ח"ו  ואם  פיה,  על  ולפעול 
מצות  עושה  הוא  כי  לחשוב  יכול  אדם  תורה, 
איסורים  עובר  הוא  ולמעשה  טובים,  ומעשים 
חמורים מדי יום ביומו! ומה נכון לסיים בתפילה 
יארע  'שלא  המדרש:  לבית  כשנכנס  הנאמרת 
ידי, ולא אומר על טמא טהור  דבר תקלה על 
ולא  על מותר אסור  ולא  ולא על טהור טמא, 

על אסור מותר'.
)ע"פ טיב התורה – קדושים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

וגדושים בקירבת ודביקות השם מצוות רבות  פרשיות אלו מלאים 
בין  נכתבו  תורה  גופי  נאמרו בהם בתורה, הרבה  וחסד  של קדושה 
פסוקיהם עד כי אף ביום המקודש בשנה – 'יום הכיפורים' קוראים 
בחוקיו ומשפטיו הן בשחריתו של יום בעניני עבודת כהן גדול לפני 
במצוות  קוראים  המנחה  בתפילת  השמש  בהעריב  והן  ולפנים, 

הפרישות והטהרה.
קשוט עצמך תחילה

ברם בתורה אף נאמר לנו את הדרך נלך בה בעשיית וקיום מצוות אלו 
מצוות  בעת  הפרשה  בתחילת  יקיימנו,  אופנים  ובאיזו  יעשה  האיך 
עבודת יום הכיפורים נצטווה הכהן גדול בהבאת ַפר ֶּבן־ָּבָקר ְלַחָּטאת 
ְׁשֵני־ְׂשִעיֵרי  ְלעו ָֹלה - משל עצמו, ואילו מאת בני ישראל לקח  ְוַאִיל 
ְוַאִיל ֶאָחד ְלֹעָלה, והנה מן הסברא היה צריך להקדים  ִעִּזים ְלַחָּטאת 
יתוודה על  ורק אח"כ  ישראל שהם הרוב  עוונות  בווידוי דברים על 
קרבנו, אך התורה מצווה כי בראשית – 'ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת־ַּפר ַהַחָּטאת 
ִיְׂשָרֵאל'  ָּכל־ְקַהל  'ּוְבַעד  אח"כ  ורק  ֵּביתו ֹ'  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  ֲאֶׁשר־לֹו 
הרי שמתחילה מתוודה את עוונותיו על קרבן החטאת אשר לו ואילו 

שניה לו מתוודה בעד ביתו ורק באחרונה מתוודה בעד עוון ישראל.
נמצאנו למדים מכאן כלל ויסוד גדול בעבודת השם כאשר יבוא איש 
ראשית  כהוגן,  שלא  שעשה  לו  שנראה  ענין  על  רעהו  את  להוכיח 
מוטל על המוכיח עצמו לפשפש במעשיו אם הוא אכן נקי מכל זה 
ואם הוא לקוי בדבר יתקן את הצריך לתקן ורק לאחר תיקונו וחזרתו 
בתשובה יכול להוכיח את זולתו וכמאמר הגמ' )ב"מ קז ב( בדרשם 
את הפסוק 'ִהְתקֹוְׁשׁשּו ָוקֹוּׁשּו - קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים'.

הוכח תוכיח – ואהבת לרעך 
שמא יאמר האדם בראות כל זאת - שעל האיש הישראלי להתרחק 
מלהוכיח את רעהו על מעשה לא טוב שרואה בו ואף ימנע מלבקרו 
על מעשיו, כי אולי הוא – המוכיח בשער בת רבים עדיין לא מושלם 
ואף לקוי במה שרוצה להוכיחו ונמצא ָּכָלה מצוות הוכחה מישראל, 
לזאת נראה בכתובים כי אדרבה ההיפך הוא הנכון - נצטוונו מפורשות 
א ָעָליו ֵחְטא', הרי שמצוות עשה מן  'הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת־ֲעִמיֶתָך ְוֹלא־ִתּׂשָ
התורה להוכיח את זולתו בראות אדם ענין הדרוש תיקון אצל זולתו, 
מצוות  נכתב  שבו  הפסוק  בהקדמת  לב  בשום  אלא  בלבד  זו  ולא 
ִּבְלָבֶבָך' הרי שאם אינו מוכיחו  'ֹלא־ִתְׂשָנא ֶאת־ָאִחיָך  ההוכחה נאמר 
לקיים  רוצה  ובאם  לו  שונא  הוא  הרי  החטא  מן  מצילו  ובכך  כראוי 
מצוות 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך' הנכתב בפסוק שלאחריה יוכיחנו כראוי 

ויציל את נפשו מרדת שחת.
כי זאת בוודאי לא יעלה על הדעת בלב אדם שיראה את חבירו טובע 
להצילו  ומעשה  אפשרות  כל  יעשה  בוודאי  אלא  יצילנו  ולא  בנהר 
עושה  ואינו  הצד  מן  שעומד  מי  ואילו   - ים  במצולות  שחת  מרדת 
פעולות להצילו הרי הוא שונא לו ודינו כרודף, קל וחומר בן בנו של 
קל וחומר בנפש האדם החשובה והיקרה אף יותר מן הגוף כידוע כי 
'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו' – ואם נמנע מלהצילו מן החטא אלא 

עומד מן הצד ועושה את עצמו כאינו רואה הרי הוא שונא לו, על כן 
נצטוונו במצוות 'לא תשנא' ואדרבה 'ואהבת לרעך כמוך' -איך וכיצד 
באים לידי מידה זו – על ידי ההוכחה לחבירו, רק שיהא לפי דין תורה 
וכנאמר לעיל שיתבונן  בתחילה אם הוא מושלם בזה ובאם לאו ישוב 

מדרכו הנלוזה ואח"כ יוכיח את זולתו כמצוות התורה.
התרחקות מסביבה רעה

עוד גדר טוב נאמר בתורה בכדי שנוכל לקיים את המצוות והחוקים 
האמורות לנו כראוי והוא הגדרים והסייגים המוטלות עלינו לעשות 
וההתרחקות אף אחד מן ההיתר שלא נבוא לידי נידנוד קל של איסור 
על ידי שיגדור האדם את עצמו מכל דבר היודע בו שיכול להביאנו 
ויראי חטא  יראי שמים  בין אנשים  ועל כולם להסתובב  לידי חטא, 
משפיע  אדם  של  ישובו  וממקום  מהסביבה  הנובעת  ההשפעה  כי 
רבות על נפש האדם אף בלא יודעין - כמו שהשיב התנא הקדוש רבי 
יוסי בן קיסמא למי שביקשו לקבוע את דירתו עמהם במקום שלא 
וזהב  נותן לי כל כסף  היה מקום תורה מובהק ענה להם: אם אתה 
ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה )אבות 
ֶאֶרץ־ִמְצַרִים  'ְּכַמֲעֵׂשה  לנו  באמור  בפרשתינו  נרמז  הדבר  זה   – ט(  ו 
ֵמִביא  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֶאֶֽרץ־ְּכַנַען  ּוְכַמֲעֵׂשה  ַתֲעׂשּו  ֹלא  ְיַׁשְבֶּתם־ָּבּה  ֲאֶׁשר 
ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ֹלא ַתֲעׂשּו' כי מעשיהם המגונים של יושבי מצרים וכנען 
באוירתם  ההמצאות  רק  אלא  עמהם  נמצאים  איננו  כשכבר  אפילו 
וחלילה  וחס  וקרירות בעשיית המצוות  עול  לפריקת  לגרום  יכולים 
אף להכשל בחטא על כן צריך תמיד בעיני שכל לחקור ולדרוש אחר 

סביבה ראויה וטובה בכדי שלא נבוש ולא נכשל.
ההבדל בין טוב לרע - כחוט השערה

אכן לאחר כל המעשים והפעולות שעושים ומקבלים בגדרים וסייגים 
יוכלו ללמוד ממעשיהם  וישרי דרך שבכך  ודיור בין אנשים כשרים 
נכון  בפלס  לדקדק  עלינו  מוטל  עדיין  הנכונים,  ומדרכיהם  הטובים 
ומאזני צדק אם אנו צועדים בדרך אמת –על כן בסופם של הפרשיות 
ֵּבֽין־ַהְּבֵהָמה  'ְוִהְבַּדְלֶּתם  נכתב  והמשפטים  החוקים  ציוויי  כל  לאחר 
ַהְּטֹהָרה ַלְּטֵמָאה' - פירש רש"י 'אין צריך לומר בין פרה לחמור שהרי 
מובדלין וניכרין הם, אלא בין טהורה לך לטמאה לך בין שנשחט רובו 

של סימן לנשחט חציו וכמה בין רובו לחציו - מלא שערה'.
הרי הדברים מפורשים שהחילוק והנפקא מינה בין הטהור לטמא הוא 
יותר שלא  גדולה  להיות  צריך  הזהירות  כן  על  בלבד,  כחוט השערה 
ליפול אף כחוט השערה כידוע כפי מי שטועה בדרך בתחילה אינו שם 
אל ליבו ואינו מרגיש בטעותו כי ההפרש הוא דק אך ככל שמוסיף 
להעמיק בדרך העקלתון מתרחק כמטחווי קשת מדרך המלך ושובו 
קשה שבעתיים, לכן יתעורר האדם לבדוק את צעדיו בכל עת ובכך 

יוכל לחזור ולשוב בקלות אל הדרך המוליכו ליושר ואמת.
יתן ה' שנזכה לקיים את כל המצוות האמורות לפנינו הן בסור מרע 
והן עשה טוב והקריאה מעורר את הזמן שימחלו ויכפרו לנו את כל 

עוונותינו.

ְטָהרּו ם ּתִ ִלְפֵני ַהׁשֵ
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת אחרי מות-קדושים

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 ממעענניינניי  ההפפררששהה   
 (ט''ז כ''ט) "בבעעששוורר  ללחחוודדשש  תתעעננוו  אאתת  ננפפששוותתייככםם......  ההאאזזררחח  ווההגגרר  ההגגרר  בבתתווככככםם"

 ה בה?וסיפה התורה במיוחד, שגם הגר מצוורק בתענית יום כיפור המדוע מכל המועדים 
ויש לומר, דאשמיענו בזה הפסוק, שאפילו גר שנתגיר ממש סמוך לשקיעה של כניסת יום כיפור, ולא הספיק עוד לעשות שום  

 חטא, מכל מקום צריך להתענות וצריך כפרה.
 ובאותו ענין:

סח רבינו על יראת השמים המופלגת של הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל, אביו של מרן בעל החזון איש. שנה אחת התענה  
ביום כיפור כמצות התורה, ועשרה רגעים לפני שקיעת החמה של היום הקדוש הרגיש שכבר אינו מסוגל יותר ופנה לאכול. הוא 

 מו לפיקוח נפש, ולא חיפש להמתין עוד דקות בודדות, אלא מיד אכל.   שיער לעצמו שאם ימשיך לצום הוא מכניס עצ
  ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((

 

 אחרי קדושיםת יופרש 381 'גיליון מס
 שמינית שנה "פתש

 יו"ל לזכות ולהצלחת  גליון זה
 ידידינו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה   
 בכל הענינים

  

ווסספפררתתםם  ללככםם 
 

  בבממ""חח  קקננייננייםם  ההתתווררהה  ננקקננייתת
  

יִיִּׁשּׁשּוּובב       ּבְּבְ
עה"פ  (ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקס"ח) בראשונים פירשו בישוב הדעת. ושאלתי לרבינו שליט"א דלכא' צ"ע מהא דאיתא במדרש 

ואי'  (הובא ברמב"ם הל' ת"ת פ"ג הי"ב)אף חכמתי עמדה לי, אמר רבי חנינא בר פפא, תורה שלמדתי באף נתקיימה לי  (קהלת ב' ט')
אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה וכו', והוא היפך ממה שאמרו שהתורה נקנית   (פ"ג ע"ב)בשבת 

 שיב רבינו שליט"א בזה"ל "בדרך הטבע נקנית רק בישוב הדעת [אם לא ע"י זכות מיוחדת]".רק מתוך ישוב הדעת. וה
 

"ואפי' מי   (ערך תורה)עוד פירשו ביישוב דהיינו בישיבה, דמרבה ישיבה מרבה חכמה. וכתב רבינו שליט"א בספרו אורחות יושר 
ירא שמים] כמ"ש במגילה ו' ע"ב יגעתי ולא מצאתי אל  שחלש מאוד בכשרון, אם יתמיד כבר הבטיחו חז"ל שיצליח [ובלבד שיהיה 

תאמין. ועי' בחיי עולם מאאמו"ר זללה"ה ח"ב פרק י"ב שהביא מחוט המשולש מעשה בבחור אחד בן י"ז שבא להחת"ס ורצה ללמוד  
הצליח כלום,  והוא לא למד מעולם, והחת"ס קיבל אותו וביקש להבחורים שילמדו איתו, והוא היה קשה לשמוע ומהר לאבד ולא 

ומ"מ מרוב שקידתו לא עזב התורה ובמשך הזמן הצליח וגם עשה פרי, ונעשה ת"ח גדול ורב בעיר גדולה, ונזכר הרבה פעמים  
 בתשובות חת"ס, ע"ש. ובאמת עיקר הקושי הוא בהתחלה, אבל אח"כ כשמתרגל בתורה נהנה ממנה".

נָנָהה     ׁשְׁשְ מִמִ   ּבְּבְ
מרן שליט"א תשב"ר צעירי צאן שזכו לסיים ששה סדרי משנה, ומבקשים מרבינו  פעמים רבות זכיתי להיות נוכח כשבאים קמיה 

שליט"א שיבחנם על תלמודם, ושואלם רבינו שליט"א בכמה מקומות מוזכרת המילה "חנוכה" במשנה, וחלקם עונים וחלקם לא,  
וכה מביא ואינו קורא". ב. ראש השנה  ואז מונה רבינו שליט"א שמוזכר בשבעה מקומות, א. ביכורים פ"א מ"ו דתנן "מן החג ועד חנ

פ"א מ"ג דתנן "על ששה חודשים השלוחין יוצאין וכו' על כסלו מפני חנוכה". ג. תענית פ"ד מ"י דתנן "אין גוזרין תענית על הציבור  
תנן "בחנוכה  בראש חודש בחנוכה ובפורים". ד. מגילה פ"ג מ"ד דתנן "לכל מפסיקין בראשי חודשים בחנוכה ובפורים". ה. שם מ"ו ד

בנשיאים" וכו'. ו. מו"ק פ"ג מ"ח דתנן "בראשי חודשים בחנוכה ובפורים מענות ומטפחות" וכו'. ז. בבא קמא פ"ו מ"ו דתנן "הניח  
 חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב, רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור".

והוא הא דתנן במס' תענית פ"ד מ"ד "כל יום שיש  ומוסיף מרן שליט"א שיש עוד מקום שמוזכר חנוכה אך רק ברמז ולא במפורש, 
בו הלל אין בו מעמד בשחרית" וכו', ופי' הרע"ב "יום שיש בו הלל, כגון ימי חנוכה שיש בהם הלל ואין בהם מוסף, אותן שבירושלים  

 לא היו קורין שום פרשה בשחרית" וכו'.
 

ת, ונדר נדר שאם בנו יחזור בשלום מן המלחמה יתן איזה  שמעתי שאחד שאל לרבינו שליט"א ששלח את בנו לצבא באחת המלחמו
סכום כסף לצדקה, ובאמת בנו חזר בשלום מן המלחמה אך התקלקל מאד ברוחניות, וממש היה בירידה רוחנית גדולה, ושאל למרן  

כחזר בשלום מן  שליט"א האם זה נקרא שחזר בשלום וצריך לקיים נדרו לצדקה, או דכיון שהידרדר ברוחניות א"א להחשיב זאת 
המלחמה, ואמר לו מרן שליט"א שזו מחלוקת תנאים מפורשת במשנה בטבול יום פ"ד משנה ז', דתנן התם "התורם את הבור ואמר  

 הרי זו תרומה על מנת שתעלה שלום, שלום מן השבר ומן השפיכה אבל לא מן הטומאה, ר"ש אומר אף מן הטומאה".
 

ודיו היומיים, נלקח מאביו מרן הקהלות יעקב זצ"ל שקרא בשם זה ללימודים שלו, כגון  אמר רבינו שליט"א שהשם "חובות" ללימ
לימוד משניות שהיה לומד כל יום ח"י פרקי משנה, וסיפר הגר"מ הוניגסברג שליט"א שבשמחת אירוסי בתו עם הגר"ש קניבסקי 

ת התנאים ראה את שפתותיו נעות ושמע  מרן הקה"י זצוק"ל בשמחת האירוסין ועד שכתבו א שליט"א ר"י קרית מלך, השתתף
 שמלמל משניות בע"פ.

((קקנניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, כל יום זכינו אני מודה לה' שהשבוע זכיתי

  לעשות שיעור, ממש כל יום עשינו שיעור, ב"ה.
הרבה מהתלמידים שלי יודעים טוב שעשרות 

שנים זכיתי לרוץ, מעיר לעיר, מכפר לכפר, 
ממקום למקום, להגיד שיעורים, ולהפיץ, ב"ה, 

מה שזכינו. ועכשיו, ישתבח שמו, ה' סגר. לכן 
הוא הכין את המכשירים האלו, שנוכל להתחבר 

ביחד. ישתבח שמו, אני ממש מרגיש אותכם, ואני 
מסר, לחזק אותכם, איזה ת לכם רוצה כל יום לת

]לשמיעת השיעורים בשידור חי מידי יום כל יום 
, ללחוץ 026444250ניתן להתקשר לקו האמונה 

ולקבל צינתוק מיד כשמתקיים שידור חי,  9על 
 נתן לשמוע שידורים חוזרים[ 4ובשלוחה 

לדבר איתכם כל יום, כי אתם ממש חשובים לי 
 מאוד. 
יחות, צריכים להתחיל זמן לא סיפרנו בדהרבה 

לחזור, לחדש את המלאי. טוב, בינתיים נספר 
איזה אחד שמאוד אהב את  איזו בדיחה ישנה.

הים, מאוד מאוד, סיפר לחבר שלו שבגלל שהוא 
אוהב כל כך את הים, לכן הוא קרא לילדים שלו 

'גל', לשניה 'חופית',  על שם הים. לאחד הוא קרא
לשלישית 'ים', ולאחד קרא לו 'יעקב'. אז חבר 

שלו שאל אותו: 'מה יעקב קשור לים?!', אמר לו: 
 �😊�'הוא המציל'. 

טוב, את האמת שלפני שהקב"ה הביא את הנגיף 
הזה וסגר את העולם. אז אני ממש התחלתי 

להכניס בעם ישראל, בחסדי ה' יתברך, את החוק 
ת לא הרבה זמן, כי התחלנו של התודה. באמ

ובדיוק הגיע כל הגל הזה, ואז נעצרנו. ואני כל כך 
מתפלל על זה, שהחוק של התודה, כולם יזכו 
לדעת אותו, להשתמש בו, כי אנשים זקוקים 

לישועות גדולות. כל הזמן, אפילו עכשיו קיבלתי 
, הרגיש מכתב, יהודי מספר שבשבת האחרונה

לבלוע כלום, לא  שהוא ממש נחנק, ממש לא יכל
יכל לאכול. אז הלך לצד, עשה את החוק של 

, והכל עבר התודה, לאט לאט, לפי היכולת שלו
 לו! 

כל הזמן מספרים 'עשיתי את החוק של ואנשים 
 התודה וזה פעל', לכן צריכים לחזק את כולם.

בים בשביל שנלמד את החוק של התודה, חיי
ה לעשות קצת הקדמות, כי אני רוצה שהכל יהי

 מובן לכולם.
יבור של רבי נתן, רבי אז אנחנו מתחילים עם הד

נתן מברסלב. שעל הדיבור הזה התבססתי ועל זה 

נכתבו שלשה ספרים של התודה עד עכשיו, 
'שעריו בתודה', 'אמרתי תודה ונושעתי', 

 ו'נפלאות התודה', על הדיבור הזה.
אני קורא לכם מה שכתב רבי נתן, ממש מילה 

מה זה  – באמת אם היו הכל...""כי במילה: 
"...שומעים לקול  –'הכל'? עם ישראל, כולם 

הצדיקי אמת, לילך בדרך זה, להאמין תמיד בה' 
מה עם ישראל  – יתברך שהכל לטובה..."

צריכים? לשמוע לקול הצדיקים, שמלמדים 
אותנו להאמין שהכל לטובה, זה עיקר האמונה 

ה טוב. להגיד 'אני מאמין בהשם', ז תדעו לכם!
אבל אם אדם עצוב ושבור ומדוכא ומיואש, זה 

סתירה, ממש סתירה. כמו שאדם יגיד שהוא שבע 
 אבל לא אכל כבר שבועיים. 

אמונה זה להאמין שהכל לטובה. כמו לכן 
שאמרתי שבוע שעבר שיעור, שאמונה שלמה זה 

שמח בחלקו. גם היום, מישהו גם כן חיזקתי 
מה שעובר עליו, אותו. הוא סיפר לי שעובר עליו 

אמרתי  וקשה לו, ויש לו בעיות של שלום בית. אז
קבל את הכל  -לו שקודם כל, דבר ראשון 

, באהבה, ורק אז אפשר להתחיל לטפל באמונה
בבעיה שלך. והוא אומר לי, 'אין אני לא מסוגל'. 

אז אמרתי לו: לך חצי שעה תתפלל 'רבונו של 
עולם, אבא שבשמיים, תן לי אמונה שלמה 

הקשר עם  האמין שהכל לטובה!', תתחנן!ל
הבורא, הקב"ה, עם המלך, עם אבא שבשמיים, 

שהוא אוהב אותך מתחיל מזה שאתה מאמין 
אהבה אין סופית, אהבה שלמה, והוא עושה 

 –תמיד אני חייב להזכיר את זה  הכל לטובתך!
אמנם אתה לא יכול להבין מה הטובה שיש בזה, 

אבל אתה צריך להאמין. בשביל זה אמרנו 
'אמונה שלמה', אמונה! כי אדם בשכל לא יכול 

 .להאמין
מה הטובה?! אדם שאין לו זיווג זה טוב? מה 

פתאום! אדם חולה זה טוב? אדם שאין לו שלום 
 בית זה טוב? וכו', על זו הדרך. 

אני לא  –ר את הנקודה הזו תמיד אני מזכילכן 
אבל אני מאמין שזה לטובתי! אין מה  מבין

 לעשות.
צריך הרבה אדם בשביל לקבל אמונה כזו אבל 

לקבל את , כי זה גן עדן בעולם הזה, תפילות
האמונה שהכל לטובה ולהיות שמח בחלקו זה 

הגן עדן כפשוטו! בלי הסברים ובלי כלום, אתה 
 הזה!פשוט תרגיש גן עדן בעולם 
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 • לא תעשו עול •

אדם אחד מאוד רצה לעסוק בחסד, ולכן פתח 
ארגון גדול שמטרתו לתמוך באלמנות ויתומים 
וכל שאר בעלי קשיים ונצרכים, אך, כדי שיוכל 
היה  לא  ולו  לחלק,  מה  שיהיה  צריך  לחלק, 
כלום, לאחר שחיפש ובדק את כל האפשרויות 
החליט האיש כי הדבר הנכון יהיה לשדוד כסף 
וכך הפך האיש  לעניים,  ולחלקו  מן העשירים 
כשנתפס  הבריות,  את  המלסטם  שודד  להיות 
והובא לפני שופט, טען להגנתו כי כל מה שהוא 
שודד וחומס מהעשירים, את הכל הוא מחלק 
לעניים, וכי הוא בסך הכל עושה צדקה וצדק..

בפרשתנו  ודמיוני?  מוגזם  סיפור  לנו  נראה 
במשפט,  עול  תעשו  'לא  אותנו  מצווה  התורה 
ורש"י  גדול',  פני  תהדר  ולא  דל  פני  תשא  לא 
הקדוש מפרש 'לא תשא פני דל – שלא תאמר 
חייב לפרנסו, אזכנו בדין,  והעשיר  זה  עני הוא 
ונמצא מתפרנס בנקיות, ולא תהדר פני גדול – 
שלא תאמר עשיר הוא זה, בן גדולים הוא זה, 
היאך אביישנו ואראה בבושתו, עונש יש בדבר, 
לכך נאמר ולא תהדר פני גדול', מדברים אלו 
אנו יכולים לראות כי לא רק שזה יכול לקרות, 
ולא רק עם בגדי שודד, אלא שזה יכול לקרות 

אפילו לאדם חשוב היושב על כסא המשפט.
לימדוהו  שרבותיו  אמר  זצ"ל  איש'  ה'חזון 
חלקי  ארבעת  עם  להתייעץ  יש  דבר  שבכל 
השולחן ערוך, וכך עלינו לזכור תמיד, כי דעת 
תורה  דעת  וההיגיון,  השכל  דעת  אינה  תורה 
היגיון,  לכל  גמור  בניגוד  אפילו  להיות  יכולה 
עושים  שאנו  מה  בכל  תמיד,  נכון  זה  ודבר 
התורה  דעת  את  ולקבל  לשמוע  צריכים  אנו 
לדעת  שומעים  לא  ח"ו  ואם  פיה,  על  ולפעול 
מצות  עושה  הוא  כי  לחשוב  יכול  אדם  תורה, 
איסורים  עובר  הוא  ולמעשה  טובים,  ומעשים 
חמורים מדי יום ביומו! ומה נכון לסיים בתפילה 
יארע  'שלא  המדרש:  לבית  כשנכנס  הנאמרת 
ידי, ולא אומר על טמא טהור  דבר תקלה על 
ולא  על מותר אסור  ולא  ולא על טהור טמא, 

על אסור מותר'.
)ע"פ טיב התורה – קדושים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

וגדושים בקירבת ודביקות השם מצוות רבות  פרשיות אלו מלאים 
בין  נכתבו  תורה  גופי  נאמרו בהם בתורה, הרבה  וחסד  של קדושה 
פסוקיהם עד כי אף ביום המקודש בשנה – 'יום הכיפורים' קוראים 
בחוקיו ומשפטיו הן בשחריתו של יום בעניני עבודת כהן גדול לפני 
במצוות  קוראים  המנחה  בתפילת  השמש  בהעריב  והן  ולפנים, 

הפרישות והטהרה.
קשוט עצמך תחילה

ברם בתורה אף נאמר לנו את הדרך נלך בה בעשיית וקיום מצוות אלו 
מצוות  בעת  הפרשה  בתחילת  יקיימנו,  אופנים  ובאיזו  יעשה  האיך 
עבודת יום הכיפורים נצטווה הכהן גדול בהבאת ַפר ֶּבן־ָּבָקר ְלַחָּטאת 
ְׁשֵני־ְׂשִעיֵרי  ְלעו ָֹלה - משל עצמו, ואילו מאת בני ישראל לקח  ְוַאִיל 
ְוַאִיל ֶאָחד ְלֹעָלה, והנה מן הסברא היה צריך להקדים  ִעִּזים ְלַחָּטאת 
יתוודה על  ורק אח"כ  ישראל שהם הרוב  עוונות  בווידוי דברים על 
קרבנו, אך התורה מצווה כי בראשית – 'ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת־ַּפר ַהַחָּטאת 
ִיְׂשָרֵאל'  ָּכל־ְקַהל  'ּוְבַעד  אח"כ  ורק  ֵּביתו ֹ'  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  ֲאֶׁשר־לֹו 
הרי שמתחילה מתוודה את עוונותיו על קרבן החטאת אשר לו ואילו 

שניה לו מתוודה בעד ביתו ורק באחרונה מתוודה בעד עוון ישראל.
נמצאנו למדים מכאן כלל ויסוד גדול בעבודת השם כאשר יבוא איש 
ראשית  כהוגן,  שלא  שעשה  לו  שנראה  ענין  על  רעהו  את  להוכיח 
מוטל על המוכיח עצמו לפשפש במעשיו אם הוא אכן נקי מכל זה 
ואם הוא לקוי בדבר יתקן את הצריך לתקן ורק לאחר תיקונו וחזרתו 
בתשובה יכול להוכיח את זולתו וכמאמר הגמ' )ב"מ קז ב( בדרשם 
את הפסוק 'ִהְתקֹוְׁשׁשּו ָוקֹוּׁשּו - קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים'.

הוכח תוכיח – ואהבת לרעך 
שמא יאמר האדם בראות כל זאת - שעל האיש הישראלי להתרחק 
מלהוכיח את רעהו על מעשה לא טוב שרואה בו ואף ימנע מלבקרו 
על מעשיו, כי אולי הוא – המוכיח בשער בת רבים עדיין לא מושלם 
ואף לקוי במה שרוצה להוכיחו ונמצא ָּכָלה מצוות הוכחה מישראל, 
לזאת נראה בכתובים כי אדרבה ההיפך הוא הנכון - נצטוונו מפורשות 
א ָעָליו ֵחְטא', הרי שמצוות עשה מן  'הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת־ֲעִמיֶתָך ְוֹלא־ִתּׂשָ
התורה להוכיח את זולתו בראות אדם ענין הדרוש תיקון אצל זולתו, 
מצוות  נכתב  שבו  הפסוק  בהקדמת  לב  בשום  אלא  בלבד  זו  ולא 
ִּבְלָבֶבָך' הרי שאם אינו מוכיחו  'ֹלא־ִתְׂשָנא ֶאת־ָאִחיָך  ההוכחה נאמר 
לקיים  רוצה  ובאם  לו  שונא  הוא  הרי  החטא  מן  מצילו  ובכך  כראוי 
מצוות 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך' הנכתב בפסוק שלאחריה יוכיחנו כראוי 

ויציל את נפשו מרדת שחת.
כי זאת בוודאי לא יעלה על הדעת בלב אדם שיראה את חבירו טובע 
להצילו  ומעשה  אפשרות  כל  יעשה  בוודאי  אלא  יצילנו  ולא  בנהר 
עושה  ואינו  הצד  מן  שעומד  מי  ואילו   - ים  במצולות  שחת  מרדת 
פעולות להצילו הרי הוא שונא לו ודינו כרודף, קל וחומר בן בנו של 
קל וחומר בנפש האדם החשובה והיקרה אף יותר מן הגוף כידוע כי 
'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו' – ואם נמנע מלהצילו מן החטא אלא 

עומד מן הצד ועושה את עצמו כאינו רואה הרי הוא שונא לו, על כן 
נצטוונו במצוות 'לא תשנא' ואדרבה 'ואהבת לרעך כמוך' -איך וכיצד 
באים לידי מידה זו – על ידי ההוכחה לחבירו, רק שיהא לפי דין תורה 
וכנאמר לעיל שיתבונן  בתחילה אם הוא מושלם בזה ובאם לאו ישוב 

מדרכו הנלוזה ואח"כ יוכיח את זולתו כמצוות התורה.
התרחקות מסביבה רעה

עוד גדר טוב נאמר בתורה בכדי שנוכל לקיים את המצוות והחוקים 
האמורות לנו כראוי והוא הגדרים והסייגים המוטלות עלינו לעשות 
וההתרחקות אף אחד מן ההיתר שלא נבוא לידי נידנוד קל של איסור 
על ידי שיגדור האדם את עצמו מכל דבר היודע בו שיכול להביאנו 
ויראי חטא  יראי שמים  בין אנשים  ועל כולם להסתובב  לידי חטא, 
משפיע  אדם  של  ישובו  וממקום  מהסביבה  הנובעת  ההשפעה  כי 
רבות על נפש האדם אף בלא יודעין - כמו שהשיב התנא הקדוש רבי 
יוסי בן קיסמא למי שביקשו לקבוע את דירתו עמהם במקום שלא 
וזהב  נותן לי כל כסף  היה מקום תורה מובהק ענה להם: אם אתה 
ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה )אבות 
ֶאֶרץ־ִמְצַרִים  'ְּכַמֲעֵׂשה  לנו  באמור  בפרשתינו  נרמז  הדבר  זה   – ט(  ו 
ֵמִביא  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֶאֶֽרץ־ְּכַנַען  ּוְכַמֲעֵׂשה  ַתֲעׂשּו  ֹלא  ְיַׁשְבֶּתם־ָּבּה  ֲאֶׁשר 
ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ֹלא ַתֲעׂשּו' כי מעשיהם המגונים של יושבי מצרים וכנען 
באוירתם  ההמצאות  רק  אלא  עמהם  נמצאים  איננו  כשכבר  אפילו 
וחלילה  וחס  וקרירות בעשיית המצוות  עול  לפריקת  לגרום  יכולים 
אף להכשל בחטא על כן צריך תמיד בעיני שכל לחקור ולדרוש אחר 

סביבה ראויה וטובה בכדי שלא נבוש ולא נכשל.
ההבדל בין טוב לרע - כחוט השערה

אכן לאחר כל המעשים והפעולות שעושים ומקבלים בגדרים וסייגים 
יוכלו ללמוד ממעשיהם  וישרי דרך שבכך  ודיור בין אנשים כשרים 
נכון  בפלס  לדקדק  עלינו  מוטל  עדיין  הנכונים,  ומדרכיהם  הטובים 
ומאזני צדק אם אנו צועדים בדרך אמת –על כן בסופם של הפרשיות 
ֵּבֽין־ַהְּבֵהָמה  'ְוִהְבַּדְלֶּתם  נכתב  והמשפטים  החוקים  ציוויי  כל  לאחר 
ַהְּטֹהָרה ַלְּטֵמָאה' - פירש רש"י 'אין צריך לומר בין פרה לחמור שהרי 
מובדלין וניכרין הם, אלא בין טהורה לך לטמאה לך בין שנשחט רובו 

של סימן לנשחט חציו וכמה בין רובו לחציו - מלא שערה'.
הרי הדברים מפורשים שהחילוק והנפקא מינה בין הטהור לטמא הוא 
יותר שלא  גדולה  להיות  צריך  הזהירות  כן  על  בלבד,  כחוט השערה 
ליפול אף כחוט השערה כידוע כפי מי שטועה בדרך בתחילה אינו שם 
אל ליבו ואינו מרגיש בטעותו כי ההפרש הוא דק אך ככל שמוסיף 
להעמיק בדרך העקלתון מתרחק כמטחווי קשת מדרך המלך ושובו 
קשה שבעתיים, לכן יתעורר האדם לבדוק את צעדיו בכל עת ובכך 

יוכל לחזור ולשוב בקלות אל הדרך המוליכו ליושר ואמת.
יתן ה' שנזכה לקיים את כל המצוות האמורות לפנינו הן בסור מרע 
והן עשה טוב והקריאה מעורר את הזמן שימחלו ויכפרו לנו את כל 

עוונותינו.

ְטָהרּו ם ּתִ ִלְפֵני ַהׁשֵ
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת אחרי - קדושים תש"פ

ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר 

ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא. ורגמוהו כל 

וכל  מקרבך  הרע  ובערת  ומת  באבנים  עירו  אנשי 

ישראל ישמעו ויראו".

הגמרא  פי  על  אלו  פסוקים  מפרש  ז"ל  רש"י 

)סנהדרין מדף ע עד דף עב(: "בן סורר ומורה, אינו חייב 

עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין, 

שנאמר זולל וסובא... ובן סורר ומורה נהרג על שם 

סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף שמכלה ממון 

בפרשת  ועומד  מוצא,  ואינו  לימודו  ומבקש  אביו, 

זכאי  ימות  תורה  אמרה  הבריות,  ומלסטם  דרכים 

ואל ימות חייב".

חידוש  ומורה  סורר  בן  בדין  למדים  נמצינו 

עצום שלא מצינו בכל התורה כולה, שהורגים אדם 

שהוא עדיין זכאי, אך עם כל זה הורגים אותו על 

שם סופו, כי ירדה תורה לסוף דעתו שהוא עתיד 

ויתחייב מיתה. כפי  ולהורגם  ללסטם את הבריות 

הנראה מטעם זה מגלים לנו חכמינו ז"ל, כי בדרך 

הטבע אי אפשר שיחול על הבן דין בן סורר ומורה 

תנאים  הצריך  שהכתוב  מאחר  מיתה,  שיתחייב 

כך  על  ששנינו  מה  והנה  במציאות,  קיימים  שלא 

בגמרא )סנהדרין עא.(:

"רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו שוה לאביו 

בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בן סורר ומורה. 

מאי טעמא, דאמר קרא איננו שומע בקולנו, מדקול 

בעינן שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווין". כלומר, 

מראה  ואותו  קול  אותו  יש  ולאם  לאב  אם  רק 

בקולם  שומע  שאינו  לבנם  יש  אז  קומה,  ואותה 

והוא זולל וסובא דין בן סורר ומורה. 

שכיח  אינו  יהודה  רבי  של  זה  שתנאי  מאחר 

"כמאן אזלא  כלל, למדו מזה חכמינו ז"ל בגמרא: 

הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, 

יהודה.  כרבי  כמאן,  שכר,  וקבל  דרוש  נכתב,  ולמה 

רבי  אמר  דתניא  היא,  שמעון  רבי  אימא  איבעית 

ושתה  בשר  תרטימר  זה  שאכל  מפני  וכי  שמעון, 

אותו  מוציאין  ואמו  אביו  האיטלקי,  יין  לוג  חצי 

לסוקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב, 

דרוש וקבל שכר".

אבינו  יעקב  מצד  היא  להתקדש,  מאתנו  הקב"ה 

ישראל הנקראים על שמו  כל  שהוא השורש של 

ומיטתו  השלימות  בתכלית  שהיה  "ישראל", 

שלימה, והנה המאמר:

"קדושים תהיו כי קדוש אני, אמר להם הקב"ה 

לישראל, עד שלא בראתי עולמי היו מלאכי השרת 

והיו  בכם,  שמי  את  ומקדשין  בכם  אותי  מקלסין 

מן  ישראל  אלקי  ה'  ברוך  קו-מח(  )תהלים  אומרים 

העולם ועד העולם.

כיון שנברא אדם הראשון אמרו מלאכי השרת 

מקלסין  שאנו  זהו  עולם  של  רבונו  הקב"ה,  לפני 

שנאמר  זה,  הוא  גנב  לא,  להם  אמר  בשמו,  אותך 

זה  לו  אמרו  נח  בא  העץ.  מן  ותאכל  ג-יז(  )בראשית 

)שם ט-כא(  שנאמר  הוא,  זה שיכור  להם  הוא, אמר 

וישת מן היין וגו'. עמד אברהם, אמרו לפניו זה הוא, 

אמר להן זה גר שיצא ממנו ישמעאל. עמד יצחק 

הוא לשונאי,  אוהב  להן  הוא, אמר  זה  לפניו  אמרו 

שנאמר )שם כה-כח( ויאהב יצחק את עשו.

כיון שבא יעקב אמרו לפניו זה הוא, אמר להן 

שמך  עוד  יקרא  ולא  לה-י(  )שם  אומר  הוא  וכן  הן, 

יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, ונקראו כל ישראל 

על שמו. באותה שעה קידש הקדוש ברוך הוא את 

אשר  ישראל  מט-ג(  )ישעיה  שנאמר  לשמו,  ישראל 

בך אתפאר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, הואיל 

היו  העולם,  בראתי  שלא  עד  לשמי  ונקדשתם 

כי קדוש אני,  קדושים כשם שאני קדוש, שנאמר 

לכך נאמר קדושים תהיו".

 הל-י הנשגב מבן סישש ימישה 
שנכתב משיא  שיש י-בל שכש 

הנה כי כן מצויד במדרש זה הבה נצא למסע 

תורני, לבאר הקשר בין "קדושים תהיו" ובין "איש 

להתבונן  שנפליג  מה  פי  על  תיראו",  ואביו  אמו 

בפרשת כי תצא שהקדיש הכתוב ארבעה פסוקים 

בענין הנורא של בן סורר ומורה )דברים כא-יח(:

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול 

אליהם.  ישמע  ולא  אותו  ויסרו  אמו  ובקול  אביו 

עירו  זקני  אל  אותו  והוציאו  ואמו  אביו  בו  ותפשו 

בפרשתנו פרשת קדושים דבר בעתו מה טוב 

המשולש  בחוט  הכתוב  שפתח  במה  להתבונן 

)ויקרא יט-א(: "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל כל 

כי  תהיו  קדושים  אליהם  ואמרת  ישראל  בני  עדת 

קדוש אני ה' אלקיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת 

לנו שלש  ה' אלקיכם". הרי  שבתותי תשמורו אני 

"קדושים תהיו", "איש אמו  מצות סמוכות זו לזו: 

ואביו תיראו", "ואת שבתותי תשמורו".

תהיו"  "קדושים  הכתוב  שסמך  מה  והנה 

ואביו  אמו  "איש  למצות  ה'  בעבודת  שנתקדש 

תיראו", יש לומר על פי מה ששנינו בגמרא )קידושין 

ל:(: "תנו רבנן נאמר )שמות כ-יב( כבד את אביך ואת 

השוה  מהונך,  ה'  את  כבד  ג-ט(  )משלי  ונאמר  אמך, 

הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום, נאמר )ויקרא יט-

את ה'  ג( איש אמו ואביו תיראו, ונאמר )דברים ו-יג( 

מוראת  הכתוב  השוה  תעבוד,  ואותו  תירא  אלקיך 

אב ואם למוראת המקום".

ואביו  "איש אמו  גם מה שסמך הכתוב מצות 

תשמורו",  שבתותי  "ואת  שבת  לשמירת  תיראו" 

בפירוש  שהביא  כפי  ז"ל  חכמינו  מדברי  למדנו 

רש"י: "סמך שמירת שבת למורא אב לומר, אף על 

פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

השבת, אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות. אני 

ה' אלקיכם, אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא 

תשמע לו לבטל את דברי".

אולם עדיין נשאר לנו לבאר מה שבחר הקב"ה 

נותן התורה לסמוך את החוט המשולש שלש מצוות 

אלו: "קדושים תהיו", "איש אמו ואביו תיראו", "ואת 

שבתותי תשמורו". משמע שיש בריח התיכון העובר 

ביאור  וצריך  אלו,  מצוות  בג'  הקצה  אל  הקצה  מן 

למצוא את הקשר של קיימא בין מצוות אלו.

 ר- ישחא תהחיר מצ 
 נשמת חע-ב שישש כל חששאל

בין  הראשון  הקשר  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

ואביו  אמו  "איש  למצות  תהיו"  "קדושים  מצות 

במדרש  פלא  מאמר  שמצינו  מה  פי  על  תיראו", 

תהיו  "קדושים  הפסוק:  בפירוש  ב(  )אות  תנחומא 

שמבקש  זו  שקדושה  אלקיכם",  ה'  אני  קדוש  כי 

 הייט המשילש ר- ישחא תהחיר מישא אא יאב ישמחשת שבת
המ-שש איתני עא האבית ה- ישחא שישש נשמית חששאל

 מתבודדים ומתמודדים
המציאות עולה על כל דמיון

המודד האמתי של האדם הוא דווקא במציאויות 
וכל  אדם  וכל  כולו  העולם  החיים.  של  הקיצוניות 
מאוד,  גדול  אתגר  בפני  עומדים  בפרטיות  משפחה 
התמודדות קיצונית והזויה שכמותה לא זכור אפילו 
חבלי  שבזמן  אמרו  כבר  חכמינו  שבינינו.  למבוגרים 

המשיח יהיו ניסיונות קשים ומוזרים, 
עולה  שהמציאות  רואים  אנו  והנה 
נמדדים  כאן  ודווקא  דמיון.  כל  על 
של  המבחן  זה  והחברה.  האדם 
כל אחד ואחד מאתנו לדעת היכן 
שלו,  המידות  בעבודת  אוחז  הוא 
בית  בשלום  בסבלנות  באמונה, 

ועוד.

משיח  שכשיבוא  אמר  נחמן  רבי 
לו  שיש  מי  בין  ההבדל  ניכר  יהיה 

עבודה עצמית לבין מי שאין לו. 

שהאדם  פירושה  עצמית  עבודה 
יום  בכל  שעה  לפחות  מקדיש 
מדגיש  נחמן  רבי  נפשו.  לתיקון 
שיכול להיות שהאדם הוא באמת 
עבודה  בלי  גם  כשר  אדם  נחשב 
בחברה  נולד  הוא  כי  עצמית, 
חיים  במסלול  וצעד  מסוימת 
יבוא  כאשר  זאת  ובכל   – מסוים 

עבודה  להם  שאין  כשרים  אנשים  אותם  כל  משיח 
ומבוהלים"  "מעורבבים  יהיו  התבודדות  של  עצמית 
נפשו  לתיקון  ביום  שעה  שמקדיש  מי  אבל  כלשונו, 
– כשיבוא משיח הוא יהיה בשיא יישוב הדעת, בלי 

שום בלבול, כמו אדם שקם רענן מהשינה.

הקורונה היא המודד שלנו
האדם  היכן  היטב  היטב  רואים  הקורונה  במשבר 
תלמידים  רואה  אני  שלו.  העצמית  בעבודה  אוחז 
ההסתגרות  ולמרות   – עצמית  עבודה  להם  שיש 
הילדים  עם  אפשרית  הבלתי  והמציאות  בבתים 
התבודדות  של  לשעה  זמן  מוצאים  הם   – בבית 
מה'  ומבקשים  יום  בכל 
סבלנות וכוחות להתמודד והם 
ה'  ובעבודת  בחיים  ממשיכים 
מצליחים  אפילו  והם  שלהם, 
גדולים  רווחים  להפיק 
עם  הקשר  בחיזוק  בהמשבר 
הבית,  שלום  בחיזוק  הילדים, 
והביטחון.  האמונה  ובחיזוק 
חדשות  תובנות  מקבלים  הם 
חדשים  לעומקים  ומגיעים 

בעולם הרוחני שלהם.

רואים  גם  אנו  זאת  לעומת 
הצער  את  לצערנו  ושומעים 
הגדול של עם ישראל שיוצאים 
למריבות  ומגיעים  מדעתם, 
הילדים,  על  ולכעסים  בבתים 
נוראה,  בדידות  שחווים  או 
אותם  משתק  מהנגיף  הפחד 
הכלכלי  הביטחון  וחוסר 
זה  יציבותם.  את  מערער 
בהחלט קושי גדול וניסיון קשה, אבל כל התופעות 
משבר  האישית.  בעבודה  חוסר  על  מעידות  הללו 
חושף רק הוא לבעיה,  הסיבה לא הוא  הקורונה 

הבעיות העמוקות שכולן נובעות מחוסר  את ומגלה
בעבודה האישית.

לך  חסרה  אם  גם  מידי.  מאוחר  לא  לעולם  אבל 
מהמשבר  סובל  כך  כל  אתה  ולכן  אישית  עבודה 

ולהתחזק  מעכשיו  להתחיל  יכול  אתה  גם   – הזה 
בכל  ניכר  שיפור  תראה  ובוודאי  האישית  בעבודה 

ההתמודדות עם המשבר.

הפתרון האמתי
בעבודה  להתחזק  הוא  האמתי  הפתרון  ולכן 
שעה  לעצמו  יקבע  אחד  שכל  כלומר  העצמית, 
בגינה  חדר,  באיזה  לבד  יסתגר  שבה  ביום  שלימה 
או במרפסת וידבר עם בורא עולם ויבקש ממנו כל 
מה שהוא צריך. תבקש מהבורא שייתן לך אמונה, 
הזן  הוא  שרק  ביטחון  להתמודד,  כוחות  סבלנות, 
והמפרנס והוא יכול לפרנס אותך גם עכשיו. תבקש 
לילדים.  רוגע  תבקש  בית,  שלום  תבקש  פרנסה, 

תבקש כל מה שאתה צריך.

שהבורא  הוא  האישית  העבודה  כל  של  היסוד 
אוהב אותך ורוצה לתת לך את כל הטוב שבעולם, 
הבורא  מה  ממך.  ויחידה  אחת  בקשה  לו  יש  אבל 
בני  ממך  מבקש  אני  לך:  אומר  הוא  ממך?  מבקש 

היקר, שתבקש ממני כל מה שאתה צריך!

כל מה שאתה צריך זה אומר לבקש הכול בגשמיות 
וברוחניות. תבקש גם לשפר ולתקן את עצמך, כי זה 
לך  שיעזור  מהבורא  לבקש  צריך  ואתה  בכוחך,  לא 
לתקן את עצמך ולהשתפר ולחזור בתשובה, שיעזור 
לך  שייתן  מהכעס,  ולצאת  המידות  על  לעבוד  לך 
כוחות להתייחס בסבלנות ובאהבה לאישה ולילדים 

למרות הקושי הגדול.

למצוא אוצרות בתוך הצרות
ייהרס  שלא  רק  שלא  יראה  הזו  בדרך  שיילך  מי 
אלא  הזה,  במשבר  הילדים  וחינוך  הבית  שלום  לו 
תפרח  שלו  הזוגיות  מהסגר,  ירוויח  עוד  הוא  להיפך 
עם  נפלא  לקשר  יגיע  והוא  המשבר,  בתוך  דווקא 
בימי  אליו  להגיע  אפשר  שאי  כזה  לקשר  הילדים, 

השגרה הרגילים.

יוצא שישנו הבדל גדול מאוד בין מי שיש לו שעה 
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