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he Akeida in Parshas Mishpatim discusses a Halacha 
related to an Eved Ivri and what happens when he 
is freed. I am sharing it this week because it is just 

as relevant a message for this Parsha as it was in Parshas 
Mishpatim.
 
The Torah tells the Jewish slave and his master that, Ho’isho 
Vilodeho Tihyeh Ladoneha, (when he leaves) he must leave 
behind his wife and children that he took during his period 
of slavery. That is because the wife is a Shifcha K’na'anis and 
she belongs to his master. Therefore, so do her children. Why 
does the Passuk reinforce this message by saying, Vihu Yeitzei 
Begapo, he goes out empty. That is the obvious conclusion 
once the Passuk tells us that his master keeps his wife and 
children.
 
The Akeida explains that the Torah is sending a message. 
Many people are not interested in living their lives in a Torah-
based manner. They don’t want to run a business always 
worrying about honesty. They don’t want their relationships 

to be hindered by the laws of Lashon Hara. So, they take a 
shortcut, making significant money by being dishonest. Or, as 
in the Passuk, building a family and living a comfortable life by 
“leaning” on his master to be the Frum one.
 
But  Vihu Yeitzei Begapo, he leaves empty. Eventually, he has to 
start again. He entered his master’s home with nothing and 
leaves the same way. The message is a powerful one. We can 
all take shortcuts, but eventually our actions will come back to 
haunt us and we will have to start again.
 
I speak to many people who want me to understand their 
decision not to live a Torah-based or responsibility-based life. 
I explain to them that if they could sustain it their entire lives 
we can discuss whether or not it’s worth it. Eventually, they 
will become religious. Eventually, they will feel guilty. Eventually, 
they will alienate themselves from their friends. Eventually, they 
will start from scratch. Why start your life at the age of 25-30 
when you can start it at the younger age of 15-20?
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ustaining growth in areas of Yiddishkeit is even more 
difficult than in other areas. If we wanted to change in a 
non-religious area, such as with a commitment to lose 

weight or to get eight hours of sleep each night, we would 
ask for emotional support and help from others, such as 
from our spouse or our parents.
 
For some reason, most people are 
reluctant to ask others for help in their 
quest to grow in Yiddishkeit. We are 
embarrassed to change, and even to 
articulate our commitment to others. 
So, instead of asking for help, we try to 
do it alone, silently, and we hide it from 
others. Then, as silly as it sounds, if we 
get “caught”, we become embarrassed.
 
This time, we don’t have to be ashamed when we are caught 
taking growth seriously. We have all been talking about it 
and everyone has been flirting with one form of growth or 

another. Take advantage of this unique opportunity and ask 
your spouse to help you leave early enough in the morning 
to Daven the entire Davening or to remind us when we 
become impatient that tomorrow we will realize that what 
upset us yesterday was not anything of importance.

 
We have been frozen in place for the 
last few weeks (has it been months?). 
Many of us have learned lessons during 
our lockdown. We have probably been 
continuously improving because we 
continue to be in the same lockdown 
status as when we first realized these 
lessons. Still, even if our appreciation 
may not have waned, these lessons are 
prone to become “stale” and we may be 

starting to find it increasingly more difficult to sustain our 
commitment even if we feel that we are as committed as 
when we first realized the need.
 

S
Sustaining the Lessons that are Dear to Us
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"We have all heard 

many times how some 

Frum people are

hollow inside."

 
 

Parshas Behar -“Jewish” Interest Rates 

By David Gurwitz 
 
I deal with interest rates as part of my business life of marketing investment research.  

“Jewish” interest rates, however, require us to develop a mindset to keep us seeing that they 
are actually always quite high, and they should never come down. 

How can that be, especially if we are not allowed to charge neshech? 

First, let’s look at the Baal Haturim’s portrayal of the frightening power of charging a fellow Jew 
interest. He begins his analysis by juxtaposing this week’s parsha, Behar, which states, “Do not 
take from him interest or increase, and let your brother live with you” (25:35-36).  

This alludes to the idea that anyone who lends with ribbis will not live at the time of techias 
hameisim. He also points out that the gematria of neshech is 370, equaling zeh nochosh, this is 
like a serpent.  

Chazal tell us that the nochosh will not be healed from the curse of the belly crawl and dust diet 
in the future, when other creatures will be cured of what they lack, as it says in Sefer Yeshaya 
(65:25), Venochosh afar lachmo - But for the serpent, dust will be his food.” He states that 
interest resembles a serpent, because it also takes a bite from the borrower. Neshech also means 
bite. 

Second, along these lines of “fear and interest,” posuk 25:36, where lending is mandated without 
neshech or sarbis, states, “Al tikach mei’ito neshech vesarbis veyoreisa mei’Elokecha - and fear 
your Hashem - vechai achicha imoch.”  

Third, Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l connects Parshas Behar, with its prohibition of nezek 
and ribbis, to its related Tehillim, kappitel 112, which states in posuk 5 that “Tov ish chonein 
umalveh yechalkel devorov bemishpat - Good is the man who is gracious and makes loans, and 
who regulates his affairs with judgment.” 

Posuk 1 discusses happiness: “Hallelukah ashrei ish yorei es Hashem bemitzvos chofeitz me’od 
-  Happy strives the man who fears Hashem, whose greatest desire is for his commandments.” 
Like the parsha, its related Tehillim and its call to lend also come coupled with fear of Hashem 
through the “lending” in posuk 5 combined with fear of Hashem in posuk 1. 

his year, the Parshios of Behar and Bechukosai are 
together again. Halevai all of us should be able to hear 
them read together and shout to each other-חזק  חזק 

 Many Mefarshim try to explain that there are inherent .ונתחזק 
connections between the two Parshios. Let us try and focus on 
one of them and take it to heart.

Behar begins with the Dinim of Shemittah, where the Torah 
forbids the regular work that needs to be done for a field to 
be able to produce. It is almost as if the Torah says - do not 
even consider it yours- withdraw your perceived ownership. 
Hashem says (25:23) you cannot sell Eretz Yisroel forever, כי לי 
 for you are only sojourners and residents with Me. The ,הארץ
Sforno accentuates this point by saying that Eretz Yisroel is 
NOT part of והארץ נתן לבני אדם, not part of what Hashem gave 
man. Eretz Yisroel retains its status of being 'השמים שמים לה. 

The Medrash Tanchumah (Vayikra 1) ascribes the words 
(Tehilim 103:20) דברו עושי  כח   the strong warriors who- גבורי 
do His bidding-the שומרי שביעית are held up as an example 
of someone greater than those who are willing to make the 
sacrifice of charity once in a while. They have the stamina 
and endurance to every day, every minute, sit and watch their 
fields go to waste. Their service, their עבודת  ה׳ is steady and 
constant, not merely a sporadic notion to worship whose zeal 
will fade quickly. Their גבורה defeats the יצר הרע every single day 
– sometimes MANY times a day – for over a year straight.

This view is in sharp contrast to the catalyst for more קללות 
in בחוקותי. The Torah says that if after the first round of קללות, 
our reaction is והלכתם עמו בקרי , and you will behave CASUALLY 
with me. Rashi translates - עראי במקרה שאינה אלא לפרקים, if your 
approach to Mitzvahs is casual, occasional, sometimes yes and 
sometimes no – that brings on an additional round of even 
harsher קללות. How vivid is the contrast of this man’s apathy 
to Mitzvahs compared to the constant and steady stamina 
of the  כח  Both these approaches are found in man, in . גבורי 
ourselves. This truth resonates loudly when it comes to קריאת 
 sometimes ;(This Shabbos 9:15- that’s the LAST Zman) זמן שמע
I gotta, gotta make it and sometimes “not today.”

Undoubtedly, some of us know that the Rambam 
understands קרי differently. It is certain that learning the 
Rambam in the first פרק of הלכות תענית - not telling you when 

to stop - in light of our מגפה is very, very worthwhile. The 
Rambam says if we are enveloped by צרות, and we dismiss it 
by saying "נקרית נקרה  זו  וצרה  לנו  זה ממנהג העולם אירע   things - ״דבר 
like this just happen; there are always viruses around; It’s just 
a coincidence; two guys from China got on a plane etc.; that 
creates more and more צרות. The Rambam learns קרי is an 
expression of מקרה, haphazard, unpredictable. You really must 
be in La-La Land to believe that something that turned the 
world upside down as a coincidence and not the יד ה׳.

Let’s go back to the ranch, back to Shemita. The Torah often 
refers to Shemita, שבת שבתון יהיה לארץ, it’s the lands Shabbos. I 
had a good friend, Rav Moshe Bernstein A.H., who besides 
being a Kashrus expert was in Kiruv work. He once told me 
how he explained Shabbos to the uninitiated. At that time, 
Rockefeller Center was owned by the Rockefeller family. One 
week a year it was closed – not for renovations, not to change 
the lightbulbs, not for anything. They closed it to show the 
world that it still belonged to them. We let you use it for shows, 
for all kinds of events but we want you to remember who it 
really belongs to. This week it is out of bounds for you, we are 
not letting you use it. That’s Shabbos; I gave you the world for 
only six days but I want you to remember – because we forget 
so easily – who it really belongs to. That too is Shemita – give it 
away, relinquish your ownership to remember that כי לי כל הארץ. 

This all makes it simple to understand the Mishna in this weeks  
 for not keeping Shemita is עונש which says the ,(5:13)פרקי אבות
Galus. The one who discards the Dinim of Shemita, refusing 
to recognize כי לי כל הארץ, considereding it to be his land to do 
with it whatever he wants, is begging for trouble. You really 
think it’s yours? To dispel that thought Hashem says - I’ll show 
you who is the real בעל הבית here and you will be driven out and 
away from ארץ ישראל, completely.

Our Teffilos to our Av Harachaman should be; we have learned 
the lesson of who’s in charge, we are only renters, we are ready 
to continue this belief in Eretz Yisroel as the Pasuk of comfort 
after the תוכחה says והארץ אזכר, as we are being מצפים לישועה בב"א.

May we all be Zocheh.
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‘Seeing is not like hearing’ – 'עהאינו דומה ראיה לשמי'  
I told my chavrusa that I would not be able to learn with him since I 
was going to Yerushalayim to visit my parents. The chavrusa was 
baffled because this meant it would kill at least six hours. I explained 
to him that kibbud av v’eim [honoring one’s father and mother] was 
not killing time since every moment is a mitzvah in the Torah.  
It took me exactly two hours going there by bus and two hours for the 
return trip and I spoke with my parents happily and calmly. Because 
of coronavirus my parents do not see the children and now they were 
pleased. Even though we speak every day by telephone, hearing is not 
the same as seeing. I too benefited from the quality time with my 
parents and it was difficult to take leave. 
The chavrusa called to let me know that it was from Heaven that I 
traveled, since he had received a call from his brother-in-law that was 
suddenly possible to circumcise his son and he had to go to the bris 
and he could not learn with me either. 
I told the chavrusa about my parents’ joy and the importance of the 
mitzvah particularly in these days when it is permissible to visit (of 
course according to the rules). My parents are quite busy, how much 
more so it is important to visit parents who are not so busy. 
The next day, the chavrusa called me to tell me that he had a sudden 
urge to visit his parents, but he was reluctant because he did not want 
to disrupt our learning two days in a row. I told him that if he felt the 
urge, then he should travel immediately, and he should not let the 
yetzer confuse him and hold him back from this important mitzvah. 
He went and his parents were so happy. The visit to his parents was 
so valuable beyond measure. 
Baruch Hashem, we made up the learning time also with hashgacha, 
since my morning chavrusa informed me that he had to miss learning 
that day. I made up the learning time with my afternoon chavrusa 
with chesed from Above. 
I wanted to publicize the story in Tiv HaHashgacha to emphasize with 
the readers the importance of talking to and visiting parents, of 
course by following all the rules. We are so accustomed to our 
parents helping us, so it is important to pay attention that sometimes 
our parents need us as well, especially during these times of isolation. 

 ר.י.
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I will provide peace in the land – ונתתי שלום בארץ 
A man once came to his Rav and cried out with bitterness from 
his heart: “Rebbe save me!” The Rebbe tried to understand, 
“What are you missing?” The man replied, “I have nothing.” The 
Rav was shocked, “Nothing?! Do you have children?” “Yes.” Do 
you have a house?” “Yes.” “Do you earn a living?” “Yes.” “Then, 
what don’t you have?” The man said, “Rebbe, true, I have 
everything, but I have nothing.” Again the Rav tried to 
understand what he meant? The man explained: “Despite that I 
have everything, but I have no shalom [peace], and this is as if I 
have nothing, for what is it all worth if I have no peace?!” This is 
how Rashi HaKadosh explains the words in our parsha (26:6) 
 I will provide peace in the land’, ‘Perhaps‘ – 'ונתתי שלום בארץ'
you will say, “Here is food, and here is drink, but if there is no 
peace, there is nothing!” The posuk says after all this, “I will 
provide peace in the land.” From here we see that peace is as 
weighty as everything. And so it says (Berachos 11b)  עושה שלום'
 ’’.He makes peace and creates everything‘ – ובורא את הכל'
Chazal said (Devorim Rabbah 5:15) ‘R’ Shimon ben Chalafta 
said: See how beloved peace is: When HaKadosh Baruch Hu 
wanted to bless Israel, He found no vessel that could contain all 
the blessings with which to bless them other than peace. From 
where do we see this? It states (Tehillim 29:11)  ה' עוז לעמו'

יברך את עמו בשלום'ישראל ה'   – ‘Hashem will give strength to His 
nation, Hashem will bless His nation with peace.’ As the parsha 
continues we see the converse by the curses (26:33)  ואתכם'
 and you, I will separate among the nations’ and‘ – אזרה בגויים'
Rashi explains, ‘this is a harsh measure, because at a time when 
the inhabitants of a country are exiled to one place, they see 
one another and are consoled. But Israel was separated from 
each other as if with a winnowing basket, like a person who 
winnows barley with a sifter, and not one of them is stuck to 
another.’ The worst curse of all is when we are not together. 
The thing that every father and mother wants and instructs 
their children before they die, is that there should be peace 
among them. This is also something that one wants while alive, 
to see his children as men of peace and they live in peace 
among themselves and others, But we must know this, in order 
for the children to have peace, they must observe a personal 
example. They must see the parents giving in one to another, 
and to neighbors. A father that foregoes and does not mix in to 
an argument in shul, then even during the lifetime of the 
parents the children will see how they have to live their lives. 
They will not wait until after 120 years to read this in the will. 

- Tiv HaTorah - Bechukosai 
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“If you will abide by My decrees” Means that You Should Labor in the Torah

A Man Pursues the Pleasures He Had in the World of the Neshamos 
but Exchanges the Pleasure of the Torah for Material Pleasures

Rabbi Pinches Friedman
Behar - Bechukosai 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

The Pronouncement: “Let the year end along with its curses; let the year 
  begin along with its blessings” Takes On Special Meaning This Year

On the auspiciously approaching Shabbas Kodesh, we will read from the Torah the double-parsha Behar-Bechukosai.  In honor 
of this Torah-reading, it is fitting that we examine the special significance of the “tochachah” in parshas Bechukosai to our current 
situation.  Chazal teach us that Ezra HaSofer instituted that Yisrael read the curses of parshas Bechukosai—the “tochachah”—
before Chag HaShavuos and the curses found in parshas Ki Savo before Rosh HaShanah.  Here is the pertinent passage from the 
Gemara  (Megillah 31b):

"תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, מאי טעמא, אמר אביי 

ואיתימא ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה".

It was taught in a Baraisa: Rabbi Shimon ben Elazar says: Ezra decreed that Yisrael should read the curses found in 
sefer Vayikra prior to Shavuos and those in sefer Devarim prior to Rosh HaShanah. For what reason? Abayei said, while 
some say that Reish Lakish said it: So that the year may end along with its curses. 

Then the Gemara asks: This seems to apply appropriately to the “tochachah” in sefer Devarim, because they are read prior 
to Rosh HaShanah, which is the beginning of a new year.  But, does this pronouncement apply aptly to the “tochachah” in sefer 
Vayikra; is Shavuos a type of Rosh HaShanah?  The Gemara answers: "אין עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן ובעצרת על פירות האילן"—yes, 
indeed, Atzeres (Shavuos) is also a Rosh HaShanah . . . with respect to the fruits of the trees. 

Tosafos (ibid.) explain the rationale behind the accepted practice of reading parshas Bamidbar as a buffer between parshas 
Bechukosai and Shavuos and, similarly, reading parshas Nitzavim as a buffer between parshas Ki Savo and Rosh HaShanah: 
Because we wish to interrupt and have a Shabbas prior to Rosh HaShanah on which we read a portion not mentioning 
curses at all; so that the curses are not juxtaposed to Rosh HaShanah. And it is for this reason that we read parshas 
Bamidbar prior to Atzeres (Shavuos); so as not to juxtapose the curses in parshas Bechukosai with Atzeres. 

Thus, we learn a vital principle. The very reading of the “tochachot” is a wonderful omen.  Here is how the Tiferes Shlomo 
explains the matter (Ki Savo): The body of curses, known as the “tochachah,” the Rebuke, accomplishes the goal of “let the year 
end along with its curses,” based on the principle of (Hoshea 14, 3): ונשלמה פרים שפתינו — and let our lips substitute for bulls. 
In other words, reciting a corresponding passage of the Torah acts as a substitute for the act described in that passage — such as 
bringing a particular korban or, in this case, realizing the punishments recorded as curses.  For instance, if, chas v’shalom, it was 
decreed from above that something bad was to happen to us, the decree is fulfilled via the reading of the list of curses; instead, 
they will all be transformed into forms of berachah. 

This is such an incredible chiddush that it behooves us to publicize it, especially in this difficult, tragic year, when we have lost 
so many of our Jewish brethren to this pandemic.  This Shabbas, during the Torah-reading, each and every one of us is obligated 
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אם בחקתי תלכו,  ““  44,,33  ::2266

ואת מצותי תשמרו ועשיתם 
אתם. ונתתי גשמיכם  
בעתם, ונתנה הארץ יבולה 
  ””ועץ השדה יתן פריו 

“If you will follow My decrees and observe 
My commandments and perform them. 
Then I will provide your rains in their time, 
and the land will give its produce and the 
tree of the field will give its fruit.” Rashi 
says that we learn from here that one 
should have Ameilus in Torah.  However, it 
would seem that Ameilus in Torah should 
be part of the Taryag Mitzvos which we are 
obligated to heed.  If so, what is Rashi 
adding that the words, “ואם בחקתי תלכו” 
teach us?    
שתהיו  “ ,Means ”אם בחקתי תלכו“ 
 that you should be laboring  - ”עמלים בתורה 
in the Torah.  “ואת מצותי תשמרו” – means that 
you should be laboring in Torah in order to 
observe and fulfill that which you learn, as 
the Posuk says, “ ולמדתם אתם ושמרתם לעשותם” 
– “And you shall study them, and you shall 
observe them to perform them.” (רש"י) 
 Rashi says that these words teach 
us that one is to have Ameilus in Torah.  
However, how could it mean this when 
toiling in Torah is one of the Taryag Mitzvos 
and thus is included in “ואת מצותי תשמרו”?  It 
says in the Medrash 35:1 “אם בחקתי תלכו” – 
This Posuk can be understood based on the 
Posuk in Tehillim 119:59 “  חשבתי דרכי ואשיבה
 I considered my ways and I“ – ”רגלי אל עדתיך
returned my feet to Your testimonies.”  
Dovid Hamelech was saying: Ribbono Shel 
Olam, each and every day I would plan and 
say to myself, I am going to this place and 
to that residence, but my feet would lead me 
to the Batei K’neisiyos and Batei 
Medroshos, thus it is written: I consider my 
ways and I returned my feet to Your 
testimonies. Why did Dovid Hamelech refer 
to Hakodosh Boruch Hu here specifically as, 
Ribbono Shel Olam?  Sotah 9a – The 
enemies of Moshe and Dovid had no rule 
over the work of their hands, as the Posuk 
in Tehillim 33:1 says, “  רננו צדיקים בה', לישרים
 Rashi says there that the work  ”.נאוה תהלה
of the hands of Moshe refers to the 
Mishkan, while the work of the hands of 
Dovid was מצודת דוד, referring to Dovid’s 
house – the place he lived.  We see from here 
that there is comparison of the house of 
Dovid Hamelech to the Mishkan, in that in 
both of them, the enemies had no power 
over them.  We see the great Kedusha of 
Dovid Hamelech’s home.  Shulchan Aruch, 
Orach Chaim 331 – “בכל דרכיך דעהו” – one 
must take his mundane of this world, his 
matters of Olam Hazeh, and use it in his 

service to Hakodosh Boruch Hu.  Dovid 
Hamelech elevated all of his Olam Hazeh to 
Avodas Hashem, so much so, that his house 
had great Kedusha.  Dovid Hamelech said, 
“Ribbono Shel Olam,” – being that You are 
the Ruler of the world, and You placed all of 
these things in Olam Hazeh so that we 
could use it to create Kedusha, and use it in 
our service to You, thus each day my feet 
take me to my house – a place that has the 
Kedusha of a Bais Hakneses and a Bais 
Hamedrash.  When Rashi says that one in 
to have Ameilus in Torah, it means that all 
of a person’s Ameilus in this world, even 
matters of Gashmiyos, should all be done 
with the Torah – meaning that all should be 
done for the sake of the Torah.  We can also 
explain this Medrash that Dovid Hamelech 
thought that if he does everything for the 
sake of Hakodosh Boruch Hu, then he 
would be Zoche to build the Bais 
Hamikdash.  However, he tells Hakodosh 
Boruch Hu that he if fact did everything 
L’shem Shomayim, but was not able to 
accomplish more than a Bais Hakneses and 
a Bais Hamedrash, which are classified as 
a Mikdash Me’at, a small Mikdash, but not 
the actual Bais Hamikdash.  (Being that 
Dovid Hamelech had such a great desire to 
build the Bais Hamikdash, and prepared for 
it as much as possible, although he did not 
actually build it, it is nonetheless attributed 
to him). ( מהרי"ד מבעלזא)  
 You will go”, connotes“ – ”תלכו“ 
movement from place to place.  This is a 
Remez to the process of Torah study, in 
which one regularly progresses to 
increasingly more sophisticated levels of 
understanding.  “תלכו” also means you will 
walk, which is meant to imply something 
that takes work, as opposed to standing or 
sitting, which one does not need to do 
anything.  Thus, Rashi explains that this 
Posuk teaches us that we must have 
Ameilus in Torah; we must toil and labor 
over the Torah. (גור אריה) 
 The words, “אם בחקתי תלכו” refers 
to laboring in Torah study, while the words, 
“ מצותי תשמרו  ואת ” refers to laboring in Torah 
study for the sake of fulfillment, which is a 
much higher purpose than what is implied 
from the words, “ועשיתם  “  ”.ואם בחקתי תלכו
 refers to the actual performance of – ”אתם 
the Mitzvos- that one must toil in the Torah 
Hakdosha in order to perform the Mitzvos, 
and then actually perform them. (מזרחי) 
 Rashi says that this Posuk teaches 
that we must have Ameilus in Torah.  The 
Loshon of “תלכו” – going, connotes that 
which someone is always going to, very 
purposefully.  From this we learn that one 
must learn a lot of Torah in order to know 

what to be Mekayeim in the Torah, and not 
to just fulfill and follow that which others 
tell him.  In Kiddushin 66a – there was a 
story with King Yannai who became very 
angry at the Chachomim.  אלעזר בן פועירא, 
who was a Tzeduki, told Yannai that he 
should kill all of the Chachomim.  Yannai 
asked, but then what will be with the 
Torah?  Elazar responded that there is no 
need for the Chachomim, as there is a Sefer 
Torah wrapped and placed in a corner, and 
anyone who wants can come and study it.  
Yannai agreed, and in doing so immediately 
became a Tzeduki.  Yannai should have 
responded that while the Torah is good for 
the Torah Shebiksav, but if the Chachomim 
were to be killed out, what would be with 
the Torah Shebal Peh?  There are those who 
believe that there is no need for 
Chachomim, for we have many Seforim and 
everything can be learned from them.  
While there are indeed many Seforim and 
much can be learned from them, Torah 
Shebal Peh is always needed, for one needs 
to be taught by a Rebbe and in Yeshiva how 
to study these Seforim properly, so that 
they are understanding the true meaning 
written in the Seforim.  One must 
constantly labor over the Torah Hakdosha 
to ensure that he truly understands it. (  קול
  (רם

 Chazal tell us that once one is in 
the afterworld, he can no longer go up or 
down, as he cannot do Mitzvos or Aveiros.  
However, a father who gave over Torah and 
Yiras Shomayim to his children, and a 
Rebbe who did so to his Talmidim, the more 
Kedusha that his child or Talmid brings to 
Olam Hazeh through Limud Hatorah, 
elevates the father and Rebbe even in the 
after world.  “אם בחקתי תלכו” – If you will 
infuse Torah and Kedusha into your 
children and Talmidim, then “תלכו”, you will 
be able to go up even in Olam Habah. 
 (מהרי"ד מבעלזא)

 We need to make the entire 
purpose of our lives the Torah Hakdosha.  
Once one has accomplished that, then 
anything and everything he does, even that 
which would normally be considered 
mundane, would be considered Kodosh, and 
as if one has Ameilus in Torah.  Rashi is 
telling us that the Torah is teaching us here 
how we have to make the Torah the 
absolute center of our lives, and then 
everything we do will be called, “Ameilus in 
Torah.”  May we be Zoche to infuse within 
ourselves the Torah Hakdosha, so that our 
world completely revolves around the Torah 
Hakdosha, and that everything we do 
should be Ameilus in Torah.  

Parashas Behar-Bechukosai פ"שת יתוקחב-רהבתשרפ

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

Behar
רמאליניסרהבהשמלא'דרבדיו

And Hashem spoke to Moshe on Har Sinai saying. (25:1)

Hashem spoke to Moshe Rabbeinu on Har Sinai concerning 
the laws of Shemittah, the Sabbatical/seventh year. Rashi asks: Why 
Shemittah? How is Shemittah linked to Sinai? He explains that the Torah 
is teaching us that just like Shemittah is detailed with rules and fine 
points, likewise, this applies to all mitzvos; their rules and details were 
taught to them at that time as well. The laws of Shemittah were not 
repeated again prior to the Jews’ entrance into the Land. As such, 
everything took place at Sinai, with Shemittah serving as the exemplar, 
prototype, for all other mitzvos. Is this lesson so vital to our observance 
of mitzvos that the Torah underscores the fact that the minutiae of 
details of the mitzvos heralds back to Sinai? Furthermore, to cite the Ohr
HaChaim Hakadosh, why is Shemittah selected, as opposed to any other 
mitzvah, to demonstrate this fact? 

Horav Nissan Alpert, zl, explains that the lesson for us is that 
we have maintained the same degree of sanctity upon hearing the 
details of the mitzvah as we had when we heard its general principles. 
Sometimes we hear a general concept and we agree, accept and are 
prepared to move forward with execution until we hear the details, the 
nitty gritty, daily demands. Klal Yisrael did not flinch when they heard 
the details. Why is this so important?

The Rosh Yeshivah offers a number of citations which 
emphasise the significance of incorporating the Revelation, the moment 
when we received the Torah at Sinai, into our daily learning. 
V’hodaatam levanecha v’livnei vancha…yom asher amadatam lifnei
Hashem Elokecha b’Chorev. “And you shall teach it to your children and 
to your grandchildren…the day upon which you stood before Hashem, 
your G-d, in Chorev.” We are to incorporate that feeling of awe, 
trembling and quaking into our Torah study. (Berachos 12a) “Each day 
the Torah shall be (as) new in your eyes” (Rashi, Devarim 26:16). The 
Torah should always appear to us as a gift which everyone seeks to 
possess and enjoy.

Rashi writes that this “newness” should be our attitude 
towards the manner in which we relate to mitzvah observance. In other 
words, mitzvah observance should be exciting, invigorating, ideal. The 
problem is: How does one inject this flavour, this life, into something he 
has done a thousand times? Is it realistic to expect someone to maintain 
the same attitude on his 1001st time as he had the very first time he 
carried out the mitzvah?

Rav Alpert quotes the Chazon Ish, zl, who posits that if each 
time one performs a mitzvah, he does so with the complete intention of 
fulfilling its every detail, then each time he performs that mitzvah it will 
be as if it was his very first time – as if he had just been commanded 
regarding its observance.

We now understand the significance of Shemittah and why it 
was (possibly) selected as the mitzvah to emphasise detail and newness. 
Shemittah is replete with detail. Furthermore, Shemittah is a once in 
seven-year mitzvah. The average Jew probably will not have the 
Shemittah experience more than ten times in his life. Thus, each cycle
will present itself as something exceedingly new and novel, something 
for which he has been waiting for the past six years. We are instructed 
to view each and every mitzvah as we view Shemittah, the uncommon, 
wait-for-six-years mitzvah. As the Chazon Ish teaches, the key is to view 

each mitzvah as being so special, so precious, that we want to be in the 
proper frame of mind to carry it out meticulously, with extreme care, 
paying attention to every detail as if we were performing it for the very 
first time.

ץראלהיהיןותבשתבשתיעיבשההנשבו...ךדשערזתםינששש
For six years you may sow your field… But the seventh year shall be a 

complete rest for the land. (25:3,4)

The mitzvah of Shemittah teaches us that Hashem rules the 
universe. He is the only force in the universe, not the laws of nature. By 
allowing his field to remain untended and unguarded, the Jew declares 
to the world that life is not about material bounty. When Hashem says, 
“Stop,” we halt our work, our production – whether it is Erev Shabbos or 
Shemittah. We ascribe to a Higher Power, and we believe with complete 
faith that Hashem will provide for our needs. During the Shemittah year, 
all of the produce of that year is hefker, free for all to take; we have no 
restrictions. Why is it necessary to have our produce become hefker? It 
would have been sufficient simply not to produce, allow the field to 
remain fallow. If something grows anyway, why should the owner not 
keep it?

I once heard that Shemittah teaches us selflessness. It is not all 
(only) about us. There are other people in the world. A community is 
comprised of many individuals: some the same; others different; but we 
are all in this together. We must learn to place another Jew’s interests –
if not above our own – at least on par with our concerns. When it has to 
do with emotions, amenities and the various comforts of life, we are 
directed to act selflessly and put the feelings and needs of others before 
our own (unless it is a matter of life, then, chayecha kodmin, your life 
takes precedence).

Why do we find it so challenging to place our fellow’s interests 
above – or at least on par with – our own? Private ownership. When 
man owns a parcel of property or any material possession, he claims 
complete mastery over this possession. It is “his,” and no one can touch 
it. We do not want anyone to meddle in our businesses, our affairs, 
because they belong to “me.” While we are comfortable being part of a 
community, a settlement, a family, when it involves private ownership –
stay out! The “private” is the great divide between people.  This attitude 
ultimately leads to an exclusionary, isolationist view on life.

The flipside of private ownership is initiative and incentive for 
personal achievement. We develop what is our own. We do not care to 
develop what belongs to someone else. Why toil for someone else?

The Torah presents us with an alternative to the negative 
aspect of private ownership: Shemittah. For six years you may – should –
work. For six years it is your initiative, your incentive, your success. The 
sense of acquisition and domination is very real during those six years –
but do not get ahead of yourself, because the seventh year is coming. 
The flipside/alternative is Shemittah. We, who have previously been 
private owners, now surrender our ownership. As a result, we develop a 
greater sense of fellowship, because now we have placed our fellow’s 
interests above our own. The self-imposed walls of private enterprise 
which have separated us from the community have been demolished. 
Selfishness gives way to altruism and magnanimity; narrow-mindedness 
concedes to tolerance and impartiality. During Shemittah, all Jews were 
equal, No one owned; no one controlled; no one manipulated. We were 
as we were meant to be: one people, without dividers between us;
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A LOAN AND ALONE ON EARTH 

Chazal tell us that Hashem created this world called שי  (matter) from ןיא  (nothingness), because nothing existed prior to Hashem. The 
Chassidic Masters take another spin on this. That in reality this world that we live in is the ןיא  nothingness compared to the next world 
where there lies the real שי יבהואל ליחנהל substance and reality. This is what the passuk means when it says , שי  I will give to those 
who love me שי  310 worlds the gematriah of שי . Menachem Mendel from Vitepsk seems to make a synthesis between both of these 
perspectives. He writes that Hashem made this world from nothingness and gave to man his task and mission to transform and return 
the שי  back into ןיא .  
 
How is such a mission achieved? The prerequisite to the success of such a purpose is first to possess the correct perspective at Olam 
Hazeh a world whose nature is of the physical. In the English Language when one wants to show possession he begins his sentence 
with the words I have … First comes the I, which is then followed by have which means to possess. In Lashon Hakodesh this statement 
is said in a different form: יל שי  there is to me…. The I is absent and so is the verb of possession. In Lashon Hakodesh the ינא  shares 
the same letters of   .One must constantly strive to negate the ego and his I to Hashem and to His will . ןיא
 
In reality this world is so fleeting and will eventually end. What you cannot take with you in the grave sends the message that one 
doesn't "really" own it except for its Halachik ramifications. Therefore, even though it might appear as if you do own something, the 
true interpretation to this illusional reality is that you don't "have" it but rather   .it is "to me" for the time that I am living  יל
 
Let us take the English word own. Why isn't the word "one" pronounced the same way as the word own just like we find in the word 
bone or stone? Why is it pronounced as if it has a letter w before the "ne"? The truth is that the more educated one gets, he realizes 
that most significant rule of the English Language is that everything is the exception to the rule. But if I had to give mussar I would say 
that we must clearly understand that that only Hashem who is דחא  one, is the only one who does own everything. If you understand 
this clearly then you already won many battles in life. Even one's body one does not own to do to it whatever he pleases, to risk your 
life, tattoo it, cut yourself or make a bald spot between your eyes to show mourning over the dead or to take drugs that can make you 
unhealthy.  
 
However, what one truly does own and what he can take with him after 120 is his spirituality, his Torah Mitzvos and Middos Tovos 
which he fulfilled with his body. In this fashion he changed and sanctified his body which is merely flesh and blood into a reality of the 
future for it supported the fulfillment of the above. According to many Rishonim, Olam Habah will be experienced with a spiritual body 
and neshama together, that body which we infused with Torah and Mitzvos. It was in this world that we took the שי  of our bodies and 
transformed it back to ןיא  as Rebbe Menachem Mendel from Vitepsk prescribed. 
 
The Torah in this week's parsha gives Klal Yisrael an opportunity for a year long and sometimes even more, to arrive at the realization 
that physical things like land property one doesn't really own fully but rather it belongs to the One the Echad, Hashem. Every seventh 
year all agricultural activity is prohibited and the land must lie fallow. All produce that is grown naturally is declared hefker and 
ownerless to all men and animals.  On the 50th year which is Yovel the same restrictions applies as Shmittah, plus the Jewish slaves 
that we employed must be freed, and all sold land must be returned to its original owner. In case one thought that he invested in a 
land purchase so that he will have the real estate to give over to his children, when Yovel strikes he will realize that real estate is really 
false estate. The only real estate that you own after your demise is your grave and even that is only up until Techiyas Hamaisim.  
The Zohar says that in the passuk שי the word  שי יבהואל ליחנהל  is the acronym of הטימש לבוי . By observing the laws of Shemittah and 
Yovel one acquires freedom רורד םתארקו  from physical objects and materialism which has become one's masters instead of one's 
servants, contrary to one's original plan in their usage. Shemittah and Yovel are the wake up call that one must take a recess from over  
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his year, the Parshios of Behar and Bechukosai are 
together again. Halevai all of us should be able to hear 
them read together and shout to each other-חזק  חזק 

 Many Mefarshim try to explain that there are inherent .ונתחזק 
connections between the two Parshios. Let us try and focus on 
one of them and take it to heart.

Behar begins with the Dinim of Shemittah, where the Torah 
forbids the regular work that needs to be done for a field to 
be able to produce. It is almost as if the Torah says - do not 
even consider it yours- withdraw your perceived ownership. 
Hashem says (25:23) you cannot sell Eretz Yisroel forever, כי לי 
 for you are only sojourners and residents with Me. The ,הארץ
Sforno accentuates this point by saying that Eretz Yisroel is 
NOT part of והארץ נתן לבני אדם, not part of what Hashem gave 
man. Eretz Yisroel retains its status of being 'השמים שמים לה. 

The Medrash Tanchumah (Vayikra 1) ascribes the words 
(Tehilim 103:20) דברו עושי  כח   the strong warriors who- גבורי 
do His bidding-the שומרי שביעית are held up as an example 
of someone greater than those who are willing to make the 
sacrifice of charity once in a while. They have the stamina 
and endurance to every day, every minute, sit and watch their 
fields go to waste. Their service, their עבודת  ה׳ is steady and 
constant, not merely a sporadic notion to worship whose zeal 
will fade quickly. Their גבורה defeats the יצר הרע every single day 
– sometimes MANY times a day – for over a year straight.

This view is in sharp contrast to the catalyst for more קללות 
in בחוקותי. The Torah says that if after the first round of קללות, 
our reaction is והלכתם עמו בקרי , and you will behave CASUALLY 
with me. Rashi translates - עראי במקרה שאינה אלא לפרקים, if your 
approach to Mitzvahs is casual, occasional, sometimes yes and 
sometimes no – that brings on an additional round of even 
harsher קללות. How vivid is the contrast of this man’s apathy 
to Mitzvahs compared to the constant and steady stamina 
of the  כח  Both these approaches are found in man, in . גבורי 
ourselves. This truth resonates loudly when it comes to קריאת 
 sometimes ;(This Shabbos 9:15- that’s the LAST Zman) זמן שמע
I gotta, gotta make it and sometimes “not today.”

Undoubtedly, some of us know that the Rambam 
understands קרי differently. It is certain that learning the 
Rambam in the first פרק of הלכות תענית - not telling you when 

to stop - in light of our מגפה is very, very worthwhile. The 
Rambam says if we are enveloped by צרות, and we dismiss it 
by saying "נקרית נקרה  זו  וצרה  לנו  זה ממנהג העולם אירע   things - ״דבר 
like this just happen; there are always viruses around; It’s just 
a coincidence; two guys from China got on a plane etc.; that 
creates more and more צרות. The Rambam learns קרי is an 
expression of מקרה, haphazard, unpredictable. You really must 
be in La-La Land to believe that something that turned the 
world upside down as a coincidence and not the יד ה׳.

Let’s go back to the ranch, back to Shemita. The Torah often 
refers to Shemita, שבת שבתון יהיה לארץ, it’s the lands Shabbos. I 
had a good friend, Rav Moshe Bernstein A.H., who besides 
being a Kashrus expert was in Kiruv work. He once told me 
how he explained Shabbos to the uninitiated. At that time, 
Rockefeller Center was owned by the Rockefeller family. One 
week a year it was closed – not for renovations, not to change 
the lightbulbs, not for anything. They closed it to show the 
world that it still belonged to them. We let you use it for shows, 
for all kinds of events but we want you to remember who it 
really belongs to. This week it is out of bounds for you, we are 
not letting you use it. That’s Shabbos; I gave you the world for 
only six days but I want you to remember – because we forget 
so easily – who it really belongs to. That too is Shemita – give it 
away, relinquish your ownership to remember that כי לי כל הארץ. 

This all makes it simple to understand the Mishna in this weeks  
 for not keeping Shemita is עונש which says the ,(5:13)פרקי אבות
Galus. The one who discards the Dinim of Shemita, refusing 
to recognize כי לי כל הארץ, considereding it to be his land to do 
with it whatever he wants, is begging for trouble. You really 
think it’s yours? To dispel that thought Hashem says - I’ll show 
you who is the real בעל הבית here and you will be driven out and 
away from ארץ ישראל, completely.

Our Teffilos to our Av Harachaman should be; we have learned 
the lesson of who’s in charge, we are only renters, we are ready 
to continue this belief in Eretz Yisroel as the Pasuk of comfort 
after the תוכחה says והארץ אזכר, as we are being מצפים לישועה בב"א.

May we all be Zocheh.
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‘Seeing is not like hearing’ – 'עהאינו דומה ראיה לשמי'  
I told my chavrusa that I would not be able to learn with him since I 
was going to Yerushalayim to visit my parents. The chavrusa was 
baffled because this meant it would kill at least six hours. I explained 
to him that kibbud av v’eim [honoring one’s father and mother] was 
not killing time since every moment is a mitzvah in the Torah.  
It took me exactly two hours going there by bus and two hours for the 
return trip and I spoke with my parents happily and calmly. Because 
of coronavirus my parents do not see the children and now they were 
pleased. Even though we speak every day by telephone, hearing is not 
the same as seeing. I too benefited from the quality time with my 
parents and it was difficult to take leave. 
The chavrusa called to let me know that it was from Heaven that I 
traveled, since he had received a call from his brother-in-law that was 
suddenly possible to circumcise his son and he had to go to the bris 
and he could not learn with me either. 
I told the chavrusa about my parents’ joy and the importance of the 
mitzvah particularly in these days when it is permissible to visit (of 
course according to the rules). My parents are quite busy, how much 
more so it is important to visit parents who are not so busy. 
The next day, the chavrusa called me to tell me that he had a sudden 
urge to visit his parents, but he was reluctant because he did not want 
to disrupt our learning two days in a row. I told him that if he felt the 
urge, then he should travel immediately, and he should not let the 
yetzer confuse him and hold him back from this important mitzvah. 
He went and his parents were so happy. The visit to his parents was 
so valuable beyond measure. 
Baruch Hashem, we made up the learning time also with hashgacha, 
since my morning chavrusa informed me that he had to miss learning 
that day. I made up the learning time with my afternoon chavrusa 
with chesed from Above. 
I wanted to publicize the story in Tiv HaHashgacha to emphasize with 
the readers the importance of talking to and visiting parents, of 
course by following all the rules. We are so accustomed to our 
parents helping us, so it is important to pay attention that sometimes 
our parents need us as well, especially during these times of isolation. 

 ר.י.
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I will provide peace in the land – ונתתי שלום בארץ 
A man once came to his Rav and cried out with bitterness from 
his heart: “Rebbe save me!” The Rebbe tried to understand, 
“What are you missing?” The man replied, “I have nothing.” The 
Rav was shocked, “Nothing?! Do you have children?” “Yes.” Do 
you have a house?” “Yes.” “Do you earn a living?” “Yes.” “Then, 
what don’t you have?” The man said, “Rebbe, true, I have 
everything, but I have nothing.” Again the Rav tried to 
understand what he meant? The man explained: “Despite that I 
have everything, but I have no shalom [peace], and this is as if I 
have nothing, for what is it all worth if I have no peace?!” This is 
how Rashi HaKadosh explains the words in our parsha (26:6) 
 I will provide peace in the land’, ‘Perhaps‘ – 'ונתתי שלום בארץ'
you will say, “Here is food, and here is drink, but if there is no 
peace, there is nothing!” The posuk says after all this, “I will 
provide peace in the land.” From here we see that peace is as 
weighty as everything. And so it says (Berachos 11b)  עושה שלום'
 ’’.He makes peace and creates everything‘ – ובורא את הכל'
Chazal said (Devorim Rabbah 5:15) ‘R’ Shimon ben Chalafta 
said: See how beloved peace is: When HaKadosh Baruch Hu 
wanted to bless Israel, He found no vessel that could contain all 
the blessings with which to bless them other than peace. From 
where do we see this? It states (Tehillim 29:11)  ה' עוז לעמו'

יברך את עמו בשלום'ישראל ה'   – ‘Hashem will give strength to His 
nation, Hashem will bless His nation with peace.’ As the parsha 
continues we see the converse by the curses (26:33)  ואתכם'
 and you, I will separate among the nations’ and‘ – אזרה בגויים'
Rashi explains, ‘this is a harsh measure, because at a time when 
the inhabitants of a country are exiled to one place, they see 
one another and are consoled. But Israel was separated from 
each other as if with a winnowing basket, like a person who 
winnows barley with a sifter, and not one of them is stuck to 
another.’ The worst curse of all is when we are not together. 
The thing that every father and mother wants and instructs 
their children before they die, is that there should be peace 
among them. This is also something that one wants while alive, 
to see his children as men of peace and they live in peace 
among themselves and others, But we must know this, in order 
for the children to have peace, they must observe a personal 
example. They must see the parents giving in one to another, 
and to neighbors. A father that foregoes and does not mix in to 
an argument in shul, then even during the lifetime of the 
parents the children will see how they have to live their lives. 
They will not wait until after 120 years to read this in the will. 

- Tiv HaTorah - Bechukosai 
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Guarding the chain for the generations- שמירת  שרשרת הדורות 
Even more than this, among the mitzvos in the parsha is the 
importance of passing on the heritage to the generations so that we 
not change from the ways of the fathers and mothers, rather, 
everyone should remain in the midst of his sheivet and the 
framework of his close family. We learn this from the mitzvah of yovel 
[the jubilee year] when every man returns to his place and heritage 
from where he came. The yovel reveals that as much as one distances 
from the ways of his fathers, it does not help him – at the end of the 
day, he must return to the source where he left as it states (25:10) 
 it‘ – 'יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשבו'
is a yovel for you, and you shall return, each man to his ancestral 
heritage, and you shall return, each man to his family’. 
Not only do slaves return to their families, but even the land that was 
sold to someone from another sheivet for a number of years, when 
yovel year arrives, the field reverts back to the original owner, as it 
states (25:23) לצמתת כי לי הארץ' 'והארץ לא תמכר  – ‘the land shall not 
be sold in perpetuity, for the land is Mine’, and from here we can 
make a comparison to people 'כי האדם עץ השדה' – ‘for a man is a tree 
of the field’ (Devorim 20:19), and just as a field which has no 
knowledge or intellect and it is not possible for them to leave their 
source, so too regarding a person, it is logical that he must follow the 
ways of his fathers, even if chas v’shalom they fall where they may, 
still, they always remain connected to their roots and in the end they 
return to their place as the Torah commands (25:10)  ושבתם איש אל'
 and you shall return, each man to his‘ – אחוזתו ואיש אל משפחתו תשבו'
ancestral heritage, and you shall return, each man to his family’. 
The Torah is pointing out another moral lesson with the mitzvah of 
the return of slaves to their homes and the land to the original 
owners. We learn chizuk [encouragement] from this, from those that 
have fallen because of their sins and they are far from their holy 
source – they learn from the mitzvos of yovel that everything returns 
to its original place. Therefore, he should not feel down, but he 
should know that HaKadosh Baruch Hu  חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו'
 ’he ponders thoughts so that no one be banished from him‘ – נדח'
(Shmuel II 14:14). So will it be in the future, all those distant will 
return to the source where they originated as the navi Yeshaya said 
(Yeshaya 27:13): בדים בארץ ול ובאו הע'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גד

דחים בארץ מצרים והשתחוו לשם בהר הקדש בירושלים'אשור והנ  – ‘It 
shall be on that day that a great shofar will be blown, and those who 
are lost in the land of Assyria and those cast away in the land of Egypt 
will come together, and they will prostrate themselves to Hashem on 
the holy mountain in Yerushalayim’. 

To learn in order to fulfill –  ללמוד על מנת לקיים 
At the end of Vayikra Am Yisrael with berachos and exceptional 
promises קתי תלכו''אם בח  – ‘if you will go in my statutes’ (26:3) – that 
you should toil in Torah. We will be given many berachos if we keep 
the directive of the Creator, the mitzvah of being involved in Torah. 
As Rashi explains, the main focus of learning must be to fulfill the rest 
of the posuk 'ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם' – ‘and observe My 
commandments and perform them’. ‘Labor in the Torah in order to 
observe and fulfill it as it says (Devorim 5:1)  ולמדתם אתם ושמרתם'
 and you shall study them, and you shall observe them to‘ – לעשותם'
perform them. This is truly a greater level that just studying. In the 
bracha of Ahavas Olam we ask  ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד'

לעשות'ווללמד לשמור   – ‘instill in our hearts to understand and 
elucidate, to listen, learn, teach, safeguard, perform’ as it says (Avos 
4:5) ‘One who studies Torah in order to teach, is given the means to 
study and teach; and one who studies in order to practice, is given 
the means to study, teach, observe, and practice.     
 

עולםלדורות  –מצוות השמיטה   
The Mitzvah of Shemitah – for future generations 

 

When the Torah was given to Israel on Har Sinai, along with all 
the other mitzvos transmitted to Moshe Rabeinu was the 
mitzvah of Shemitah, whose intent and purpose was to know – 
that true, we work for six complete years for our livelihood and 
naturally we would think that our parnasah comes from this 
work and if we did not work, we would not have this sustenance 
before us and we could not support our families. Therefore, the 
Torah commanded that we must stop our work, we cannot work 
our fields for an entire year, 'שבת שבתון יהיה לארץ' – ‘there shall 
be a complete rest for the land’ (25:4), everything should be at 
rest. With this we will be reminded, and we will realize that it is 
Hashem Who gives us strength to go on. He sustains us, supports 
us, and helps us at all times, and that which we work and slave 
the other years was commanded on us to fulfill the mitzvah of 
exerting effort [hishtadlus] that there should be something that 
the blessing of Heaven should apply – through our work we form 
a receptacle to receive the abundance from Above. 

Shemitah-reflection on our lives – שמיטה-התבוננות על חיינו 
This teaches us that there are times when we are obligated to 
stop our daily routine of chasing after parnasah and sustenance, 
therefore, after six years comes Shemitah and we leave 
everything for the sake of Hashem as it says (25:2)  הארץ 'ושבתה
 .’the land shall observe a Shabbos rest for Hashem‘ – שבת לה''
Even nowadays when our Bais HaMikdash has been destroyed 
and we have been exiled from our land and the law of Shemitah 
has been nullified, but we are left with a moral lesson that we 
must know  כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי השם'
 not by bread alone does man live, rather by‘ – יחיה האדם'
everything that emanates from the mouth of G-d does man live’ 
(Devorim 8:3). So, we have to work for our lives but within limits 
– we have to leave time to sustain our soul by setting set times 
for Torah and Tefillah in order to receive more abundance from 
Hashem Yisbarach. The person must realize with his intellect, his 
thought and his heart that his effort is just an optical illusion and 
the truth is that Hashem sustains every person and by working 
harder will not increase or lessen from the amount that was 
decreed for him. If it was decreed on him that his sustenance will 
be diminished, then all his efforts will not help him add to it. Only 
work for Heaven helps, then he will see blessing in other matters. 
The same applies to the mitzvah of Shabbos which comes 
regularly after six days of work when we exert ourselves to bring 
food to our homes. Therefore, the Torah informs us of a day of 
rest and sanctity [menucha and kedusha], a day of Shabbos every 
week to rest our soul and for peace of mind, to recognize and be 
grateful that everything comes from Him Yisbarach as we daven 
in Shabbos Mincha 'יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם' – ‘may 
Your children recognize and know that from You comes their 
rest’ and through this Shabbos rest they can endure another 
week in an elevated state and the knowledge that Hashem is the 
Ruler of the world and He does everything.  
And so, if we truly go and act according to the teachings of our 
Holy Torah – observing the Shemitah properly in every detail as 
given to us at Sinai, then we will merit the blessings of the Torah 
'וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשה את התבואה  (25:21)
 I will ordain My blessing for you in the sixth year‘ – לשלש השנים'
and it will yield a crop sufficient for the three years’. So too, by 
keeping Shabbos we merit that its influence covers the following 
week since Shabbos is the source of blessing [see Lecha Dodi in 
Kabalas Shabbos] and if we do not keep this day, then there is no 
essence for the following week. 
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“If you will abide by My decrees” Means that You Should Labor in the Torah

A Man Pursues the Pleasures He Had in the World of the Neshamos 
but Exchanges the Pleasure of the Torah for Material Pleasures

Rabbi Pinches Friedman
Behar - Bechukosai 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

The Pronouncement: “Let the year end along with its curses; let the year 
  begin along with its blessings” Takes On Special Meaning This Year

On the auspiciously approaching Shabbas Kodesh, we will read from the Torah the double-parsha Behar-Bechukosai.  In honor 
of this Torah-reading, it is fitting that we examine the special significance of the “tochachah” in parshas Bechukosai to our current 
situation.  Chazal teach us that Ezra HaSofer instituted that Yisrael read the curses of parshas Bechukosai—the “tochachah”—
before Chag HaShavuos and the curses found in parshas Ki Savo before Rosh HaShanah.  Here is the pertinent passage from the 
Gemara  (Megillah 31b):

"תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, מאי טעמא, אמר אביי 

ואיתימא ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה".

It was taught in a Baraisa: Rabbi Shimon ben Elazar says: Ezra decreed that Yisrael should read the curses found in 
sefer Vayikra prior to Shavuos and those in sefer Devarim prior to Rosh HaShanah. For what reason? Abayei said, while 
some say that Reish Lakish said it: So that the year may end along with its curses. 

Then the Gemara asks: This seems to apply appropriately to the “tochachah” in sefer Devarim, because they are read prior 
to Rosh HaShanah, which is the beginning of a new year.  But, does this pronouncement apply aptly to the “tochachah” in sefer 
Vayikra; is Shavuos a type of Rosh HaShanah?  The Gemara answers: "אין עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן ובעצרת על פירות האילן"—yes, 
indeed, Atzeres (Shavuos) is also a Rosh HaShanah . . . with respect to the fruits of the trees. 

Tosafos (ibid.) explain the rationale behind the accepted practice of reading parshas Bamidbar as a buffer between parshas 
Bechukosai and Shavuos and, similarly, reading parshas Nitzavim as a buffer between parshas Ki Savo and Rosh HaShanah: 
Because we wish to interrupt and have a Shabbas prior to Rosh HaShanah on which we read a portion not mentioning 
curses at all; so that the curses are not juxtaposed to Rosh HaShanah. And it is for this reason that we read parshas 
Bamidbar prior to Atzeres (Shavuos); so as not to juxtapose the curses in parshas Bechukosai with Atzeres. 

Thus, we learn a vital principle. The very reading of the “tochachot” is a wonderful omen.  Here is how the Tiferes Shlomo 
explains the matter (Ki Savo): The body of curses, known as the “tochachah,” the Rebuke, accomplishes the goal of “let the year 
end along with its curses,” based on the principle of (Hoshea 14, 3): ונשלמה פרים שפתינו — and let our lips substitute for bulls. 
In other words, reciting a corresponding passage of the Torah acts as a substitute for the act described in that passage — such as 
bringing a particular korban or, in this case, realizing the punishments recorded as curses.  For instance, if, chas v’shalom, it was 
decreed from above that something bad was to happen to us, the decree is fulfilled via the reading of the list of curses; instead, 
they will all be transformed into forms of berachah. 

This is such an incredible chiddush that it behooves us to publicize it, especially in this difficult, tragic year, when we have lost 
so many of our Jewish brethren to this pandemic.  This Shabbas, during the Torah-reading, each and every one of us is obligated 
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How Could HKB”H Promise a Reward  
for Studying Torah and Fulfilling the Mitzvos

Thus far, we have learned that Ezra arranged for us to read 
parshas Bechukosai in preparation for Chag HaShavuos—the 
day on which we receive the Torah.  Hence, it is fitting that we 
examine the subjects of Torah-study and performance of mitzvos, 
which are emphasized in the opening pesukim of parshas 
Bechukosai.  Now, we have already presented Rashi’s comment 
that the words “If you will follow My decrees” urge us to labor 
in the study of Torah.  But what is the basis for this elucidation?  
Perhaps the Torah means for us to study Torah even without 
exerting ourselves.  

Additionally, the Torah specifies the reward that HKB”H will 
give us for studying Torah and performing mitzvos.  This bothers 
and confounds the commentaries, because it contradicts the 
teaching in the Gemara (Kiddushin 39b): עלמא בהאי  מצוה   "שכר 

 reward for the performance of a mitzvah is not granted—ליכא"
in this world.  Furthermore, the reward for studying Torah and 
performing mitzvos is certainly much greater than rainfall and 
the resultant crops.  As the Gemara explains (Berachos 34b), the 
prophet promises Torah-scholars so much more (Yeshayah 64, 
 no eye has ever seen—"עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו" :(3
a god, except for you, that acted for those who await Him.  So, 
why does the Torah only mention this meagre reward here?  

The Connection between  
"שתהיו עמלים בתורה" and "בחוקותיך אשתשע"

We will begin to shed some light on the subject by referring to 
the words of Yisrael’s sweet psalmist, David HaMelech (Tehillim 
דברך" :(16 ,119 אשכח  לא  אשתעשע   I occupy myself—"בחוקותיך 
with Your statutes; I will not forget Your word.  How does 
this statement accord with the opening words of our parsha: 
 if you will follow My decrees—which Rashi—"אם בחוקותי תלכו"
interprets as referring to laborious Torah-study?  Furthermore, 
why did David HaMelech see fit to alter HKB”H’s request?  
Instead of urging us to labor in the study of His precepts, David 
HaMelech employs the term "אשתעשע", which connotes being so 
amused and absorbed with the subject, like a child playing with 
a toy.  Presumably, this is why Rashi interprets the term "אשתעשע" 
as occupying oneself rather than amusing oneself, which is 
consistent with the elucidation of our passuk.  

The Radak, however, interprets the term as being related 
to amusement, pleasure and joy, which negate the possibility 
of forgetting one’s Torah: »אשתעשע  when I explore—»בחוקותיך 
them, I delight in them; therefore, I will not forget them, 
because they provide my heart with delight and happiness.  
This is also evident from another statement from David HaMelech 
(ibid. 119, 92): "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי"—had your Torah 
not been my preoccupation, then I would have perished in 
my affliction.  Here, he employs the term ״שעשועי״ once again.  
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to focus with extreme reverence and yiras-shamayim. We should have in mind that we want the recitation of the “tochachah” to 
act as a substitute for our justly due punishments described therein.  Thus, the dictum of “let the year end along with its curses” 
will come true, as intended by Ezra HaSofer. By having received our just punishments, we can merit having a blessed Shavuos and 
new year, with respect to the anticipated fruits of the trees.  

With this introduction, we can explain very nicely why HKB”H chose to begin parshas Bechukosai as follows:  
(Vayikra 26, 3): ."אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו"  If you follow 
My decrees and observe My commandments and perform them; then I will provide your rains in their time, and 
the land will give its produce and the tree of the field will yield its fruit. Rashi comments: “If you will follow My 
decrees”—one could construe that this refers to the fulfillment of mitzvos, yet the fulfillment of mitzvos is the next 
thing mentioned in the passuk; so what does “if you follow my decrees” refer to? It implies that you should occupy 
yourselves in laborious Torah-study. 

We can suggest that since HKB”H foresaw that Ezra HaSofer was destined to institute the reading of this parsha prior to Chag 
HaShavuos—the Rosh HaShanah for the fruits of the tree—and since Shavuos commemorates the giving of the Torah, HKB”H 
began the parsha with the passuk: "אם בחוקותי תלכו"—urging us to devote ourselves to Torah-study.  Then, the text continues: ואת" 

 in the merit of abiding by the My mitzvos, the fruits of the tree will be blessed: “I will provide your—מצוותי תשמרו ועשיתם אותם"
rains in their time, and the land will give its produce and the tree of the field will yield its fruit.”
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According to the Zohar hakadosh (Acharei 67b), this infers 
fascination and joy.  We will endeavor to explain how this accords 
with the elucidation here that "אם בחוקותי תלכו" implies occupying 
oneself with Torah-study.  

In truth, there is no contradiction between these texts.  On 
the contrary, only someone who toils and exerts himself in Torah 
ultimately derives true pleasure and joy from his studies.  Along 
these lines, we find inspirational words in the commentary 
of Rabeinu Yonah on the statement in the Mishnah (Avos 2, 
עמל" :(14 אתה  מי  לפני   ,know before whom you toil.  Now—"ודע 
the Tanna explicitly employs the term "עמל", meaning toil.  Yet, 
Rabeinu Yonah asserts that the Tanna is urging us to adopt the 
ways of HKB”H—to delight in the study of Torah just like HKB”H 
delighted in the Torah: 

בה,  השתעשע  בתורה  עצמך  את  מייגע  וכשאתה  עמל,  אתה  מי  לפני  "ודע 

שמצינו שאמרה תורה ה' קנני ראשית דרכו, וכתיב בתריה ואהיה אצלו אמון ואהיה 

וזהו  כן.  לעשות  לך  ויש  בה,  משתעשע  היה  הקב"ה  כי  לך  הנה  יום,  יום  שעשועים 

שנאמר משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם, רצונו לומר כאשר היתה התורה 

שעשועים להקב"ה קודם יצירת העולם, כן תהיה משחקת בתבל אחרי שנברא העולם 

ושעשועים לבני אדם".

When you exert yourself in Torah-study, enjoy it. For, we 
find that the Torah said (Mishlei 8, 22): “Hashem made me at 
the beginning of His way.”  Afterwards, it is written (ibid. 30): 
“I was a nursling beside Him, I was then His delight every 
day.”  Thus, you see that HKB”H delighted in it; so, you should 
do the same.  This is the meaning of the statement (ibid.): 
“Playing in the inhabited areas of His world, my delights 
are with mankind.”  He wishes to say that just like the Torah 
provided HKB”H with delight, prior to the creation of the 
world; so, too, it should be played with on earth after the 
creation of the world and delight mankind.  

Rabeinu Yonah teaches us a tremendous chiddush!  The 
toil and delight associated with Torah-study are inseparable.  
Whoever toils in the study of Torah, delights in the Torah and 
is uplifted by it.  However, someone who does not toil, cannot 
delight in the Torah.  Hence, Rabeinu Yonah interprets the 
Tanna’s statement in the Mishnah: “Know before whom you 
toil” as follows: Know that you are studying Torah laboriously in 
the presence of HKB”H.  Just as HK”H delighted in the Torah, you 
should also delight in the Torah, by toiling in it.  

This coincides magnificently with the sacred words of the Ohr 
HaChaim hakadosh in parshas Balak related to the passuk (Bamidbar 
 "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל. נתכוון לומר, שהצדיקים הגם :(21 ,23

 שעושים מצוות וכל עסקם בתורה, אינם מרגישים שיש להם עמל, על דרך אומרו )תהלים

בשעשועים המשתעשע  וכאדם  המרוויח,  כאדם  אדרבה  אלא  בעיני,  הוא  עמל   עג-טז( 

 He perceived no iniquity in Yaakov, and saw“  לרוב חשקם בתורה".
no perversity in Yisrael.”  He means to say that although the 
tzaddikim perform mitzvos and are totally preoccupied with 
Torah-study, they do not feel that they are laboring . . . On the 
contrary, it is similar to a person who delights in amusing 
games, due to their great desire for the Torah.  

He Toils Here and His Torah 
 Toils for Him Elsewhere

I had a wonderful idea!  Rabeinu Yonah asserts that the toil 
of Torah-study and the delight in Torah are connected.  I would 
like to explain this assertion based on a teaching in the Gemara 
(Megillah 6b): אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי" 

 if someone tells you, “I labored in—אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן"
my Torah-study but did not succeed,” do not believe him.  “I 
have not labored, yet I have succeeded,” do not believe him.  
“I have labored, and I have succeeded,” you may believe him.  
It is apparent from this Gemara that the purpose of laboring in 
Torah-study is to succeed in revealing and attaining new insights 
and understandings of the Torah.  

To better understand this concept, let us refer to an elucidation 
in the Gemara (Sanhedrin 99b) regarding the passuk (Mishlei 16, 
עומלת :(26 ותורתו  זה  במקום  עמל  הוא  פיהו,  עליו  אכף  כי  לו  עמלה  עמל   "נפש 

אחר״ במקום   ,If a person toils (to acquire Torah-knowledge)—לו 
then it (the Torah) will toil on his behalf, because he has 
saddled his mouth to it.”  He toils here and his Torah toils 
for him elsewhere.  Rashi comments: Because he toiled in 
Torah-study, the Torah toils on his behalf . . . It (the Torah he 
has learned) beseeches G-d to grant him a special insight into 
the Torah’s deeper meanings and secrets.  Why? Because he 
inclined his mouth to acquire words of Torah. 

Thus, we learn an incredible chiddush that is worthwhile 
for every Torah-scholar to review and remember.  If someone 
toils and studies Torah diligently, the Torah itself beseeches 
HKB”H on his behalf to grant him insights and understanding.  
To emphasize this point, Chazal state definitively: ומצאתי  "יגעתי 

 If a person is willing to sacrifice and toil in his study of  .תאמין"
Torah here, then the Torah will toil for him there, before HKB”H.  
As a result, he achieves Torah-related insights.  

Now, we are familiar with the statement: כהתרת שמחה   "אין 

 there is no greater joy than the resolution of doubts—הספיקות"
(uncertainties).  The source for this maxim is the passuk (Mishlei 
עצם" :(30 ,15 תדשן  טובה  ושמועה  לב  ישמח  עינים   enlightened—"מאור 
eyes will gladden the heart; good news will fatten a bone.  
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The Metzudot David explains: Eyes are enlightened when 
doubts are resolved; this gladdens the heart.  For, there is 
no joy in the world like the resolution of doubts.  He explains 
that “good news” refers to novel interpretations of the Torah.  

Now, this enlightens us with regards to Rabeinu Yonah’s 
insight.  When a person toils in the study of Torah, the Torah 
prays on his behalf, and he is granted a better understanding of 
the Torah.  With novel insights and interpretations of the Torah, 
he delights in the Torah.  After all, there is no greater joy than 
the resolution of doubts.  This is the implication of the passuk 
(Tehillim 19, 9): "פקודי ה' ישרים משמחי לב"—the orders of Hashem 
are upright, gladdening the heart.  

We can now better comprehend Chazal’s assertion that: אם" 

 refers to toiling in the study of Torah.  This goes hand בחוקותי תלכו"
in hand with the Tanna’s statement: “Know before whom you 
toil”—urging us to delight in the Torah as HKB”H did.  In similar 
fashion, here HKB”H asks of us: »אם בחוקותי תלכו«—follow in My 
footsteps and delight in the Torah as I did; that is only possible if 
you apply yourselves and toil in the study of Torah.  

The Arduous Conflict between the Pleasures of 
the Neshamah and the Pleasures of the Body

Following this sublime path, we will proceed to explain the 
reward HKB”H promises for toiling in the study of Torah—“rains 
in their time, and the land will give its produce and the 
tree of the field will yield its fruit.”  We will refer to the well-
known chiddush of the esteemed author of the Avnei Neizer.  In 
his introduction to Eglei Tal, he writes that the essence of the 
mitzvah of Torah study is to delight in and enjoy one’s learning.  
Here are his sacred words: 

בני אדם טועין מדרך השכל בענין  זכור אזכור מה ששמעתי קצת  "ומדי דברי 

לימוד תורה הקדושה, ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו אין 

זה לימוד התורה כל כך לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום 

גם  בלימודו  בלימודו, הרי מתערב  ומתענג  תענוג הוא רק לשם מצוה, אבל הלומד 

הנאת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם, ואדרבא כי זה היא עיקר מצות לימוד התורה 

שנהנה  ומאחר  בדמו,  נבלעין  תורה  דברי  ואז  בלימודו,  ומתענג  ושמח  שש  להיות 

מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה".

He addresses what he claims is an erroneous point of view 
concerning Torah-study.  Some believe that if a scholar is happy and 
derives pleasure from his Torah-study, it is not truly considered 
study l’shma; it is somewhat tainted and impure.  They feel that 
pure Torah-study should be devoid of pleasure, solely for the sake 
of the mitzvah.  In contrast, one who derives pleasure from his 
study is also deriving a personal benefit.  He states adamantly that 

this point of view is erroneous.  In fact, the opposite is true.  The 
essence of the mitzvah of Torah-study is to rejoice and delight in 
one’s learning.  For, then, the words of Torah are absorbed into his 
blood; and since he derives pleasure from the words of Torah, he 
becomes devoted and attached to the Torah.  

Substantiation for his opinion can be found in the writings of 
the Ramban.  In his critique of the Rambam’s Sefer HaMitzvos, 
he adds several mitzvos that were not included by the Rambam.  
Among them is the mitzvas aseh to recite a berachah prior to 
studying Torah.  According to the Ramban, reciting this berachah 
is a mitzvah ordained by the Torah, designed to thank Hashem for 
the joy of studying Torah; it is no different than Birkat HaMazon, 
which we are commanded to recite after eating.  

The Ramban expressly states that the berachah for Torah-study 
expresses our gratitude: שנקרא עת  בכל  יתברך  לשמו  להודות   "שנצטווינו 

 we are commanded to thank Hashem whenever we study—בתורה"
Torah just as we thank Hashem for what we have eaten.  Note that he 
does not write that the berachah is for the mitzvah of Torah-study.  

Let us explain.  All of the Berachos associated with mitzvos 
are merely Rabbinically-ordained.  In other words, the Torah 
does not command us to recite a berachah for the performance 
of a mitzvah.  So, why does the Torah command us to recite a 
berachah regarding the mitzvah of Torah-study?  This leads the 
Ramban to conclude that the berachah recited in association 
with Torah-study is an expression of gratitude for the pleasure of 
Torah-study.  Hence, he compares it to Birkat HaMazon, which is 
ordained by the Torah; they are both types of “birkat hoda’ah”—
expressions of gratitude—rather than “birkat hamitzvos”—a 
berachah associated with the performance of a mitzvah.  This 
clearly supports the viewpoint of the Eglei Tal that the essence of 
the mitzvah of Torah-study is to enjoy it.  In fact, according to the 
opinion of the Ramban, it is the only mitzvah that we are obliged 
from the Torah to recite a “birkat hoda’ah” over it.  

This accords magnificently with the comments of the Ohr 
HaChaim hakadosh in parshas Ki Savo.  He interprets the 
passuk (Devarim 26, 11): "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך"—
you shall rejoice with all the goodness that Hashem, your 
G-d, has given you—as a command to rejoice and enjoy the 
study of Torah.  He views the phrase   ״בכל הטוב״ as a reference 
to the Torah, in keeping with the statement (Avos 6, 3): “There 
is no “tov” (true good) other than the Torah.”  He writes: If 
people would sense the sweetness and pleasing quality of 
the Torah, they would pursue it fanatically; a world full of 
silver and gold would be meaningless in their eyes; because 
the Torah contains all of the good in the world.  
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The Neshamah Emanates 
 from the World of Pleasure

Let us elaborate on this idea.  In Yesod HaAvodah, the great 
Rabbi Avraham of Slonim, zy”a, presents a fascinating idea in the 
name of the great Rabbi Moshe of Kobrin, zy”a.  He explains why 
it is man’s nature to pursue the desires of his heart every day 
of his life.  It is because the Jewish neshamah comes from the 
world of pleasure.  Hence, even after it is born into this world, 
it continues to seek that pleasure.  If it fails to find that which 
is spiritually pleasing to the neshamah, as an alternative, it 
will resort, chas v’shalom, to seeking that which is pleasing to 
the physical body.  In a similar vein, he writes in his sefer Beis 
Avraham (Likutim 301a): It is known that the neshamah of 
every Jew comes from the world of pleasure.  Therefore, it 
is his nature to search for pleasures; but when he lacks the 
pleasure of religious service, he is liable to fall (degenerate), 
chas v’shalom, to material pleasures.  

We will expand on this sacred concept based on what we have 
learned in the Gemara (Berachos 17a): העולם הבא אין בו לא אכילה" 

 ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא

 ,In Olam HaBa  צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".
there is no eating, no drinking, no procreation, no business 
negotiations, no jealousy, no hatred and no competition.  
Rather, tzaddikim sit with their crowns on their heads and 
delight in the radiance of the Shechinah.

Now, we learn from the Maggid Meisharim (Bereishis), that 
the malach revealed to the Beis Yosef the reason the neshamos 
descend to Olam HaZeh.  For, although they enjoy the pleasures of 
the World of Neshamos; nevertheless, they do not want to receive 
those pleasures for free—“nahamah d’kisufa.”  They prefer to 
come down to Olam HaZeh and earn those pleasures by engaging 
in Torah-study and performing mitzvos.  

Accordingly, Rabbi Moshe of Kobrin explains: Seeing as a Jew’s 
neshamah comes from the World of Pleasure, there it delighted in 
the radiance of the Shechinah.  Therefore, even after a Jew is born 
into Olam HaZeh, he yearns for that pleasure that he experienced 
in the world of the neshamos.  If he succeeds in his quest for that 
pleasure, he is able to find peace and rest; however, if his neshamah 
fails to find that which is pleasing to the neshamah, he falls prey to 
the yetzer hara.  It substitutes the false, material pleasure of the 
physical body for the true spiritual pleasure of the neshamah.  

Based on everything we have discussed, it is evident that 
the true pleasure of the neshamah comes from Torah-study.  It 
supplies the neshamah with true joy, in the sense of: “The orders 

of Hashem are upright, gladdening the heart.”  Yet, the wisest 
of all men taught us (Koheles 7, 14): "זה לעומת זה עשה האלקים"—G-d 
has made the one in accordance with the other.  Therefore, the 
yetzer hara comes and replaces the pleasure of Torah-study with 
the pleasure of matters of Olam HaZeh.  At that very moment, a 
person falls under the control of the yetzer.  In the words of the 
Midrash (Koheles Rabbah 1, 13): אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו" 

 a person does not leave this world with only half of his—בידו"
craving in his hand.  If he has one hundred dollars, he wants two 
hundred; if he has two hundred, he wants four hundred.  

This explains wonderfully what the Tosafos write in the name 
of the Midrash (Kesubos 104a): לתוך תורה  שיכנס  מתפלל  שאדם   "עד 

 while a person prays that—גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו"
Torah should permeate his being, he should pray that earthly 
delights should not permeate his being.   In keeping with our 
current discussion, this means that the pleasures of the physical 
body are diametrically opposed to the pleasures the neshamah 
realizes through Torah-study.  In the words of the Mishnah (Avos 
 "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ :(4 ,6

 תישן וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך

 This is the way of the Torah:  To eat  בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא".
bread with salt, to drink water in small amounts, to sleep 
upon the ground, to live a life of hardship, and to toil in the 
Torah.  If you do so, you are praiseworthy and it will bode 
you well.  You will be praiseworthy in Olam HaZeh and it will 
bode well for you in Olam HaBa.

This is the implication of the following Gemara (Berachos 63b): 
 "מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה

 From where do we learn that words of Torah  אדם כי ימות באהל".
can only be retained by someone who is willing to sacrifice 
himself on its behalf? For, it says (Bamidbar 19, 14): “This is the 
Torah of a man who dies in a tent.”  Therefore, a person should 
pray that earthly delights should not permeate his being, 
because bodily pleasures destroy the pleasures of the Torah.  

Yearning for the Torah in His Mother’s Womb:  
“If only I could relive the months  

of previous times”

Based on what we have learned, we can explain the following 
Gemara (Niddah 30b):
ממה  ואוכל  שמקופל...  לפנקס  אמו,  במעי  דומה  הולד  למה  שמלאי  רבי  "דרש 

שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה... ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף 

העולם ועד סופו, שנאמר בהלו נרו עלי ראשי... ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר 

מאותן הימים, שנאמר מי יתנני כירחי קדם... ומלמדין אותו כל התורה כולה... וכיון 

שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה".
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Rabbi Simlai expounded: To what is a fetus comparable 
in its mother’s womb?  To a folded ledger . . . it eats of what 
its mother eats and drinks of what its mother drinks . . . and 
a lamp is lit above its head, and it peers out and sees from 
one end of the world to the other end, as it states (Iyov 29, 3): 
“When his lamp shone above my head, by its light I was able 
to walk in the dark” . . . And there are no days during which a 
person experiences more bliss than during those days (in his 
mother’s womb), as it states (ibid. 2): “If only I could relive the 
months of earlier times” . . . And they teach him (the unborn 
child) the entire Torah . . . but as soon as he emerges into 
the air of the world, a malach comes and strikes him on his 
mouth causing him to forget the entire Torah.  

In the sefer Ma’alot HaTorah, authored by the brilliant Rabbi 
Avraham, he explains in the name of his brother, the Gra of Vilna, 
zy”a, the meaning of this Gemara.  The unborn child is taught the 
entire portion of the Torah that is his to reveal and clarify in Olam 
HaZeh.  Afterwards, as he is born, they cause him to forget what 
he has learned, so that he will learn it again through his toil and 
effort in Torah-study and be rewarded for such.  

Let us elaborate.  It is man’s nature to yearn for the good 
times experienced in his youth.  When a fetus is in its mother’s 
womb, without a worry in the world, nurtured by its mother, it is 
taught its entire portion of the Torah.  Yet, when it emerges into 
the world, it is made to forget all that it learned.  Thus, it attains 
its portion of the Torah through laborious study and exertion.  
Apropos this process, it is written: "מי יתנני כירחי קדם".  By yearning 
to remember what he learned during those formative months in 
his mother’s womb, he succeeds in revealing the entire portion of 
the Torah allotted to him.

As we have learned, the purpose of man’s descent to Olam 
HaZeh is for him to opt for the pleasures of the Torah over the 
pleasures of Olam HaZeh.  To assist him in this pursuit, he is 

taught the entire Torah while still in utero, prior to his birth.  As 
the Gemara explains: “And there are no days during which 
a person experiences more bliss than during those days.”  
Those months spent in utero leave an indelible impression on 
his neshamah of the delights of Torah-study.  As a result, he 
will yearn to study Torah after he is born—to recapture that 
pleasurable experience—rather than waste his life in pursuit of 
the meaningless temptations of Olam HaZeh.  

We have now achieved a better understanding of the opening 
pesukim of our parsha: “If you follow My decrees and observe 
My commandments and perform them; then I will provide 
your rains in their time.”  HKB”H is not revealing the reward 
in store for those who occupy themselves with Torah and 
mitzvos.  As mentioned above, those rewards are unimaginable 
and immeasurable: "זולתך אלקים  ראתה  לא   Rather, HKB”H is  ."עין 
promising to assist those who engross themselves in Torah-
study to experience the sense of : "בחוקותיך אשתעשע"—to enjoy the 
preoccupation with Torah and its precepts like a child playing 
with a toy.  This will enable them to withstand the temptations 
of the yetzer hara, by resisting the pleasures of Olam HaZeh 
that destroy the pleasures of the Torah.  To accomplish this end, 
HKB”H will send them berachah in all of their earthly endeavors, 
so that they will not have to dwell on their physical needs and 
sustenance beyond what is necessary.  

This then is the interpretation of the pesukim: בחוקותי  "אם 

 HKB”H is urging us to labor in the study of Torah; if we do—תלכו"
so, we will experience the joy and delight of the Torah; ואת מצוותי" 

אותם" ועשיתם   we will perform the mitzvos happily and—תשמרו 
with pleasure; "בעתם גשמיכם   HKB”H will provide rainfall—"ונתתי 
at the proper time, so that we will not be preoccupied with our 
sustenance and livelihood; ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו, והשיג" 

 since the earth will yield more—לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע"
than enough grain and fruit.  Thus, we will not need to worry or 
be preoccupied with earthly concerns.

Family Madeb - לעילוי נשמת  
their dear mother 
 Lea bat Virgini ע"ה

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson
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he Akeida in Parshas Mishpatim discusses a Halacha 
related to an Eved Ivri and what happens when he 
is freed. I am sharing it this week because it is just 

as relevant a message for this Parsha as it was in Parshas 
Mishpatim.
 
The Torah tells the Jewish slave and his master that, Ho’isho 
Vilodeho Tihyeh Ladoneha, (when he leaves) he must leave 
behind his wife and children that he took during his period 
of slavery. That is because the wife is a Shifcha K’na'anis and 
she belongs to his master. Therefore, so do her children. Why 
does the Passuk reinforce this message by saying, Vihu Yeitzei 
Begapo, he goes out empty. That is the obvious conclusion 
once the Passuk tells us that his master keeps his wife and 
children.
 
The Akeida explains that the Torah is sending a message. 
Many people are not interested in living their lives in a Torah-
based manner. They don’t want to run a business always 
worrying about honesty. They don’t want their relationships 

to be hindered by the laws of Lashon Hara. So, they take a 
shortcut, making significant money by being dishonest. Or, as 
in the Passuk, building a family and living a comfortable life by 
“leaning” on his master to be the Frum one.
 
But  Vihu Yeitzei Begapo, he leaves empty. Eventually, he has to 
start again. He entered his master’s home with nothing and 
leaves the same way. The message is a powerful one. We can 
all take shortcuts, but eventually our actions will come back to 
haunt us and we will have to start again.
 
I speak to many people who want me to understand their 
decision not to live a Torah-based or responsibility-based life. 
I explain to them that if they could sustain it their entire lives 
we can discuss whether or not it’s worth it. Eventually, they 
will become religious. Eventually, they will feel guilty. Eventually, 
they will alienate themselves from their friends. Eventually, they 
will start from scratch. Why start your life at the age of 25-30 
when you can start it at the younger age of 15-20?
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ustaining growth in areas of Yiddishkeit is even more 
difficult than in other areas. If we wanted to change in a 
non-religious area, such as with a commitment to lose 

weight or to get eight hours of sleep each night, we would 
ask for emotional support and help from others, such as 
from our spouse or our parents.
 
For some reason, most people are 
reluctant to ask others for help in their 
quest to grow in Yiddishkeit. We are 
embarrassed to change, and even to 
articulate our commitment to others. 
So, instead of asking for help, we try to 
do it alone, silently, and we hide it from 
others. Then, as silly as it sounds, if we 
get “caught”, we become embarrassed.
 
This time, we don’t have to be ashamed when we are caught 
taking growth seriously. We have all been talking about it 
and everyone has been flirting with one form of growth or 

another. Take advantage of this unique opportunity and ask 
your spouse to help you leave early enough in the morning 
to Daven the entire Davening or to remind us when we 
become impatient that tomorrow we will realize that what 
upset us yesterday was not anything of importance.

 
We have been frozen in place for the 
last few weeks (has it been months?). 
Many of us have learned lessons during 
our lockdown. We have probably been 
continuously improving because we 
continue to be in the same lockdown 
status as when we first realized these 
lessons. Still, even if our appreciation 
may not have waned, these lessons are 
prone to become “stale” and we may be 

starting to find it increasingly more difficult to sustain our 
commitment even if we feel that we are as committed as 
when we first realized the need.
 

S
Sustaining the Lessons that are Dear to Us
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Over the next few days, the restrictions, while they probably 
won't be lifted, will most likely be loosened. It is important 
to take stock, not for the tasks we have committed to, but 
for what we have acknowledged to ourselves to be true. 
We should take stock in what we now realize is "real" from 
among all the things that we previously thought were "real". 
And, to sustain this clarity, we must do so before we become 
distracted, intoxicated with our newly found freedom.
 
While we don’t know why Hashem chose to lock us all 
in our homes, we can be certain that we are expected to 
“take” something positive from this experience. We can 
also be certain that Hashem would be disappointed 
if, despite it being in our nature, whatever lessons 
we learned were forgotten within a few days or 
weeks. Therefore, I want to offer some suggestions before 
our governing bodies give us all a partial “pardon” from our 
house arrest.
 
1) By far, the most important change in ourselves is not 
about any behaviors we may have undertaken. The most 
important “gift” given to us is the opportunity to think about 
Yiddishkeit, our responsibilities, and, most importantly, the 
realization that it is vital for us to grow as much as we 
possibly can.
 
We have all heard many times how some Frum 
people are hollow inside. We do Mitzvohs because that 
is how we were raised and we are not concerned with the 
reasons or why it will help us. Being hollow means that 
we are not really serving Hashem. Our Mitzvohs are not 
truly Mitzvohs. Our hollowness often leads to bad decisions 
and resentment. This attitude is then “planted” in our 
children. Many people are not hollow anymore. We 
should do whatever we can to ensure that the desire and 
the interest in Yiddishkeit will stay with us.
 
If it is sustained, then growth will naturally continue. If not, 
then whatever gains have been made will quickly evaporate. 
So, grab on to whatever you have learned to appreciate, for 
its value, its relationship with Hashem, or why following a 
specific Mitzvah has made you a better person.
 
2) Make the statement to yourself, and if you can muster 
the strength, to others as well. To yourself, you should 
repeat it a few times each day for the next few days. The 
statement you make should be personal. Some examples 
are, a) I appreciate the value of Tefilla and feel better after I 
slowly and completely Daven. b) I realize that I am able to 
be more patient than I thought I could be, or c) I realize I 
can do “without” more comfortably than I thought possible.
 
This won’t be enough. As most of us have experienced, 

when our momentum is based on emotion the results 
are not sustainable. What we need is to be able to say to 
ourselves, “Life as I knew it is over”. Most of us have enjoyed 
something (whether permitted or not) and then we one 
day realized that it may have been fun but it is now over.  
Sometimes this is the result of our choices, other times 
it is because of circumstances that are out of our control. 
The emotional closure gives people strength to never look 
back. “Life as I knew it is over because I am not that 
person anymore”.
 
This does not mean we won’t waver over time. What it 
should mean is that, even after we waver, we will still be 
better people than we were before our lockdown, even if 
only to a small degree. And, if we keep our clarity, we will 
continue the fight for growth.
 
3) Just as with any commitment, it is important to map out 
how we plan on sustaining our commitment before we lose 
our motivation. People are always prompted to purchase 
a membership at the gym or to hire a nutritionist as soon 
as possible. We should also act as soon as possible on our 
recent epiphanies.
 
Now is the time for men (and women as well) to figure out 
which Sefer will sustain the individual area of Yiddishkeit 
which has become more meaningful to them. Now is the 
time for women (and men as well) to structure their day to 
be more on schedule and less tense.
 
4) Not only must we map out how we will act on our new 
values, we should begin to act on them before we leave our 
homes. Whether it’s the Chavrusa, a Sefer, or a commitment 
to speak to someone every day for five minutes. Begin now, 
before we get distracted.
 
Keep in mind that living an emotionally healthy life is also a 
part of Avodas Hashem. Therefore, now would also be the 
time to declutter your homes, make up with your siblings, 
and learn to appreciate yourself for who you are.
 
While it may be difficult to appreciate, this virus causes 
Hashem more suffering than it causes us. In the least, 
make sure that it serves its purpose so that we don’t have 
to experience this again, either as a community or as an 
individual.
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Parshas Behar -“Jewish” Interest Rates 

By David Gurwitz 
 
I deal with interest rates as part of my business life of marketing investment research.  

“Jewish” interest rates, however, require us to develop a mindset to keep us seeing that they 
are actually always quite high, and they should never come down. 

How can that be, especially if we are not allowed to charge neshech? 

First, let’s look at the Baal Haturim’s portrayal of the frightening power of charging a fellow Jew 
interest. He begins his analysis by juxtaposing this week’s parsha, Behar, which states, “Do not 
take from him interest or increase, and let your brother live with you” (25:35-36).  

This alludes to the idea that anyone who lends with ribbis will not live at the time of techias 
hameisim. He also points out that the gematria of neshech is 370, equaling zeh nochosh, this is 
like a serpent.  

Chazal tell us that the nochosh will not be healed from the curse of the belly crawl and dust diet 
in the future, when other creatures will be cured of what they lack, as it says in Sefer Yeshaya 
(65:25), Venochosh afar lachmo - But for the serpent, dust will be his food.” He states that 
interest resembles a serpent, because it also takes a bite from the borrower. Neshech also means 
bite. 

Second, along these lines of “fear and interest,” posuk 25:36, where lending is mandated without 
neshech or sarbis, states, “Al tikach mei’ito neshech vesarbis veyoreisa mei’Elokecha - and fear 
your Hashem - vechai achicha imoch.”  

Third, Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l connects Parshas Behar, with its prohibition of nezek 
and ribbis, to its related Tehillim, kappitel 112, which states in posuk 5 that “Tov ish chonein 
umalveh yechalkel devorov bemishpat - Good is the man who is gracious and makes loans, and 
who regulates his affairs with judgment.” 

Posuk 1 discusses happiness: “Hallelukah ashrei ish yorei es Hashem bemitzvos chofeitz me’od 
-  Happy strives the man who fears Hashem, whose greatest desire is for his commandments.” 
Like the parsha, its related Tehillim and its call to lend also come coupled with fear of Hashem 
through the “lending” in posuk 5 combined with fear of Hashem in posuk 1. 
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Rashi explains that posuk 5 refers to he who is gracious to the poor and lends to them. He is not 
so exacting as to say, “I do not have the ability.” Instead, he is generous with others and sparing 
with himself in food, drink and clothing.  

Posuk 5 continues the idea, says Rav Hirsch, that the only one who can be truly happy is one 
who is kind to others, while concomitantly permitting himself only such things that are in strict 
accord with justice and right. In other words, by lending, he sees himself as part of a larger 
order - Hashem’s order - in which giving to others is greater than giving to oneself. 

Now we can begin to see “Jewish interest” differently. 

Rav Hirsch explains that neshech is phonetically related to nezek, damages, to the borrower, 
while sarbis refers to increase to the lender. He describes from Maseches Bava Metzia how, 
practically, there cannot be one without the other. He then gives a lengthy and wonderful 
explanation that stresses that the Torah does not say that interest is wrong. Rather, it continues 
a Yovel-type thinking, whereby just as the soil requires recognition of Hashem, so does the idea 
pertain to movable goods as well.  

Our money is not our property, only conditionally. Hence, posuk 6 of kappitel 112 ends that “the 
tzaddik will be held as an everlasting remembrance.” Why? Not charging monetary interest is 
part and parcel of tzedakah. True “mental” interest of right and just is always required.  

Thus, “the thought of Hashem as the owner of our possessions, when introduced into the social 
relations of man to man, makes the otherwise justified loan into neshech and sarbis, and 
interest-free loans thus become the greatest act of sacrifice with which we have to seal our 
homage to Hashem.” 

The letters of ribbis can also form the word bris. The Baal Haturim also points out that the 
gematria of ribbis is 612, equivalent to 612 mitzvos. 

Who else but Rav Hirsch could so eloquently conclude his discussion with the following, and, as 
always, with such current relevance, over 100 years later? 

“The life of your brother is with you - his mission and his development. You are not there only 
for yourself and you do not earn only for yourself… Part of your mission of acquiring the means 
to accomplish your mission in life is to acquire the means to enable you to help your brother to 
accomplish the mission of his life…  

This ‘im’ (Ayin Mem), meaning ‘with,’ makes you an ‘am’ (also Ayin Mem), meaning ‘nation.’ 
And, inasmuch as it is not communist compulsion, not the force of taxation, not the fear of the 
specter of red revolution, but the consciousness of duty dictated by the fear of Hashem, which 
binds this free-willed and nevertheless - or perhaps therefore - so eternally strong bond of mutual 
help and assistance, that this constitutes the realization of that word of Hashem when He chose 
us - velokachti eschem li la’am - for it is the pure consciousness of Hashem which forms a 
community of a nation.” 

That is true Jewish “interest” - helping to form and maintain the individual mission of each 
member of the community. To that extent, we should all strive to keep this rate of Jewish 
“interest” increasing. 
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Behar
רמאליניסרהבהשמלא'דרבדיו

And Hashem spoke to Moshe on Har Sinai saying. (25:1)

Hashem spoke to Moshe Rabbeinu on Har Sinai concerning 
the laws of Shemittah, the Sabbatical/seventh year. Rashi asks: Why 
Shemittah? How is Shemittah linked to Sinai? He explains that the Torah 
is teaching us that just like Shemittah is detailed with rules and fine 
points, likewise, this applies to all mitzvos; their rules and details were 
taught to them at that time as well. The laws of Shemittah were not 
repeated again prior to the Jews’ entrance into the Land. As such, 
everything took place at Sinai, with Shemittah serving as the exemplar, 
prototype, for all other mitzvos. Is this lesson so vital to our observance 
of mitzvos that the Torah underscores the fact that the minutiae of 
details of the mitzvos heralds back to Sinai? Furthermore, to cite the Ohr
HaChaim Hakadosh, why is Shemittah selected, as opposed to any other 
mitzvah, to demonstrate this fact? 

Horav Nissan Alpert, zl, explains that the lesson for us is that 
we have maintained the same degree of sanctity upon hearing the 
details of the mitzvah as we had when we heard its general principles. 
Sometimes we hear a general concept and we agree, accept and are 
prepared to move forward with execution until we hear the details, the 
nitty gritty, daily demands. Klal Yisrael did not flinch when they heard 
the details. Why is this so important?

The Rosh Yeshivah offers a number of citations which 
emphasise the significance of incorporating the Revelation, the moment 
when we received the Torah at Sinai, into our daily learning. 
V’hodaatam levanecha v’livnei vancha…yom asher amadatam lifnei
Hashem Elokecha b’Chorev. “And you shall teach it to your children and 
to your grandchildren…the day upon which you stood before Hashem, 
your G-d, in Chorev.” We are to incorporate that feeling of awe, 
trembling and quaking into our Torah study. (Berachos 12a) “Each day 
the Torah shall be (as) new in your eyes” (Rashi, Devarim 26:16). The 
Torah should always appear to us as a gift which everyone seeks to 
possess and enjoy.

Rashi writes that this “newness” should be our attitude 
towards the manner in which we relate to mitzvah observance. In other 
words, mitzvah observance should be exciting, invigorating, ideal. The 
problem is: How does one inject this flavour, this life, into something he 
has done a thousand times? Is it realistic to expect someone to maintain 
the same attitude on his 1001st time as he had the very first time he 
carried out the mitzvah?

Rav Alpert quotes the Chazon Ish, zl, who posits that if each 
time one performs a mitzvah, he does so with the complete intention of 
fulfilling its every detail, then each time he performs that mitzvah it will 
be as if it was his very first time – as if he had just been commanded 
regarding its observance.

We now understand the significance of Shemittah and why it 
was (possibly) selected as the mitzvah to emphasise detail and newness. 
Shemittah is replete with detail. Furthermore, Shemittah is a once in 
seven-year mitzvah. The average Jew probably will not have the 
Shemittah experience more than ten times in his life. Thus, each cycle
will present itself as something exceedingly new and novel, something 
for which he has been waiting for the past six years. We are instructed 
to view each and every mitzvah as we view Shemittah, the uncommon, 
wait-for-six-years mitzvah. As the Chazon Ish teaches, the key is to view 

each mitzvah as being so special, so precious, that we want to be in the 
proper frame of mind to carry it out meticulously, with extreme care, 
paying attention to every detail as if we were performing it for the very 
first time.

ץראלהיהיןותבשתבשתיעיבשההנשבו...ךדשערזתםינששש
For six years you may sow your field… But the seventh year shall be a 

complete rest for the land. (25:3,4)

The mitzvah of Shemittah teaches us that Hashem rules the 
universe. He is the only force in the universe, not the laws of nature. By 
allowing his field to remain untended and unguarded, the Jew declares 
to the world that life is not about material bounty. When Hashem says, 
“Stop,” we halt our work, our production – whether it is Erev Shabbos or 
Shemittah. We ascribe to a Higher Power, and we believe with complete 
faith that Hashem will provide for our needs. During the Shemittah year, 
all of the produce of that year is hefker, free for all to take; we have no 
restrictions. Why is it necessary to have our produce become hefker? It 
would have been sufficient simply not to produce, allow the field to 
remain fallow. If something grows anyway, why should the owner not 
keep it?

I once heard that Shemittah teaches us selflessness. It is not all 
(only) about us. There are other people in the world. A community is 
comprised of many individuals: some the same; others different; but we 
are all in this together. We must learn to place another Jew’s interests –
if not above our own – at least on par with our concerns. When it has to 
do with emotions, amenities and the various comforts of life, we are 
directed to act selflessly and put the feelings and needs of others before 
our own (unless it is a matter of life, then, chayecha kodmin, your life 
takes precedence).

Why do we find it so challenging to place our fellow’s interests 
above – or at least on par with – our own? Private ownership. When 
man owns a parcel of property or any material possession, he claims 
complete mastery over this possession. It is “his,” and no one can touch 
it. We do not want anyone to meddle in our businesses, our affairs, 
because they belong to “me.” While we are comfortable being part of a 
community, a settlement, a family, when it involves private ownership –
stay out! The “private” is the great divide between people.  This attitude 
ultimately leads to an exclusionary, isolationist view on life.

The flipside of private ownership is initiative and incentive for 
personal achievement. We develop what is our own. We do not care to 
develop what belongs to someone else. Why toil for someone else?

The Torah presents us with an alternative to the negative 
aspect of private ownership: Shemittah. For six years you may – should –
work. For six years it is your initiative, your incentive, your success. The 
sense of acquisition and domination is very real during those six years –
but do not get ahead of yourself, because the seventh year is coming. 
The flipside/alternative is Shemittah. We, who have previously been 
private owners, now surrender our ownership. As a result, we develop a 
greater sense of fellowship, because now we have placed our fellow’s 
interests above our own. The self-imposed walls of private enterprise 
which have separated us from the community have been demolished. 
Selfishness gives way to altruism and magnanimity; narrow-mindedness 
concedes to tolerance and impartiality. During Shemittah, all Jews were 
equal, No one owned; no one controlled; no one manipulated. We were 
as we were meant to be: one people, without dividers between us;
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Jewish landowners working to develop, and hopefully maintain, a 
balanced perspective of life. Shemittah was when the individual realised 
that he was part of a larger community of Jews, in which all were equal.

I saw an exposition applying this idea of Shemittah
inclusiveness to explain what at first glance appears as an ambiguous 
statement in Pirkei Avos (5:13), He who says, ‘What is mine is mine and 
what is yours is yours’ – this is a middah beinonis, ordinary/average; but 
some say this is middas Sodom.” This is extreme. Just because a person 
wants to keep for himself – what is mine is mine and what is yours is 
yours – is he similar to the people of Sodom who warranted being 
destroyed? Yes, he thinks only of himself – never of others. Such a 
person will never experience a feeling of selflessness. He will be 
consumed by his selfishness, to the point that if anyone attempts to 
break through the wall, he will respond negatively. Life is all about him,
with no allowance for anyone else. Indeed, why would he be called 
ordinary or average, unless he represents the contemporary human 
psyche.

Bechukosai
וירפןתיהדשהץעוהלוביץראההנתנוםתעבםכימשגיתתנו

Then I will provide your rains in their time and the land will give its 
produce and the tree of the field will give its fruit. (26:4)

“Rains in their time” means the time most convenient for 
people – such as Friday nights when people are generally at home or 
close by. When we get “wet,” it is for a reason. Hashem defrays anything 
that might prove to be a nuisance from inconveniencing us. The 
Midrash, however, adds that, at times, an entire community or even a 
city might have rain in the merit of one person who needs the benefit it 
provides. Chazal go so far as to posit that, at times, Hashem may send 
rain for the benefit of one field, even one blade of grass. We neither 
know nor understand Hashem’s ways, because we are not privy to 
everything – past, present or future – that factors into a Heavenly 
decision. Thus, concerning Heavenly knowledge and Divine power, 
nothing stands in the way of sending an entire rain shower for the 
benefit of one meritorious person.

Horav Avraham Pam, zl (quoted by Rabbi Sholom Smith in 
“Messages From Rav Pam”), gleans from this Midrash (Vayikra Rabbah
35:12) an insight that should serve as a source of encouragement and 
chizuk for mechanchim, educators. (In truth, as representatives of 
Heaven on this world, every Jew is a mechanech by personal example. 
Every parent is certainly a mechanech.) One has moments in his career 
(we have all experienced this feeling) in which he works, toils, sweats,
prepares, puts all of his life into his talmidim, students, but does not see 
the fruits of his labours. He/she wonders what it is that he/she is doing 
that is wrong. Something is just not working. Weeks can pass, and the 
rebbe/morah feel that he/she is just not reaching the students. How are 
they to be moulded into Torah loyal Jews if their mentors cannot get 
through to them? The next point of the downward spiral is to give up. 
“Is it really worth it? Does it make sense to toil to the point of 
exhaustion, expend blood, sweat and tears in this school, for this class? 
(As Rav Pam underscores, the sacrifice is that much greater and the 
challenge and obstacles are that much more difficult in an out of town 
school, far from the major yeshivah Torah communities). When the 
teacher/rebbe/morah asks the critical question: “Am I making a 
difference in the lives of these children?” one should begin to worry 
about the rebbe/morah’s viability in Torah chinuch. 

The Rosh Yeshivah explains that the answer is to be found in 
the above-quoted Midrash, which teaches that it is worthwhile for 
Hashem to bring rain for an entire field, when, in fact, He only wants to 
irrigate one blade of grass. A rebbe can teach an entire class and, at the 
end of the day, only one student will go through the system, yeshivah, 
kollel and become a talmid chacham, Torah scholar, whose erudition 
impacts thousands. (I add that it does not mean that the rest of the class 
was not “successful.” Every Jewish child who studies Torah is a success. 
Some, however, apply that Torah to disseminate it to others (lilmod

u’le’lamed).) From a Torah-productive perspective, this is meaningful in 
the sense that the Torah is transmitted and continued. It moulds and 
shapes the student’s life. Furthermore, this budding talmid chacham has 
a direct influence on his family: father, mother and siblings. All of this 
has been achieved through the efforts of the mechanech.

I would like to expound on this idea. A rebbe can have a class 
of boys who are, for the most part, doing well. They may not be 
performing in accordance with the high expectations of the rebbe, but 
they are listening, learning and observing. One boy in the class might be 
more challenging than the others. His family background might gravitate 
more to being observant, but not passionately so. As a result of the 
rebbe’s influence, the boy becomes more observant, with stronger and 
greater devotion to shemiras ha’mitzvos. Along the way, he shleps his 
father along. In an attempt to assuage and encourage her son’s newly-
found attitude, the mother changes her own level of observance. When 
the parents change, the home/siblings change. In the space of a few 
years, an entire family is transformed: parents, children, grandchildren 
and great-grandchildren. All of this is the result of a rebbe who cared. 
One blade of grass – one Yiddishe neshamah – an entire family –
generations of Yiddishkeit. There is not one mechanech who has not 
impacted the life of “one” student, and, as a result, transformed a 
family!

לרעהםבבלענכיזאוא
Then at last shall their obstructed heart be subdued. (26:41)

Parashas Bechukosai contains within it the first Tochacha, 
Rebuke/curses, whose purpose is to teach mussar, ethical direction, 
reproof, in order to inspire them to wake up and repent. This is alluded 
to by the above pasuk: the rebuke/curses will liberate them from the 
fetters of the yetzer hora, evil inclination. Additionally, rebuke is a good 
thing - in that it assures us that Hashem cares. Horav Yisrael Belsky, zl, 
explains that a child who misbehaves knows that he is in for a 
punishment when his parents become aware of his misdeed. What if 
they ignore it, ignore him? This implies that they do not care; they have 
rejected him. Indeed, rejection is far worse than punishment, because 
rejection conveys the message: We have given up on you. Do what you 
want. It no longer makes a difference to us.

The Rosh Yeshivah explains that yissurim, suffering, troubles, is 
a vehicle through which Hashem communicates with us. Sadly, we view 
yissurim negatively, contending that if Hashem loves us, He will not give 
us pain. This is the attitude of someone who is not thinking. When a 
person commits a wrong he must be punished, so that he will not 
continue acting inappropriately. What if the person does not know (or 
refuses to acknowledge) that what he has done is wrong? He must be 
told; the wrong must be pointed out to him, so that he can contemplate 
the error of his ways and correct them. By focusing on the yissurim that 
he experiences, he will be able to identify what it was that he did wrong
and purge the evil that catalysed his negative behaviour. When one’s 
actions are recalcitrant, his behaviour fractious, he should set his sights 
on determining the source of the problem.

Suffering is an indication that Hashem believes in the person’s 
ability to correct his error and move on spiritually. It also shows the 
abiding love Hashem manifests, remembering each one of us and doing 
what is necessary to curb transgression and spur growth. As Rav Belsky 
observes, Hashem personally attends to the smallest details in every 
individual Jew’s personal life and His nation, collectively, constantly 
sending a stream of messages and opportunities to enable and 
encourage us to achieve perfection. This is the meaning of Hashgachah
Pratis, Divine Providence. 

Our function is to believe, to trust in Hashem with unstinting 
faith that whatever happens is His message, His way of showing love and 
concern. Bitachon, trust, is the key to life. Some have it; others must 
work on it constantly until they have achieved the peace of mind that 
comes with total faith in Hashem. By doing this, we will learn to lead our 
lives in constant reliance on the Almighty, which is really what living as a 
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Jew means: unswerving commitment to Hashem. I close with the words 
of Horav Nachman Breslover, zl, “Do not relate to Hashem about all the 
suffering that you are experiencing. Instead, tell your troubles that there 
is a Creator.” (In other words, ameliorate your suffering with the 
knowledge that Hashem is present to support you – if you take the time 
to listen to the message.)

Indeed, accepting the message with love, and not balking as a 
result of the pain, is the test which defines one’s bond with Hashem. We 
all experience challenges in the course of our lives, challenges which are 
commensurate with our ability to withstand and triumph over them. 
Hashem will not test us with a test that we are destined to fail (out of 
weakness). The following story is about a Jew whose love for Hashem 
was boundless, who remained unstintingly committed despite being 
challenged – and challenged again. Indeed, his attitude was, “Hashem, 
whatever You throw at me, I am ready.”

In one of the premier European communities, a couple resides 
who waited twenty years for their only child. The husband serves as 
Ram, lecturer, in one of the community’s yeshivos; his wife is a 
successful teacher in the local Bais Yaakov. For twenty years, they hoped, 
they prayed, they retained their calm demeanour. Such was their 
unwavering commitment, their consummate love for the Almighty. 
(Incidentally, the wife did conceive twice and gave birth to infants that 
lived a mere few days.) Not only did they not despair, they would visit 
with other couples who, like themselves, were still waiting for their first 
child. They encouraged them, imbuing them with hope. Nothing was 
beyond Hashem, “Look, after almost twenty years of waiting, we have 
not given up hope: we wait; we pray; we believe.”

Hashem responded positively to their prayers, and a 
wonderful, beautiful baby boy was born to them. The bris was more like 
a wedding. The entire city shared in their unbridled joy. The couple 
moved on to parenthood, raising their son in the Torah way. He 
possessed a brilliant mind and devoted himself to a life of Torah study. 
He passed many milestones in his Torah achievement as he matured into 
an exemplary G-d-fearing young man, replete with Torah knowledge, 
middos tovos, extraordinary positive character traits, and completely 
devoted to mitzvah observance and performing acts of loving kindness. 
Obviously, shadchanim, matchmakers, lined up at his front door with 
proposals of wonderful girls from outstanding families who were willing 
to support this young man in a manner that would allow him to study 
Torah full - time for as long as he desired. He ended up becoming 
engaged to a special, fine young lady from a background similar to his 
own. It was a match made in Heaven. Finally, after years of prayer and 
hope, the parents were seeing their “pay day.” The engagement 
celebration paralleled the celebration rendered for the chosson’s bris. 
Unfortunately, the joy that permeated the community lasted for only a 
few days – when the chassan began to complain of severe, painful 
headaches. He was rushed to the hospital where, after testing, the grim 
prognosis was confirmed: he was suffering from a terminal disease, with 
mere weeks to live. 

The average parent who hears such shocking news would 
understandably fall apart, complain, grieve, pray. The reaction of this 
young man’s parents was to strengthen themselves with faith and trust 
in the Almighty. What Hashem does is for the good. Who are we to 
argue? These were the same parents whose faith during twenty years of 
childlessness remained resolute. As soon as they learned the frightful 
news, they knocked on the door of their new mechutanim, parents of 
their son’s kallah, with the news and their proposal, “We do not want 
your daughter to suffer for even one day.  We have come to revoke the 
match. Our son agrees. He does not want such a special girl to 
experience the pain of loss.”

The mechutanim wept. The kallah, who at that moment was in 
another room, also wept. After a few moments, the kallah came out of 
her room and spoke, “I refuse to break the shidduch. Such a young man, 
who is the consummate ben Torah, is rare. I pray along with everyone in 
the community that my chassan be cured.” It was decided the entire 
community would storm the Heavens on behalf of the chosson.

A few days later, the individual who related this story was 
walking past one of the small shtieblach (shuls) in the community when 

he heard bitter weeping emanating from within the shtiebel.  He went 
inside to see if anyone was in need of assistance. He noticed a man 
standing in front of the Aron Kodesh, crying bitterly. As he came closer 
he became aware of the man’s identity: he was the chosson’s father.

“My Father, my loving Father,” he cried. “You must believe me 
when I assert that I have no grievance against You. Whatever my wife 
and I have received from You until now has always been kindness. 
Nothing that You will do to me will cause my faith to weaken or my love 
to diminish.  I will remain steadfast in my love and devotion to You. The 
bonds that we have developed with You are as strong as ever. They will 
never be torn asunder. Indeed, no matter what occurs, I will devote 
myself even more to Your service.

“If, by some miracle, my son lives, we will do everything within 
our means to enable him to spend his life studying Torah. Nothing will 
stand in our way to provide for him.”

The listener was all shaken up by what he had just seen and 
heard. Word spread. They knew that their friend (the father of the 
chosson) was a devout, G-d-fearing Jew, but were never aware of his 
extraordinary faith in Hashem. That Shabbos, the Rav addressed the 
congregation, “We have in our midst an individual of unique spiritual 
character. It behoves us all to help him in his time of need. Every one of 
us must repair our inter-relationships, elevate and sanctify our lives, 
dedicate ourselves with greater fervour to the service of Hashem 
through Torah study and tefillah, prayer. Let it all be a z’chus, merit, for 
the refuah sheleimah, full recovery, of the chosson.” Everyone listened 
and immediately acted. The community was transformed. Within days, 
one could hardly recognise its members. To listen to them davening 
Shacharis, the morning prayer, one would think that it was Neilah, the 
Yom Kippur closing prayer. They were all on a mission to intercede and 
catalyse the chosson’s return to good health.

A few days passed, and the chosson went in for a PET scan to 
determine the status of the growth invading his brain. The doctors 
looked at the scan and called the chief of medicine, who was just as 
perplexed as they were. The growth had disappeared as if it had never 
been there. The chief of medicine told the chosson and his parents that 
the only explanation for this phenomenon was: Heavenly intervention, a 
miracle! When one has true faith, it is a reality in which he believes on a 
regular basis. Everyone came together to pray for a miracle for the life of 
a young man whose entire existence was miraculous. 

Va’ani Tefillah
ךדיבםירוסמהונייחלע...ךלונחנאםידומ

Modim anachnu lach…Al chayeinu ha’mesurim b’yadecha. 
We gratefully thank You… for our lives …which are in Your hands.

Bircas Hodaah, the blessing of Thanksgiving, is the 18th blessing. It 
is very appropriately placed, because 18/chai/life implies that the 
purpose of your life is to recognise Hashem’s kindnesses and to thank 
Him for it by serving Him in the manner that He so directed us.  

Yet, we allow this overriding purpose of life to elude us, when, in 
fact, without life, we could neither sin nor go about our lives as we 
please.  We live life as if we deserve it, taking for granted that life is the 
greatest Heavenly gift that we can receive. It is one thing not to pay 
gratitude, but how can one have the audacity to abuse the very gift that 
he receives by taking that gift and using it against our Heavenly 
Benefactor? 

If we would take the time to focus on the far-reaching meaning of 
Modim, what and why we are thanking – we would act differently to the 
point that our obligation to say Modim would serve as a deterrent from 
sin.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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AA  HHoollyy  HHoouussee  
אם בחקתי תלכו,  ““  44,,33  ::2266

ואת מצותי תשמרו ועשיתם 
אתם. ונתתי גשמיכם  
בעתם, ונתנה הארץ יבולה 
  ””ועץ השדה יתן פריו 

“If you will follow My decrees and observe 
My commandments and perform them. 
Then I will provide your rains in their time, 
and the land will give its produce and the 
tree of the field will give its fruit.” Rashi 
says that we learn from here that one 
should have Ameilus in Torah.  However, it 
would seem that Ameilus in Torah should 
be part of the Taryag Mitzvos which we are 
obligated to heed.  If so, what is Rashi 
adding that the words, “ואם בחקתי תלכו” 
teach us?    
שתהיו  “ ,Means ”אם בחקתי תלכו“ 
 that you should be laboring  - ”עמלים בתורה 
in the Torah.  “ואת מצותי תשמרו” – means that 
you should be laboring in Torah in order to 
observe and fulfill that which you learn, as 
the Posuk says, “ ולמדתם אתם ושמרתם לעשותם” 
– “And you shall study them, and you shall 
observe them to perform them.” (רש"י) 
 Rashi says that these words teach 
us that one is to have Ameilus in Torah.  
However, how could it mean this when 
toiling in Torah is one of the Taryag Mitzvos 
and thus is included in “ואת מצותי תשמרו”?  It 
says in the Medrash 35:1 “אם בחקתי תלכו” – 
This Posuk can be understood based on the 
Posuk in Tehillim 119:59 “  חשבתי דרכי ואשיבה
 I considered my ways and I“ – ”רגלי אל עדתיך
returned my feet to Your testimonies.”  
Dovid Hamelech was saying: Ribbono Shel 
Olam, each and every day I would plan and 
say to myself, I am going to this place and 
to that residence, but my feet would lead me 
to the Batei K’neisiyos and Batei 
Medroshos, thus it is written: I consider my 
ways and I returned my feet to Your 
testimonies. Why did Dovid Hamelech refer 
to Hakodosh Boruch Hu here specifically as, 
Ribbono Shel Olam?  Sotah 9a – The 
enemies of Moshe and Dovid had no rule 
over the work of their hands, as the Posuk 
in Tehillim 33:1 says, “  רננו צדיקים בה', לישרים
 Rashi says there that the work  ”.נאוה תהלה
of the hands of Moshe refers to the 
Mishkan, while the work of the hands of 
Dovid was מצודת דוד, referring to Dovid’s 
house – the place he lived.  We see from here 
that there is comparison of the house of 
Dovid Hamelech to the Mishkan, in that in 
both of them, the enemies had no power 
over them.  We see the great Kedusha of 
Dovid Hamelech’s home.  Shulchan Aruch, 
Orach Chaim 331 – “בכל דרכיך דעהו” – one 
must take his mundane of this world, his 
matters of Olam Hazeh, and use it in his 

service to Hakodosh Boruch Hu.  Dovid 
Hamelech elevated all of his Olam Hazeh to 
Avodas Hashem, so much so, that his house 
had great Kedusha.  Dovid Hamelech said, 
“Ribbono Shel Olam,” – being that You are 
the Ruler of the world, and You placed all of 
these things in Olam Hazeh so that we 
could use it to create Kedusha, and use it in 
our service to You, thus each day my feet 
take me to my house – a place that has the 
Kedusha of a Bais Hakneses and a Bais 
Hamedrash.  When Rashi says that one in 
to have Ameilus in Torah, it means that all 
of a person’s Ameilus in this world, even 
matters of Gashmiyos, should all be done 
with the Torah – meaning that all should be 
done for the sake of the Torah.  We can also 
explain this Medrash that Dovid Hamelech 
thought that if he does everything for the 
sake of Hakodosh Boruch Hu, then he 
would be Zoche to build the Bais 
Hamikdash.  However, he tells Hakodosh 
Boruch Hu that he if fact did everything 
L’shem Shomayim, but was not able to 
accomplish more than a Bais Hakneses and 
a Bais Hamedrash, which are classified as 
a Mikdash Me’at, a small Mikdash, but not 
the actual Bais Hamikdash.  (Being that 
Dovid Hamelech had such a great desire to 
build the Bais Hamikdash, and prepared for 
it as much as possible, although he did not 
actually build it, it is nonetheless attributed 
to him). ( מהרי"ד מבעלזא)  
 You will go”, connotes“ – ”תלכו“ 
movement from place to place.  This is a 
Remez to the process of Torah study, in 
which one regularly progresses to 
increasingly more sophisticated levels of 
understanding.  “תלכו” also means you will 
walk, which is meant to imply something 
that takes work, as opposed to standing or 
sitting, which one does not need to do 
anything.  Thus, Rashi explains that this 
Posuk teaches us that we must have 
Ameilus in Torah; we must toil and labor 
over the Torah. (גור אריה) 
 The words, “אם בחקתי תלכו” refers 
to laboring in Torah study, while the words, 
“ מצותי תשמרו  ואת ” refers to laboring in Torah 
study for the sake of fulfillment, which is a 
much higher purpose than what is implied 
from the words, “ועשיתם  “  ”.ואם בחקתי תלכו
 refers to the actual performance of – ”אתם 
the Mitzvos- that one must toil in the Torah 
Hakdosha in order to perform the Mitzvos, 
and then actually perform them. (מזרחי) 
 Rashi says that this Posuk teaches 
that we must have Ameilus in Torah.  The 
Loshon of “תלכו” – going, connotes that 
which someone is always going to, very 
purposefully.  From this we learn that one 
must learn a lot of Torah in order to know 

what to be Mekayeim in the Torah, and not 
to just fulfill and follow that which others 
tell him.  In Kiddushin 66a – there was a 
story with King Yannai who became very 
angry at the Chachomim.  אלעזר בן פועירא, 
who was a Tzeduki, told Yannai that he 
should kill all of the Chachomim.  Yannai 
asked, but then what will be with the 
Torah?  Elazar responded that there is no 
need for the Chachomim, as there is a Sefer 
Torah wrapped and placed in a corner, and 
anyone who wants can come and study it.  
Yannai agreed, and in doing so immediately 
became a Tzeduki.  Yannai should have 
responded that while the Torah is good for 
the Torah Shebiksav, but if the Chachomim 
were to be killed out, what would be with 
the Torah Shebal Peh?  There are those who 
believe that there is no need for 
Chachomim, for we have many Seforim and 
everything can be learned from them.  
While there are indeed many Seforim and 
much can be learned from them, Torah 
Shebal Peh is always needed, for one needs 
to be taught by a Rebbe and in Yeshiva how 
to study these Seforim properly, so that 
they are understanding the true meaning 
written in the Seforim.  One must 
constantly labor over the Torah Hakdosha 
to ensure that he truly understands it. (  קול
  (רם

 Chazal tell us that once one is in 
the afterworld, he can no longer go up or 
down, as he cannot do Mitzvos or Aveiros.  
However, a father who gave over Torah and 
Yiras Shomayim to his children, and a 
Rebbe who did so to his Talmidim, the more 
Kedusha that his child or Talmid brings to 
Olam Hazeh through Limud Hatorah, 
elevates the father and Rebbe even in the 
after world.  “אם בחקתי תלכו” – If you will 
infuse Torah and Kedusha into your 
children and Talmidim, then “תלכו”, you will 
be able to go up even in Olam Habah. 
 (מהרי"ד מבעלזא)

 We need to make the entire 
purpose of our lives the Torah Hakdosha.  
Once one has accomplished that, then 
anything and everything he does, even that 
which would normally be considered 
mundane, would be considered Kodosh, and 
as if one has Ameilus in Torah.  Rashi is 
telling us that the Torah is teaching us here 
how we have to make the Torah the 
absolute center of our lives, and then 
everything we do will be called, “Ameilus in 
Torah.”  May we be Zoche to infuse within 
ourselves the Torah Hakdosha, so that our 
world completely revolves around the Torah 
Hakdosha, and that everything we do 
should be Ameilus in Torah.  
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PARSHAS BEHAR 
A LOAN AND ALONE ON EARTH 

Chazal tell us that Hashem created this world called שי  (matter) from ןיא  (nothingness), because nothing existed prior to Hashem. The 
Chassidic Masters take another spin on this. That in reality this world that we live in is the ןיא  nothingness compared to the next world 
where there lies the real שי יבהואל ליחנהל substance and reality. This is what the passuk means when it says , שי  I will give to those 
who love me שי  310 worlds the gematriah of שי . Menachem Mendel from Vitepsk seems to make a synthesis between both of these 
perspectives. He writes that Hashem made this world from nothingness and gave to man his task and mission to transform and return 
the שי  back into ןיא .  
 
How is such a mission achieved? The prerequisite to the success of such a purpose is first to possess the correct perspective at Olam 
Hazeh a world whose nature is of the physical. In the English Language when one wants to show possession he begins his sentence 
with the words I have … First comes the I, which is then followed by have which means to possess. In Lashon Hakodesh this statement 
is said in a different form: יל שי  there is to me…. The I is absent and so is the verb of possession. In Lashon Hakodesh the ינא  shares 
the same letters of   .One must constantly strive to negate the ego and his I to Hashem and to His will . ןיא
 
In reality this world is so fleeting and will eventually end. What you cannot take with you in the grave sends the message that one 
doesn't "really" own it except for its Halachik ramifications. Therefore, even though it might appear as if you do own something, the 
true interpretation to this illusional reality is that you don't "have" it but rather   .it is "to me" for the time that I am living  יל
 
Let us take the English word own. Why isn't the word "one" pronounced the same way as the word own just like we find in the word 
bone or stone? Why is it pronounced as if it has a letter w before the "ne"? The truth is that the more educated one gets, he realizes 
that most significant rule of the English Language is that everything is the exception to the rule. But if I had to give mussar I would say 
that we must clearly understand that that only Hashem who is דחא  one, is the only one who does own everything. If you understand 
this clearly then you already won many battles in life. Even one's body one does not own to do to it whatever he pleases, to risk your 
life, tattoo it, cut yourself or make a bald spot between your eyes to show mourning over the dead or to take drugs that can make you 
unhealthy.  
 
However, what one truly does own and what he can take with him after 120 is his spirituality, his Torah Mitzvos and Middos Tovos 
which he fulfilled with his body. In this fashion he changed and sanctified his body which is merely flesh and blood into a reality of the 
future for it supported the fulfillment of the above. According to many Rishonim, Olam Habah will be experienced with a spiritual body 
and neshama together, that body which we infused with Torah and Mitzvos. It was in this world that we took the שי  of our bodies and 
transformed it back to ןיא  as Rebbe Menachem Mendel from Vitepsk prescribed. 
 
The Torah in this week's parsha gives Klal Yisrael an opportunity for a year long and sometimes even more, to arrive at the realization 
that physical things like land property one doesn't really own fully but rather it belongs to the One the Echad, Hashem. Every seventh 
year all agricultural activity is prohibited and the land must lie fallow. All produce that is grown naturally is declared hefker and 
ownerless to all men and animals.  On the 50th year which is Yovel the same restrictions applies as Shmittah, plus the Jewish slaves 
that we employed must be freed, and all sold land must be returned to its original owner. In case one thought that he invested in a 
land purchase so that he will have the real estate to give over to his children, when Yovel strikes he will realize that real estate is really 
false estate. The only real estate that you own after your demise is your grave and even that is only up until Techiyas Hamaisim.  
The Zohar says that in the passuk שי the word  שי יבהואל ליחנהל  is the acronym of הטימש לבוי . By observing the laws of Shemittah and 
Yovel one acquires freedom רורד םתארקו  from physical objects and materialism which has become one's masters instead of one's 
servants, contrary to one's original plan in their usage. Shemittah and Yovel are the wake up call that one must take a recess from over  
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indulgence in of the corporeal (body, notice the addition of the word real as if the body is a real corporation). ץראב רורד םתארקו  by 
viewing yourself for those years not as the owner, you are freed  ץראב  from your shackles and attachment to earthliness. 
 
Possessiveness and obsession with the I and "mine", can be very dangerous. One must realize that everything he owns is only a short 
loan to you by Hashem The purpose of these loans is to enable one to make correct moral choices in order to aid you to get closer to 
Hashem. With this understanding of the loan concept, one's challenges and tests of life become less frustrating and painful. The feeling 
that physical objects are mine with an absolute possessiveness instead of a loan from Hashem is dangerous, for it is similar to a mine 
planted in the ground that can lead to unfortunate explosive results. The craving for amassing wealth can drive one away from being 
close with his immediate family and relatives for there is no time due to his pressing pursuit. His spiritual levels can drop and his 
middos can be distorted all the sake of it's mine. קלמע  which is gematriah 240, is the opposite of the hashkafah that everything you 
own is really יל שי  to me because it is a  a deposit which is also 240. It was Haman the descendant of Amalak who said (Esther  ןודקפ
יל הוש ונניא הז לכו (5,13  the fact that everyone bows down to me with the one exception of Mordechai is of no value to me. With 
Amalek it's either all or nothing! Amalek feels the entitlement to have it all. If one becomes so obsessed with mine it can cause him to 
be a miner which means to dig deep into the earth (earthliness) to uncover more resources for greater feelings of power. By being a 
miner one will remain paralyzed in this state of also being a minor for the rest of his life, never growing up always striving to have, not 
to give or share.   
 
Undergoing this Covid 19 which forces us to be alone without all of our normal physical activities makes us begin to realize whether it 
is wealth, investments, entertainment, sports, big and lavish chasunahs, etc. are mamesh here today and gone tomorrow. By being 
alone in a forced seclusion we begin to realize more clearly that all of the above is also only a loan from Hashem. He gives it for a 
certain time and then takes it back. Let us learn from the first Yid of Am Yisrael, Avraham Avinu (Bereishis 13 12) דאמ דבכ םרבאו 

 .that the passuk describes his departure from Mitzrayim as being "heavy" very much with cattle, silver, and gold   בהזבו ףסכב הנקמב
The Baalei Mussar explain that the word דבכ  is a description of his relationship with his new acquired wealth in that it was for Avraham 
a burden and extra pressure to have such great wealth and ensure that it wouldn't play a role of disrupting his household and himself 
from the service of Hashem. The Seforno says because of his overwhelming possessions it slowed him down from his burning desire 
to reach the mizbaiach quickly.  
 

דבכ  denotes a heaviness that causes a slowing down and compromise in one's avodas Hashem. Likewise, it can be said about our 
lockdown because of the virus that has plagued us. Up until now we had the wealth and all of the distractions and the perks that come 
with it as we mentioned above. Unknowingly, it has taken its toll and has slowed many of us down from the mizbaiach of avodas 
Hashem. The Master of the Universe decided to bring us anothef type of דבכ  which also slowed us down from our normal daily pursuits 
by removing all the extra nonsense that distracted us in the past from our real purpose of sacrifice to Hashem on the mizbaiach. 
 
Shemittah and Yovel give us an acute recognition of the real life and not "real" estate, of true ownership and not the mines that are 
waiting for our footsteps to step on. There is no entitlement for anything since everything we have must be framed through the lens 
of matanah and pikadon. The present situation should retroactively make us understand like Avraham Avinu that the previous life 
style before Mabbul of Corona was a nonsensical constant pressure to keep up with technological advancement which slowly but 
surely hijacked many of us from the mission of Am Yisrael. We must glean from the present pulling the rug from under our feet that 
we must be committed and devoted not to return to our old investment of energies to waste on things and projects that are ןיא  when 
we start and remain an even bigger ןיא  after we finish. This will hasten the coming of Moshiach who will bring to us the ultimate Yovel 
of freedom from earthliness and fulfill our yearning for a greater intimacy with Hashem.   
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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don't ignore the utility that allows
you to carry worry - free on shabbos 
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Would You Ignore
these utilities?

e l e c t r i c
t e l e p hone wat e rga s

i n t e r n e t

for more info & to pay your annual dues:
888.805.eruv (3788) • www.RocklandEruv.org

We need you
to carry us,

so that we can
continue to carry you 

every shabbos.
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לפני למעלה מיובל שנים: אחד מבני מרן שליט"אנדירה בתמונה ה
המיוחדת של מרן, להלביש אפשר להבחין בקפידאסמוך לגיל שלוש, 

 , אף שעוד לא הגיע לגיל שלוש.כיפה המביא לידי יראת שמים


  עענניייינניי  תתללממוודד  תתווררהה

    
    

 ך,"הנ ללמוד ראוי סדר איזה . לפיש
  .סדרים כמה בזה שיש דשמעתי

  דדבבבבאא  קקממאא  פפררקק  בבססווףף  ההססדדרר  ללפפייתת..  
    ..בבתתרראא

 תורה בן ביום צריך זמן כמהש. 
  .חומש זמן וכמה, ך"נ ללמוד

    ..ככררצצווננךךתת..  
איך קונים שקיעות בלימוד, שלא  ש.

  כל דבר יסיח דעתו בלימודו.
  תתתתפפלללל..  תת..

, ת"בר "ג"רשב" בלימודו כשאומרש. 
 תלמוד של מצוות' ד מקיים האם
 אחת, במילה שאמרו כיוון או, תורה
  .אחת מצוה זוהי
עיין בהליכותיו ( ככןן..  ללווממרר  אאייןןתת..  

הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל  והנהגותיו של
המובאים בספר דרכי החיים (ח"א 
עמ' רצ"ג): "פעם בשעת מבחן 
תלמידים, אמר אחד התלמידים 
שדעת רשב"ג כך וכך, ואמרו בראשי 
תיבות רשב"ג, ולא אמר שם המלא 
רבן שמעון בן גמליאל, ומו"ר זצ"ל 
ראה בזה ענין של קרירות כבוד 
לתנא, ואמר לו בקפידא מי זה 

  )!...רשב"ג"?
 או תורה דבר להסביר מותר האםש. 

 או, בדיחותא או חידוד דרך על פסוק
 שלא בתורה פנים מגלה דמיקרי
  .כהלכה

    ..חחיידדוודד  דד""עע  ששזזהה  ייאאממררתת..  
, ת"בר" םם""ררממבב"" בלימודו כשאומרש. 
 תלמוד של מצוות' ד מקיים האם
 אחת, במילה שאמרו כיוון או, תורה
  .אחת מצוה זוהי

    ככלל  אאוותת  ממצצווהה..  תת..

  מה ר"ת ודו"ק. ש.

      אאייננוו  רר""תת  אאללאא  ססייממןן  ששייחחששבבוו..  תת..

 ישיבת את לסגור פסקו מדועש. 
 הפרו' לה לעשות עת הא, ין'וואלוז
  .תורתך

    ..ססגגררוו  זזהה  בבששבבייללתת..  
ש. מה הטעם שמבקשים בלימוד 

יותר מבשאר  ,התורה והערב נא
  מצוות.

    ככיי  בבלליי  טטעעםם  אאייננוו  ללייממוודד..  תת..
בסוף  'קן מפורשת'ש. כתוב בספר 

 ,בנו פרו שללמדו בסשי ,ההקדמה
למה אין  .ויבקשו לישועה ג' פעמים

  .ורהתברי דבבזה דין אין מתרפאין 
  תת..  אאייןן  זזהה  ססגגווללהה  אאללאא  זזככוותת  ההתתווררהה..

ש. תפלה שלפני הלימוד ואחרי 
בכל  אומרים אותההאם  ,הלימוד
או פעם אחת ביום בבוקר  ,סדר

  בכניסה ובערב ביציאה.
    תת..  בבתתחחייללתת  ההייווםם  ווססווףף  ההייווםם..

כשיש מילים בלע"ז ברש"י, האם  ש.
צריך לקרותן, ואם כן מדוע, הרי אינו 

  מבין.
(עי' ע"ז י"ט א' ואע"ג דלא ידע  ככןן  תת..

    וכו').
מה הדין כשמשאיר ספר פתוח,  ש.

רק כשכריכתו פתוחה, האם הוי בזיון 
 לספר ואסור, או שרי.

    גג""ככ  בבזזייווןן..  תת..
 ס,"בש וחידושים הערות כשכותבש. 

 כ"ואח ו קושיא,איז כותב ולפעמים
 במקום,' התוס כן הקשו שכבר רואה
  .זה למחוק האם

  ''..בבתתווסס  רר""ששוו  ללההווססייףףתת..  
 לבנותיו ללמד ענין יש האםש. 

 חייבות שלא כיון או ,'ב 'הא אותיות
 שילמדו וימתין, אין צריך ת"בת

  .הספר בבית אותיות אותם
    טטוובב..תת..  

 שאומרים למה המקור מהש. 
  .מחכימות אותיות

עעייייןן  ממגגדדלל  עעווזז  עעלל  ההררממבב""םם  ((ססבברראא..  תת..  
(פ"ד הל' ט'), "אלא דבריו  ההללככוותת  אאייששוותת

נכונים ותלמוד ערוך הוא, אלא שאתה צריך 
להתבונן על ההלכות, ולדעת כי אותיות 
מחכימות". ועיין בשל"ה מסכת שבועות 

  )תורה אור אות קע"ז.
 אותיות של ענין יש האםש. 

  .פה שבעל בתורה גם מחכימות
כלומר ( בבככלללל..  גגםם  זזהה  ששההתתייררוו  אאחחררייתת..  

  )אחרי שהתירו לכתוב תורה שבעל פה.
 רמז תהלים( שמעוני ילקוטאיתא בש. 
' לר חלפתא בן יוסי' ר אמר" ,)ב"תתס

 לראות אתה מבקש ,בריה שמואל
 עסוק ,הזה בעולם השכינה את

 דרשו שנאמר, ישראל בארץ בתורה
 היכן ב"וצ. "תמיד פניו בקשו ועוזו' ה

 בארץ דוקא שמיירי בפסוק מוכח
 .ישראל

ככתתוובב  קקרראא  אאחחררייננאא  דדררששוו  הה''    תת..
    בבההממצצאאוו,,  ווזזההוו  בבאאררץץ  ייששרראאלל..

 "גנב איתא 'ג – ב"כ במכילתאש. 
 לשון מהו לעצמו" זכה דברי תורה

  .גנב וממי גנב
ז"ל ( גג..""הה  ססווףף  זז""פפ  קק""בב  תתווסספפתתאא''  עעייתת..  

שם: "אבל המתגנב מאחר חבר, והולך ושונה 
פרקו, אף על פי שנקרא גנב זוכה לעצמו, 
(שחבירו רוצה לטייל עמו, והוא אומר שצריך 
לילך למקום אחד, ואינו הולך אלא יושב 
ולומד, אף על פי שגנב דעת חבירו, הרי זה 
זכה לעצמו ע"י לימודו, פי' זה ינחמנו), 
שנאמר לא יבוזו לגנב כי יגנוב וגו', סוף 
שמתמנה פרנס על הצבור, ומזכה את הרבים, 

ידו, שנאמר וזוכה לעצמו ומשלם על מה שב
ונמצא ישלם וגו', ואין שבעתים אלא דברי 
תורה שנאמר (תהלים י"ב) אמרות ה' אמרות 

  )טהורות" וגו'.
(אריה שאג)     

  
  

  
  
 

 
  
    
    
 
  

  

 

                                                                                    
    

 
 

 ייפפהה  ממרראאהה

  ללייווםם  לל""גג  בבעעווממרר  --ממננההגגיי  חחללאאקקהה  
שמחת ל''ג בעומר  -בימים החולפים עבר עלינו יום י"ח באייר 

נוהגים מנהגי אבילות. [הדברים הבאים היו אמורים שבו אין 
 להתפרסם בשבוע שעבר ומחוסר מקום נכתב רק השבוע].

אחד הדברים הבולטים ביותר בביתו של מרן שליט"א בשנים  
האחרונות היה התור הארוך של מאות ילדי חמד שבאים  
להתברך לקראת יום ההולדת של גיל שלוש 'חלאקה', ולבקש  

גזוז מעט משערות הראש. כל ימי השנה ובפרט ממרן שליט"א שי
 ביום ל"ג בעומר.

למעשה, בביתו של מרן שליט"א לא נהגו מנהגים אלו כלל, ולא 
עשו שום ענין ביום הזה מלבד מצות תספורת הראש כדין. הוא  
לא הלך אצל רבנים וגם לא עלה על קבר רבי שמעון בשביל  

 שמחת חלאקה.
קש, מרן שליט"א לא מסרב אמנם, מכיון שהרבה מהציבור מב

 ועושה עמם חסד ומברך וגם גוזז קצת משערות הראש.
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 ממעענניינניי  ההפפררששהה 
  ""אאררץץ  פפררייהה  וואאככללתתםם  ללששבבעע  ווייששבבתתםם  ללבבטטחח  עעללייההווננתתננהה  הה""
 ט)י ,ה(כ

נו כמה מקראות שמתעסקים סביב בממבטו התורני, באר ר
 רוחתם של עמלי התורה:

בפרשה זו נזכר שיהיה כל מה שצריך ולא יחסר כלום, אבל לא 
רשת כי תבא שכתוב בברכות של פנזכר שיהיה שפע ועשר כמו 

שלח ידך וגו', יפתח ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל מ (יצו
 תבא).כי  -וית גוים רבים וכו' להשם את אוצרו וכו' וה

 הבאור פשוט:
הלא כאן עוסקים בתלמידי חכמים, כמו שכתוב: אם בחקותי  

עמלים בתורה (רש"י), ולתלמידי חכמים אין זו שתהיו  -תלכו 
ברכה שיהיה לו יותר מהצריך, כי זה יגרם לו לבטול תורה, 
והברכה הכי טובה היא שיהיה לו כל צרכו, לא פחות ולא יותר. 

אל הכלל, שמתנהגים  מדברים  -ומה שאין כן בפרשת  כי תבא 
 לים בתורה, להם הברכה היא עשירות.כראוי אך אינם עמ

ה 'ואכלתם לחמכם לשבע', ומפרש שאלו את רבנו מהי הברכ
רש"י, אוכל מעט ומתברך במעיו, הרי יהיה שבע גדול (כמו 
שכתוב קדם, והשיג לכם דיש את בציר וגו'), ומדוע צריך ברכה 

 שיאכל מעט?
כל, ויצטרך לבטל זמן רב על האשלא  -ברך במעיו' תשובה: 'מת

 אלא יוכל מיד לשוב לתלמודו.
ידועה העבדא באברך תלמיד חכם, שהוגיע לגבאי בית הכנסת  
שהוא חפץ בעליה בשבת קדש, ואינו חושש לעלות לתורה 
בפרשה של הקללות, ואף שמנהג ישראל שהבעל קורא עולה 

 קבל עליה זו.לתורה, הוא הודיע שאינו חושש מל
 ואכן, קראו לו לעלות, ועלה בפרשה של הקללות. 

ם רבנו: לא עברו ימים מועטים, והודיעו לו שנפלה לו יוסי
שה בחוץ לארץ, על ידי קרוב משפחתו שמת, ונסע להתעסק  ויר

מוד. ואין לך קללה יהל בזה ונעשה בעל ממון, אבל עזב את
 ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((        גדולה מזה!

  בהר בחוקותית יופרש 383 '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

ננּוּוגג עֲעֲ עעּוּוטט  ּתַּתַ מִמִ   ּבְּבְ
תחת ידי מכתב שכתב רבינו שליט"א למרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, וכמדומה שלא נדפס בשום מקום (ושוב אחר שנדפס כאן  

 במהדו"ק, הובא בספר אגרות וכתבים ח"א איגרת ע"ג), וזת"ד.

  בבסס""דד..  ככ""טט  ששבבטט  תתששעע""הה,,  ששממייטטהה..    

ההעעיירר  ממררןן  ששללייטט""אא  בבדדףף  סס""גג  אא''  עעלל  ממהה  ששאאממררוו  בבאאבבוותת  ככךך    ככבבוודד  ממררןן  ממחחוותתנניי  ששללייטט""אא,,  ייייששרר  ככחח  עעלל  ההסספפרר  ההחחדדשש  ייממללאא  פפיי  תתההללתתךך..  ממהה  שש
ההייאא  דדררככהה  ששלל  תתווררהה  פפתת  בבממללחח  תתאאככלל  ווככוו'',,  וובבזזממננייננוו  אאייןן  אאננוו  ררוואאייםם  זזהה,,  ללככאאווררהה  ככווווננתת  חחזז""לל  ששזזהה  דדררככהה  ששלל  תתווררהה  ששאאפפיי''  אאםם  ררקק  פפתת  בבממללחח    

ייזזככההוו  ללההדדפפייסס  עעוודד  סספפררייםם    תתאאככלל  ווממייםם  בבממששווררהה  תתששתתהה  אאתתהה  ממקקבבלל  עעללייךך  ששתתללממדד  תתווררהה,,  ווזזהה  בבוודדאאיי  ייככוולל  ללקקבבלל  עעללייוו  גגםם  בבזזהה""זז..  ווההקקבב""הה  
  אאחחררייםם  עעדד  בבייאאתת  ההגגוואאלל  בבבב""אא..    

חחייייםם  קקננייבבססקקיי..    
באבות פ"ו מ"ד תנן "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה 

א דצ"ע מהא דאי' בברכות דף ס"ב ע"ב  אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". ושאלתי לרבינו שליט"
"תניא בן עזאי אומר על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע", והשיב רבינו שליט"א בזה"ל "עם סדין תחתיו או עם בגדיו". ועי' עוד בספר  

 חרת".  מחשבת עם עמ' של"ד שהשיב על זה רבינו שליט"א בזה"ל "זה החידוש אע"ג שלא בריא מ"מ עבור התורה תעשה כן אם א"א א

תענית י"א ע"א, ב"ק צ"א ע"ב) דהמצער את  שאלתי לרבינו שליט"א דצ"ע היאך רשאי האדם לצער את גופו והלא בגמ' איתא (עי' 
 עצמו נקרא חוטא. והשיב רבינו שליט"א בזה"ל "ע"י התורה אינו מרגיש צער". 

((קקנניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))    

  ממננחחתת  חחייננווךך  ההממווששללםם
  

ו על הוצאתו לאור עולם של סדרת ספרי מנחתבימים אלו נתבשר
חינוך להגאון הנודע בשערים בספרו הענק על סדר מצוות התורה.

 
הספר, שכבר הופיע במהדורות רבות, הופיע במלבוש חדש: תוספת
של מאות הערות מכתב ידו של מרן שליט"א, שהועתקו משולי
יוהספר הפרטי בו השתמש ולמד, וכן השלמות מכל עשרות ספר
בכל מקצועות התורה, מסודרות דבר דבור על אופניו כל הערה

 במקומה בשולי הגליון של ספר מנחת חינוך.
 

בשיחה עם הגאון המוציא לאור רבי יעקב חלופסקי שליט"א,
מתברר כי לפני כחמש שנים הוא הוציא בספר נפרד ("שיח המנחה")

רר, עשהאת גליונות מרן שליט"א על מנחת חינוך. הספר, כך התב
הד עצום וקנה לו שביתה אצל אלפי עמלי התורה שביקשו מהרב
המו"ל שידפיס את הגליונות עם המנחת חינוך כדי להביא דבר

 מושלם.
 

המחבר, לא חסך כל טירחה, והושיב שש תלמידי חכמים שעמלו
בראשותו במשך ארבע שנים להדפיס מחדש את כל הספר מנחת

ברו היטיב וניקו כל שגגת הדפוס,חינוך מצוות עשה ולא תעשה, וע
 ושילבו בשולי הגליון מתורת מרן שליט"א.

 
מתברר, כי "דברי תורה כל זמן שאתה ממשמש בהם אתה מוצא
בהם טעם" וגם על ספר כדוגמת מנחת חינוך ניתן להרחיב ולהוסיף

 מדברי תורתו של רבינו שליט"א בכל נושא.
 

להוציא לאור עוד נברך את הרב המו"ל שליט"א שיזכה להמשיך
 ועוד ספרים מתורת מרן שליט"א להרבות תורה בישראל.
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לעומת זה עשה האלקים", לכן בא היצר הרע ומנהל 

מלחמת חורמה כנגד הנשמה, על ידי שמחליף לאדם 

את התענוג של לימוד התורה עם התענוגים של עניני 

וכאשר הוא מצליח להפיל את האדם  העולם הזה, 

יכול  אינו  כי  כולו שלו,  בתענוגי הגוף הרי הוא כבר 

להפסיק מהרדיפה אחריהם, כמבואר במדרש )קהלת 

תאוותו  וחצי  העולם  מן  יוצא  אדם  "אין  א-יג(:  רבה 

מאתיים,  רוצה  הוא  מנה  מאה  לו  יש  אם  כי  בידו", 

ואם יש לו מאתיים הוא רוצה ארבע מאות.

רבינו  אצל  שמצינו  מה  בזה  להבין  נפלא 

"בשעת פטירתו של רבי זקף  הקדוש )כתובות קד.(: 

עשר אצבעותיו כלפי מעלה, אמר רבונו של עולם 

גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה, 

זה  על  וכתבו  קטנה".  באצבע  אפילו  נהניתי  ולא 

התוספות )ד"ה לא נהניתי( בשם המדרש שלמדו מזה 

ענין נשגב: "עד שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך 

גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו".

הם  הגוף  תענוגי  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

התורה,  מלימוד  הנשמה  לתענוגי  עצומה  סתירה 

כמו ששנינו במשנה )אבות פ"ו מ"ד(: "כך היא דרכה 

של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, 

אתה  ובתורה  תחיה,  צער  וחיי  תישן  הארץ  ועל 

עמל, ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך, אשריך 

בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא".

שאין  "מנין  סג:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  וזהו 

עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי 

כי  אדם  התורה  זאת  יט-יד(  )במדבר  שנאמר  עליה, 

עצמו  על  הקדוש  רבינו  העיד  לכן  באהל".  ימות 

להתענג  שיוכל  כדי  הזה  העולם  מן  נהנה  שלא 

"עד  המדרש:  אומר  כך  ועל  התורה,  בתענוגי 

יתפלל  גופו,  לתוך  תורה  שיכנס  מתפלל  שאדם 

הגוף  כי תענוגי  גופו",  יכנסו מעדנים לתוך  שלא 

מחריבים את תענוגי התורה.

בספר  איש"  ה"חזון  דברי  הם  נפלאים  מה 

זה  בענין  שכתב  ט(,  אות  )פ"א  ובטחון"  "אמונה 

בלשון קדשו המיוחדת דברים נשגבים, כראוי למי 

שזכה להקדיש כל חייו לשילוב הנפלא של יגיעת 

התורה ושמחת התורה:

אמתת  לראות  האדם  שכל  זכה  "כאשר 

מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, 

השכל  עם  משלים  והדמיון  עליו,  נעימה  ונשמתו 

עברו,  חמקו  בשרים  תענוגי  וכל  ד',  בנועם  לחזות 

בלי  ויגיעה  בעמל  התורה  בעסק  בה",  והפוך  בה 

להשיג  תצליח  לא  שמא  לפחד  צריך  ואינך  הרף, 

השגות התורה, "דכולה בה", שהרי כבר למדת כל 

התורה בתענוגים בהיותך "בה" במעי אמך, לכן אף 

שנשכחה ממך עדיין נשאר בך הרושם, ותוכל שוב 

על ידי היגיעה בתורה להתענג בתורה. 

 תשכו על עמל רתענרגב תתרות
שבמצא סבפר ר בענבנב תגרף

"אם  שכתוב:  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם 

הקב"ה  התכוון  לא  בכך  בעתם".  גשמיכם  ונתתי 

לגלות את השכר שהוא נותן לכל העוסקים בתורה 

אלקים  ראתה  לא  "עין  בבחינת:  שזהו  ומצוות, 

זולתך", אלא הקב"ה מבטיח בזה לסייע לכל העמלים 

להשתעשע  זוכים  הם  העמל  שבזכות  בתורה, 

ולהתענג  אשתעשע"  "בחוקותיך  בבחינת  בתורה 

הרע  היצר  על  להתגבר  שיצליחו  התורה,  בתענוגי 

המפתה את האדם לרדוף אחרי תענוגי העולם הזה 

המחריבים את תענוגי התורה, כי הקב"ה ישלח להם 

יצטרכו  שלא  הגשמיים,  ידיהם  מעשה  בכל  ברכה 

לעסוק יותר מן הראוי בצרכי הגוף.

בחוקותי  "אם  הקב"ה:  שאומר  זהו  כן  כי  הנה 

תזכו  זה  ובעקבות  בתורה  עמלים  שתהיו  תלכו", 

להשתעשע ולהתענג בתורה, "ואת מצוותי תשמרו 

ועשיתם אותם", בשמחה ותענוג של מצוה, "ונתתי 

את  להעסיק  תצטרכו  שלא  כדי  בעתם",  גשמיכם 

את  להצמיח  כדי  הגשמים  ירידת  על  מחשבתכם 

פריו,  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  "ונתנה  הארץ, 

זרע",  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  והשיג 

כדי שיהיו לכם תבואה די והותר, וכך לא תצטרכו 

לדאוג ולהיות עסוקים בענינים ארציים.

אף  כי  מיוחדת,  ברכה  עוד  הקב"ה  והוסיף 

זה  כל  עם  הארץ,  מתבואות  הרבה  לכם  שיהיה 

"אוכל  רש"י:  ופירש  לשובע",  לחמכם  "ואכלתם 

קמעה והוא מתברך במעיו", והרי זו ברכה מיוחדת 

הגורמת  האכילה,  בריבוי  עסוקים  יהיו  שלא 

מוחלטת  סתירה  שהם  הגוף  תענוגי  להרבות 

מתברך  והוא  קמעה  יאכל  אלא  התורה,  לתענוגי 

במעיו, "וישבתם לבטח בארצכם", כל זה כדי שלא 

אלא  הגוף,  על  לשמור  במלחמות  עסוקים  יהיו 

יוכלו לעמול בתורה ולהשתעשע בתענוגי התורה 

המבטלים את תענוגי הגוף.

ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פירשה 

ובהעלות  שמים,  בשמי  ומשוממת  העכור  מגוף 

האדם בערכי קדש אלו נגלה לפניו עולם חדש.

כמלאך  להיות  הזה  בעולם  לאדם  אפשר  כי 

לרגעים, וליהנות מזיו הקדש, וכל תענוגי עולם הזה 

יתברך.  ליוצרו  עונג של דביקות האדם  נגד  כאפס 

הטמירים  מכוחות  אחד  הוא  הלזה  הטמיר  הכח 

שנתן היוצר בנשמת האדם, וכח זה מעיד על קשר 

את  לעבוד  נברא  ואשר  היצורים,  כל  ליוצר  הגבר 

בוראו ולדבקה בו".

 רמב בתננב כבו ב  דםר
געגרעבם לתרות במעב אמר

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה ששנינו 

בגמרא )נדה ל:(: "דרש רבי שמלאי למה הולד דומה 

שאמו  ממה  ואוכל  שמקופל...  לפנקס  אמו,  במעי 

לו  דלוק  ונר  שותה...  שאמו  ממה  ושותה  אוכלת 

סופו,  ועד  העולם  מסוף  ומביט  וצופה  ראשו,  על 

לך  ואין  ראשי...  עלי  נרו  בהלו  כט-ג(  )איוב  שנאמר 

הימים,  מאותן  יותר  בטובה  שרוי  שאדם  ימים 

שנאמר )איוב כט-ב( מי יתנני כירחי קדם... ומלמדין 

אותו כל התורה כולה... וכיון שבא לאויר העולם בא 

מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה".

ולכאורה תמוה, מאחר שבסופו של דבר שוכח 

כל התורה, איזה תועלת יש ללמד אותו במעי אמו 

ב"ליקוטי  אלימלך"  ה"נועם  התורה. וביאר  כל 

היו מלמדים  כי אם לא  )ד"ה משוך חסדך(,  שושנה" 

את הנשמה תחילה כל התורה, לא היה באפשרי 

בדרך הטבע שישיג האדם אחרי לידתו בתוך הגוף 

החומרי את התורה שהיא חכמתו של הקב"ה.

לפי האמור יש לבאר הטעם שמלמדים לאדם 

המבואר  כפי  אשר  שנולד,  לפני  התורה  כל  את 

בגמרא הוא מתענג שם מאד: "ואין לך ימים שאדם 

שישאר  כדי  הימים",  מאותן  יותר  בטובה  שרוי 

תמיד חקוק בנשמתו רושם מתענוגי התורה שהיו 

לו במעי אמו, וישתוקק לעסוק בתורה כדי שיזכה 

אחרי  ירדוף  ולא  התורה,  תענוגי  לטעום  שוב 

תענוגי העולם הזה. 

פ"ה  )אבות  המשנה  רמז  בזה  לפרש  יומתק 

התנא בא  והפוך בה דכולה בה".  "הפוך בה  מכ"ב(: 

לחזק את האדם לעמול בתורה, כדי שיזכה לאותו 

"הפוך  שאמר:  וזהו  אמו.  במעי  שהתענג  תענוג 

משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה
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"ונתנה  בעתם,  הגשמים  שירדו  בתורה,  עמלים 

שנשכיל  פריו",  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ 

"שכר  הידוע:  לכלל  סתירה  בזה  אין  איך  להבין 

שידוע  מה  פי  על  ליכא",  עלמא  בהאי  מצוה 

בעל  הגה"ק  של  הגדול  החידוש  התורה  בעולם 

עיקר  כי  בהקדמה,  טל"  ב"אגלי  זי"ע  נזר"  "אבני 

מצות לימוד התורה הוא להתענג בלימודו, הנה 

הדברים בלשון קדשו:

קצת  ששמעתי  מה  אזכור  זכור  דברי  "ומדי 

תורה  לימוד  בענין  השכל  מדרך  טועין  אדם  בני 

חידושים  ומחדש  הלומד  כי  ואמרו  הקדושה, 

כל  לימוד התורה  זה  אין  בלימודו  ומתענג  ושמח 

כך לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו 

אבל  מצוה,  לשם  רק  הוא  תענוג  שום  מהלימוד 

הלומד ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם 

הנאת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם, ואדרבא 

להיות שש  לימוד התורה  היא עיקר מצות  זה  כי 

נבלעין  תורה  דברי  ואז  בלימודו,  ומתענג  ושמח 

נעשה  הוא  תורה  מדברי  שנהנה  ומאחר  בדמו, 

דבוק לתורה".

וכבר העירו המפרשים שמצינו סימוכין לדברי 

"רבינו אברהם  ה"אגלי טל" מאחד מן הראשונים 

מן ההר" )נדרים מח. ד"ה ספרים(:

וידיעת  הלב  ציור  ענין  שהוא  לימוד  "מצות 

האמת  לצייר  כדי  הוא  הציווי  עיקר  האמת, 

ושכלו,  לבבו  לשמח  במדע  וליהנות  ולהתענג 

משמחי  ישרים  ה'  פקודי  יט-ט(  )תהלים  כדכתיב 

לב... הילכך לא שייך למימר במצות תלמוד דלא 

ניתן ליהנות, שעיקר מצותו היא ההנאה והתענוג 

במה שמשיג ומבין בלימודו".

לדברי  ברורה  ראיה  עוד  להביא  ונראה 

ה"אגלי טל", מדברי הרמב"ן בהשגותיו על "ספר 

שלא  המצוות  בין  שהוסיף  להרמב"ם,  המצות" 

התורה  ברכת  לברך  עשה  מצות  הרמב"ם,  הזכיר 

לפני לימוד התורה, שלפי שיטת הרמב"ן היא מן 

לימוד  של  התענוג  על  לה'  להודות  כדי  התורה, 

התורה, הנה הדברים בלשון קדשו:

יתברך  לשמו  להודות  שנצטווינו  ט"ו,  "מצוה 

בכל עת שנקרא בתורה, על הטובה הגדולה שעשה 

לנו בתתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים 

לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא, וכאשר נצטווינו 

ג'  בברכה אחר כל האכילה כן נצטווינו בזו, ובפרק 

של ברכות )דף כא.( אמרו, מנין לברכת התורה לפניה 

מן התורה, שנאמר )דברים לב-ג( כי שם ה' אקרא הבו 

גודל לאלקינו".

שדקדק  נראה  הרמב"ן  בדברי  נתבונן  כאשר 

הודאה:  ברכת  היא  התורה  ברכת  כי  לומר, 

"שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא 

שהיא  המזון  לברכת  זו  ברכה  והשווה  בתורה", 

כי  פשוט  ונראה  שאכלנו.  מה  על  הודאה  ברכת 

מצות  על  המצוות  ברכת  שהיא  כתב  שלא  מה 

הן  כי מאחר שכל ברכות המצוות  לימוד התורה, 

רק מדרבנן, הרי מבואר מזה שמן התורה אין צריך 

לברך  צוה הכתוב  כן למה  לברך על המצוות, אם 

על מצות לימוד התורה.

ברכת  היא  התורה  שברכת  הרמב"ן  כתב  לכן 

והשווה  התורה,  לימוד  של  התענוג  על  הודאה 

גם  התורה,  מן  שהיא  המזון  לברכת  זו  ברכה 

ברכת  ולא  הודאה  ברכת  היא  התורה  ברכת  כאן 

הרמב"ן  מדברי  ברורה  ראיה  לנו  הרי  המצוות. 

לימוד  של  המצוה  שעיקר  טל",  ה"אגלי  לשיטת 

התורה הוא להתענג בה, עד כדי כך שלפי הרמב"ן 

היא המצוה היחידה שצריך לברך עליה מן התורה 

ברכת הודאה.

ה"אור  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה  דבר 

מה  שמפרש  תבוא,  כי  פרשת  הקדוש  החיים" 

שכתוב )דברים כו-יא(: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן 

לך ה' אלקיך", שהוא ציווי לשמוח ולהתענג בלימוד 

ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה,  "גם  התורה: 

תורה,  אלא  טוב  ואין  מ"ג(  פ"ו  )אבות  ז"ל  כאומרם 

שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב 

ולא  אחריה,  ומתלהטים  משתגעים  היו  התורה, 

וזהב למאומה, כי  יחשב בעיניהם מלא עולם כסף 

התורה כוללת כל הטובות שבעולם".

 תנשמת באת מערלם תתענרג 
לכן טבע תאדם ל פש תענרגבם

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

לעסוק  עלינו,  המוטלת  הקדושה  בחובה  להתבונן 

והתענוג  העמל  של  הנפלא  השילוב  ידי  על  בתורה 

ה"יסוד  שהביא  מה  פי  על  בזה,  זה  הקשורים 

)ח"ב  זי"ע  העבודה" מהרה"ק רבי אברהם מסלאנים 

מכתבי קודש מכתב ז( ענין נפלא בשם הרה"ק רבי משה 

מקוברין זי"ע, שביאר הטעם שהאדם מטבעו רודף 

כל ימי חייו אחרי תענוגי העולם הזה, כי הנשמה באה 

מעולם התענוג, לכן גם אחרי שנולד בעולם הזה הוא 

מחפש אותו תענוג, ואם אינו מוצא תענוג לנשמה 

הרי הוא מחפש תענוג לגוף, בלשון קדשו:

מעולם  היא  ישראלי  שנפש  אמר  "עוד 

הרוחני  מתענוגה  יטעימנה  לא  שאם  התענוג... 

תיפול  כרחה  בעל  כן  אם  העבודה,  שמחת  והוא 

"בית  בספרו  כתב  וכן  ח"ו".  הגופני  לתענוג  ותרד 

אברהם" )ליקוטים דף שא.(: "ידוע דכל אדם מישראל 

אחר  לחפש  טבעו  ולכן  התענוג,  מעולם  נשמתו 

תענוגים, וכשאין לו תענוג בעבדות יוכל ליפול ח"ו 

בתענוגי גשמיות".

ששנינו  מה  פי  על  הקדושים  דבריו  ביאור 

בו לא אכילה  "העולם הבא אין  יז.(:  )ברכות  בגמרא 

ולא  ומתן  משא  ולא  ורביה  פריה  ולא  שתיה  ולא 

קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין 

ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה". והנה 

ידוע מה שמבואר בספרים הקדושים ומקור הדבר 

ב"מגיד מישרים" )פרשת בראשית(, שהמלאך המגיד 

גילה ל"בית יוסף" הטעם שהנשמות יורדות בעולם 

אינן  כי  הנשמות,  בעולם  מתענגות  שהן  אף  הזה 

רוצות לאכול נהמא דכסופא שהוא לחם חינם, לכן 

הן יורדות בעולם הזה להרוויח את התענוג בעסק 

התורה וקיום המצוות.

כי  מקוברין,  משה  רבי  הרה"ק  מבאר  זה  לפי 

מעולם  באה  ישראל  איש  של  שהנשמה  מאחר 

השכינה,  מזיו  שם  מתענגות  שהנשמות  התענוג 

הוא  הזה,  בעולם  נולד  שאדם  אחרי  גם  לכן 

מתגעגע לאותו תענוג שהיה לו בעולם הנשמות, 

והיה אם הוא מצליח למצוא תענוג זה לנשמה הרי 

הוא מוצא מנוחה, אבל אם אינו מוצא את התענוג 

לנשמה, כי אז בא היצר הרע ומחליף את התענוג 

הרוחני האמיתי של הנשמה עם התענוג החומרי 

המזויף של הגוף.

רבתפלל שלא בכנסר מעדנבם לתרך גרפרר

עסק  הוא  הנשמה  של  האמיתי  התענוג  והנה 

"פקודי ה' ישרים משמחי לב", לכן  התורה בבחינת: 

בתורה.  שיעסוק  לאדם  ומתחננת  משתוקקת  היא 

אולם הלא כבר אמר החכם מכל אדם )קהלת ז-יד(: "זה 

 ובב משת מ רבובן: תנשמת באת מערלם תתענרג,
לכן ורדף אדם מטבער כל במב  בבר למלא את תתענרג שאבבד

 תגרף שורדף א וב תענרגבם  רמובבם מנתל מל מת  רומת
 עם תנשמת תמ פשת תענרגבם ור נבבם של תרות

 בוכת מבר דת לעמלב תתרות תמשתעשעבם בתרות,
שלא בצטוכר לעסר  תובת לתשבג את תענרגב תגרף

 תרספרת בשם תמדוש: רעד שאדם מתפלל שבכנס תרות
 לתרך גרפר בתפלל שלא בכנסר מעדנבם לתרך גרפרר



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

 פושת בתו ו ב ר רתב תשרפ | ב

כן מהו הענין שפירט הכתוב כאן השכר על עמל 

התורה: "ואכלתם לחמכם לשובע".

 ת שו בבן רב ר רתבך אשתשער
 רבבן רשתתבר עמלבם בתרותר

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה שאמר 

קיט-טז(:  )תהלים  ישראל  זמירות  נעים  המלך  דוד 

ופירש  דברך".  אשכח  לא  אשתעשע  "בחוקותיך 

מתבונן  כשאני  אשתעשע,  "בחוקותיך  הרד"ק: 

בהם אני משתעשע בהם, לפיכך לא אשכחם כי הם 

לששון ולשמחת לבב". וצריך ביאור מאחר שהקב"ה 

ביקש: "אם בחוקותי תלכו", שתהיו עמלים בתורה, 

אשתעשע"  "בחוקותיך  לומר  המלך  דוד  ראה  מה 

שהוא משתעשע בהם. וכן אמר עוד )שם צב(: "לולי 

תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי".

אולם האמת יורה דרכו שאין בזה שום סתירה, 

כי אדרבה דווקא מי שעמל ומתייגע בתורה זוכה 

להשתעשע בתורה, כמו שמצינו בענין זה דברים 

המשנה  מאמר  על  יונה  רבינו  בפירוש  נפלאים 

הזכיר  עמל".  אתה  מי  לפני  "ודע  מי"ד(:  פ"ב  )אבות 

כל  עם  אך  "עמל",  להיות  שצריך  בפירוש  התנא 

זאת מפרש רבינו יונה שהתנא מזהיר אותנו ללכת 

בדרכו של הקב"ה, להשתעשע בעסק התורה כמו 

שהוא השתעשע בה:

את  מייגע  וכשאתה  עמל,  אתה  מי  לפני  "ודע 

שאמרה  שמצינו  בה,  השתעשע  בתורה  עצמך 

וכתיב  דרכו,  ראשית  קנני  ה'  ח-כב(  )משלי  תורה 

בתריה )שם ל( ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים 

יום יום, הנה לך כי הקב"ה היה משתעשע בה, ויש 

בתבל  משחקת  )שם(  שנאמר  וזהו  כן.  לעשות  לך 

כאשר  לומר  רצונו  אדם,  בני  את  ושעשעי  ארצו 

יצירת  קודם  להקב"ה  שעשועים  התורה  היתה 

שנברא  אחרי  בתבל  משחקת  תהיה  כן  העולם, 

העולם ושעשועים לבני אדם".

יונה חידוש גדול,  נמצינו למדים מדברי רבינו 

בזה  זה  קשורים  בתורה  והשעשועים  העמל  כי 

שעמל  מי  כי  מתפרשין,  דלא  רעין  תרין  בבחינת 

בתורה משתעשע בתורה ומי שאינו עמל אינו יכול 

להשתעשע בתורה, עד כדי כך שהוא מפרש בזה 

מה שאמר התנא: "ודע לפני מי אתה עמל", כלומר 

כמו  לכן  הקב"ה,  לפני  בתורה  עמל  שאתה  דע 

תשתעשע  אתה  גם  בתורה  השתעשע  שהקב"ה 

בה על ידי שאתה עמל בתורה.

מתאים  זה  שדבר  נראה  נתבונן  כאשר 

החיים"  ה"אור  של  קדשו  דברות  עם  להפליא 

הקדוש פרשת בלק על הפסוק )במדבר כג-כא(: "לא 

נתכוון  בישראל.  ולא ראה עמל  ביעקב  און  הביט 

לומר, שהצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם 

דרך  על  עמל,  להם  שיש  מרגישים  אינם  בתורה, 

מעתה יאירו עינינו להבין דברי רבינו יונה שיש 

קשר נפלא בין העמל התורה לשעשועים בתורה, 

כי על ידי שאדם עמל בתורה הוא זוכה שהתורה 

ומאחר  התורה,  טעמי  לו  למסור  עליו  מתפללת 

הרי  בתורה,  חדשות  השגות  להשיג  זוכה  שהוא 

שמחה  אין  שהרי  בתורה  להשתעשע  זוכה  הוא 

יט-ט(:  )תהלים  שכתוב  וזהו  הספקות.  כהתרת 

"פקודי ה' ישרים משמחי לב".

הנה כי כן הרווחנו להבין מה שדרשו חכמינו ז"ל: 

"אם בחוקותי תלכו", שהכוונה בזה "שתהיו עמלים 

מאמר  עם  אחד  בקנה  עולה  זה  דבר  כי  בתורה", 

התנא: "ודע לפני מי אתה עמל", ומפרש רבינו יונה 

התורה,  עם  שהשתעשע  הקב"ה  של  בדרכו  שנלך 

תלכו  תלכו",  בחוקותי  "אם  הקב"ה  מבקש  כאן  וכן 

תשתעשעו  כן  בתורה,  שהשתעשעתי  בחוקותי 

בתורה שזה יתכן רק אם תהיו עמלים בתורה.

ז"ל  חכמינו  שתיקנו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

של  הראשונה  בברכה  הנוסח  השחר  בברכות 

"אשר  תחילה:  לברך  שתיקנו  התורה,  ברכות 

תורה".  בדברי  לעסוק  וצונו  במצוותיו  קדשנו 

וביאר ה"טורי זהב" )סימן מז ס"ק א( הטעם שתיקנו 

שצריך  ללמדנו  "ללמוד",  ולא  "לעסוק"  לברך 

העוסק  כאדם  ויגיעה  בפלפול  בתורה  לעסוק 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  כי  במסחר, 

שממית עצמו עליה.

היא  בתורה  העמל  שתכלית  מאחר  אולם 

אשתעשע",  "בחוקותיך  בבחינת  בה  להשתעשע 

התורה:  מתיקות  על  מיוחדת  תפלה  הוסיפו  לכן 

"והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות 

וצאצאי  וצאצאינו  אנחנו  ונהיה  ישראל,  בית  עמך 

יודעי  כולנו  ישראל,  בית  עמך  וצאצאי  צאצאינו 

שמך ולומדי תורתך לשמה".

 תמאב  ת שת בבן
תענרגב תנשמת לתענרגב תגרף

שהבטיח  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שתהיו  תלכו"  בחוקותי  "אם  על  שכר  הקב"ה 

 בשרב תפלבאת: למת מבטב  ת ברת שכו על עס  תתרות
ר ברם תמצררת תלא שכו מצרת בתאב עלמא לבכא

 בשרב תסתבות בבן ראם ב ר רתב תלכרר, שתתבר עמלבם בתרות,
למת שאמו דרד תמלך: רב ר רתבך אשתעשער

 ובבנר ברנת: ררדע לפנב מב אתת עמל, רכשאתת מבבגע את עצמך
בתרות תשתעשע בתר, כב תעמל מבבא שעשרעבם

 תעמל בתרות זרכת לתשגרת בב בנת רבגעתב רמצאתב תאמבןר,
ראז תרא שמ  כב אבן שמ ת כתתות תספ רת

אומרו )תהלים עג-טז( עמל הוא בעיני, אלא אדרבה 

בשעשועים  המשתעשע  וכאדם  המרוויח,  כאדם 

לרוב חשקם בתורה".

 רתרא עמל במ רם זת רתרותר
 עמלת לר במ רם א ור

יונה  רבינו  דברי  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

שמקשר בין העמל בתורה לשעשועים בתורה, על 

פי מה ששנינו בגמרא )מגילה ו:(: "אם יאמר לך אדם 

יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל 

תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן". נמצינו למדים מזה 

כי התכלית של עמל התורה היא, שיזכה העוסק 

בתורה לגלות ידיעות והשגות חדשות בתורה.

זוכה  בתורה  העמל  ידי  על  איך  לבאר  ונראה 

פי מה שדרשו בגמרא  אדם להשגות התורה, על 

)סנהדרין צט:( מקרא שכתוב )משלי טז-כו(: "ֶנֶפׁש ָעֵמל 

זה  במקום  עמל  הוא  יהּו,  פִּ ָעָליו  ָאַכף  י  כִּ ּלוֹ  ָעְמָלה 

רש"י:  ופירש  אחר".  במקום  לו  עומלת  ותורתו 

תורה  בתורה,  שעמל  מפני  לו,  עמלה  עמל  "נפש 

קונה  מאת  ומבקשת  עליו  שמחזרת  לו...  עומלת 

כך למה מפני  וכל  וסדריה,  לו טעמי תורה  למסור 

שאכף שכפף פיהו על דברי תורה".

לכל  שראוי  עצום  חידוש  מזה  למדים  נמצינו 

זוכה  בתורה  שעמל  מי  כי  לשנן,  בתורה  עוסק 

לו  שימסור  מהקב"ה  מבקשת  עצמה  שהתורה 

טעמיה וסדריה, הנה כי כן זכינו להבין מה שקבעו 

ידי  על  כי  תאמין",  ומצאתי  "יגעתי  ז"ל:  חכמינו 

שאדם עמל בתורה במקום זה, התורה עומלת לו 

זה הוא אמנם  ידי  ועל  במקום אחר לפני הקב"ה, 

זוכה להשגות התורה. 

הזכירו  העולם,  בפי  השגור  מאמר  ידוע  והנה 

ס"ק  זהב  משבצות  תרפב  סימן  )או"ח  מגדים"  ה"פרי 

הדבר  ומקור  הספיקות".  כהתרת  שמחה  "אין  א(: 

במה שכתוב )משלי טו-ל(: "מאור עינים ישמח לב". 

ומפרש ה"מצודות דוד" הכוונה בזה: "מאור עינים, 

אין  כי  לב,  ישמח  המסופק  בדבר  עינים  הארת 

בעולם שמחה כהתרת הספקות".
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פושת בתו ו ב ר רתב תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בהר - בחוקותי תש"פ

שיהיה להם כל כך הרבה תבואה, אם כן לשם מה 

"אוכל  הוסיף להם הקב"ה את הברכה המיוחדת: 

קמעא והוא מתברך במעיו".

זאת ועוד נתקשו המפרשים, על מה שהבטיח 

הקב"ה כאן שכר בעולם הזה על עסק התורה וקיום 

המצוות, שזה סותר לכאורה למה ששנינו בגמרא 

אך  ליכא".  עלמא  בהאי  מצוה  "שכר  לט:(:  )קידושין 

יותר מזה קשה שהרי מבואר בגמרא )ברכות לד:( כי 

השכר של תלמידי חכמים נאמר )ישעיה סד-ג(: "עין 

אם  לו",  למחכה  יעשה  זולתך  אלקים  ראתה  לא 

ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה 

אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה". 

וצריך ביאור מנין למדו לדרוש: "אם בחוקותי תלכו", 

"שתהיו עמלים בתורה", כי הן אמת  שהכוונה היא 

שקיום המצוות כבר אמור, אולם הלא יתכן שכוונת 

התורה היא שנעסוק בתורה אפילו בלי עמל.

לשובע,  לחמכם  "ואכלתם  רש"י:  פירש  עוד 

ותמהו  במעיו".  מתברך  והוא  קמעא  אוכל 

לישראל:  הבטיח  שהקב"ה  מאחר  המפרשים 

זרע"  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  "והשיג 

בחוקותי  פרשת  בפרשתנו  נפתח  הבה  ובכן 

שלפי תקנת עזרא היא הכנה לקראת חג השבועות 

זמן מתן תורתנו: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי 

בעתם  גשמיכם  ונתתי  אותם,  ועשיתם  תשמרו 

והשיג  פריו,  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה 

ואכלתם  זרע,  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם 

ונתתי  בארצכם,  לבטח  וישבתם  לשובע  לחמכם 

שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".

"אם  כהנים:  בתורת  הדבר  ומקור  רש"י  ופירש 

בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר 

ראם ב ר רתב תלכר ו שתתבר עמלבם בתרותר

 אדם ורדף א ו תתענרגבם שתבר לר בערלם תנשמרת
אלא שתרא מ לבף את תענרג תתרות עם תענרגבם  רמובבם

 כררנת מבר דת בשנת זר ב ובאת תתרות
רתכלת שנת ר ללרתבת ת ל שנת רבוכרתבתר

בקריאת  מיוחדת  כוונה  לכוון  טוב  מה  בעתו  דבר  בהר-בחוקותי,  בפרשיות  היא  בתורה  שהקריאה  לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

התוכחות בפרשת בחוקותי, על פי מה שגילו לנו חכמינו ז"ל כי עזרא הסופר תיקן לישראל שיקראו את הקללות בפרשת בחוקותי לפני חג השבועות: 

"כדי שתכלה השנה וקללותיה", הנה מה ששנינו בגמרא )מגילה לא:(:

"תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, 

שנה  שתכלה  כדי  איכא  תורה  שבמשנה  "בשלמא  בגמרא:  ומקשה  וקללותיה".  השנה  שתכלה  כדי  לקיש,  ריש  ואיתימא  אביי  אמר  טעמא,  מאי 

וקללותיה", פירוש, כדי שתכלה שנה וקללותיה לפני ראש השנה, "אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא", ומתרץ: "אין עצרת נמי ראש 

השנה היא, דתנן ובעצרת על פירות האילן".

וכתבו התוספות )שם ד"ה קללות( הטעם שאנו מפסיקים בין פרשת בחוקותי לחג השבועות עם הקריאה בפרשת במדבר, וכן אנו מפסיקים בין פרשת 

כי תבוא לראש השנה עם הקריאה בפרשת נצבים: "לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה, בפרשה שלא תהא מדברת בקללות 

כלל, שלא להסמיך הקללות לראש השנה, ומטעם זה אנו קורין במדבר סיני קודם עצרת, כדי שלא להסמיך הקללות שבבחוקותי לעצרת". 

נמצינו למדים יסוד גדול, כי הקריאה בפרשת התוכחות היא סגולה נפלאה שתכלה השנה וקללותיה, והביאור בזה כמו שכתב ה"תפארת שלמה" 

ונשלמה פרים  )הושע יד-ג(  "יש לתת טעם בענין התוכחה, מה שאנו קוראים בעת הזאת שתכלה שנה וקללותיה, והוא כמו שאומרים  )פרשת כי תבוא(: 

שפתינו, שאם חס ושלום נגזר אשר לא טוב, הנה יצאנו ידי חובתינו בקריאת הדברים האלה, וממילא יתהפכו לנו כולם לברכה".

הנה כי כן למדנו מכאן חידוש גדול שמצוה לפרסמו, בפרט בשנה קשה זו שאיבדנו במגפה הרבה נפשות טהורות מאחינו בני ישראל ע"ה, כי 

בשבת קודש בעת קריאת התוכחות בפרשת בחוקותי, ראוי לכוון שאנו מקיימים התקנה של עזרא הסופר לקרוא פרשת בחוקותי לפני חג השבועות 

"מושל  "שתכלה השנה וקללותיה", כמו שכתוב )שמואל ב כג-ג(:  "כדי שתכלה השנה וקללותיה", ובזכות זה יקיים הקב"ה גזירת צדיק עזרא הסופר 

באדם צדיק מושל יראת אלקים", ודרשו בגמרא )מועד קטן טז:( שהקב"ה אומר: "אני מושל באדם, מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלה".

יומתק לבאר בזה מה שפתח הקב"ה פרשת בחוקותי )ויקרא כו-ג(: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם 

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו". ופירש רש"י: "אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה". כי הקב"ה שהכל גלוי וידוע לפניו ראה, שעתיד 

עזרא הסופר לתקן לקרוא פרשה זו לפני חג השבועות כדי שתכלה שנה וקללותיה, והרי חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו.

לכן פתח הקב"ה פרשה זו בפסוק: "אם בחוקותי תלכו", שתהיו עמלים בתורה שניתנה בחג השבועות, "ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם", ובזכות זה 

מובטח לכם כי בחג השבועות שהוא ראש השנה לפירות האילן תתברכו בפירות האילן: "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו". 
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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.

ומוחשית,  – הנה לפנינו דוגמא חיה  ובוראנו יתברך שמו! 
תורה  חידושי  ספר  כתיבת  ידי  על  בתורה  גדלות  של 
בתורה  חידוש  שהתחדש  פעם  בכל  מעט,  מעט  ועריכתו 
נוסף לו קטע נוסף בספר הפרטי שלך! - כאשר יש מגמה 
ברורה, עם סדר מסודר בעמלה של תורה, נוסף לו כל יום 
במחברת האישית ובספר הפרטי חידוש ועוד חידוש, עד 

שנשלמים לספר שלם!
לפיכך היה מרן החזון איש זצוק"ל, מרבה לעודד ולהמריץ 
אברכים צעירים להעלות את חידושיהם על הכתב, ושיהא 
ערוך ומסודר יפה, במגמה ברורה של עריכת ספר בתורה. 

והיה מנמק זאת יפה, שאף אם בסופו של דבר לא יושלם 
התוכנית  עצם  מקום  מכל  עולם,  לאור  ייצא  ולא  הספר 
חידושיו  ואת  תלמודו  את  לסדר  הלומד  של  והמגמה 
ערוכים ומסודרים עלי ספר, היא שנוסכת בו עידוד נפלא 

וחיות עצומה בהתעלות דבקות התורה כל ימי חייו! 
אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגה"צ  עצמו  על  שהעיד  וכענין 
של  הנפלא,  הרעיון  את  בליבו  ה'  נתן  שכאשר  זצוק"ל, 
חש  התוספתא,  על  יחזקאל"  "חזון  הגדול  ספרו  חיבור 
כאשר  התורה,  בעסק  עצומה  וחיות  נפלאה  התחדשות 
ובזכות  כך.  כל  מבואר  ואינו  מצוי  אינו  התוספתא  לימוד 
איתן  עצמו  החזיק  התוספתא  על  החיבור  של  הרעיון  זה 
בעמלה של תורה, עד שזכה להתגדל כאחד מגדולי ומאורי 

הדור!
]מתוך שיחה מיוחדת לאברכי הכוללים בענין יגיעת התורה[

-< • >-
עם  בחברותא  ללמוד  השי"ת  זיכני  בשנים  עשרות 

"אור  בעל  זצוק"ל  קרוזר  זונדל  רבי  הגאון  רבינו  מחו'  להבחל"ח 
החמה", כשעלה לביתי לארוחת הצהריים.

מעולם לא הסכים רבי זונדל שיגישו לפניו מנה בשרית לארוחתו, 
ומיאן בכל תוקף לאכול בשר!

לאכול  כך שלא  כל  מדוע מסרב  לפניו,  בהזדמנות אחת שאלתי 
בשר?

ענה לי ר' זונדל בפשטות: הרי כך מפורש בגמרא בפסחים )מט:( 
שעם הארץ אסור באכילת בשר!

חיבר  הגדול  רבינו  הלא  עצומה,  בפליאה  לפניו  ושאלתי  חזרתי 
ועל  הש"ס,  סדר  כל  על  החמה"  "אור  ספרי  של  שלמה  סדרה 
חמשה חומשי תורה, ועל סדר המשנה ברורה, ועל מצות האמונה 
ועוד, ואפילו על סידור התפילה יש לנו "סידור אור החמה"! וכי 

לכל זה עם הארץ ייקרא?
כאשר  ואמר:  פנים,  בבושת  הענווה  שר  של  פניו  נתכרכמו  מיד 
מניח אני את הספרים שחיברתי בעניי, על יד ספרי חזון איש, רבי 
עקיבא איגר, חתם סופר, ומהרש"א ודומיהם, הרי אני עם הארץ 

גמור!
 ]'טיב הזכרונות' – מורנו הגה"צ רבי זונדל זצוק"ל[

-< • >-
בישיבה,  הלימודים  בהבנת  התקשה  חלש  ראש  עם  צעיר  בחור 
הכל הלך לו קשה מאוד! עד שהצליח להבין 'שטיקעל' גמרא קטן 
כבר היו חבריו מפלפלים בלהט בכל דברי המפרשים על אתר... 
– בצורת לימוד שכזו דעך בו הרצון והחשק מיום ליום, הלימודים 

בישיבה התרופפו, עד שהפכו לסיוט קשה מלא סבל וצער, כאשר 
לא ראה כמעט שום ברכה בתלמודו והישגיו, וכבר רצה ח"ו לעזוב 

את היכלה של תורה לגמרי! רחמנא ליצלן.
כששח את ליבו ומרירותו בפני רבו הקרוב לליבו, שהיה גם דיין 
מומחה באחת הקהילות הקדושות, ביקש ממנו הרב לנסות לסייע 
בעדו לפסוק בדין תורה סבוך אחד! הבה ננסה את כוחך בלימוד, 
אמר הרב, תוכיח נא לפנינו שיש ביכולתך להוציא פסק ערוך בדין 

תורה קשה אחד!
ניחא, אמר הבחור, על אף שאינני מאמין שאצליח בזה כלל... 
הסכת ושמע, פתח הרב תיכף בדיון סוער בדין תורה המדובר:

הנעל,  הוא  התובע  תורה,  לדין  יחדיו  באו  תורה  והספר  הנעל 

והנתבע הלא הוא הספר תורה. 
פתח הנעל בסדר תביעתו ואמר: הנה שנינו עשויים מעור 
גדלנו  שנינו  תורה,  הספר  זה  וגם  הנעל  אני  גם  הבהמה, 
יחד  התגוללנו  רפת,  באותה  פרה  אותה  של  בעור  יחדיו 
ושתינו את  כרי הדשא, אכלנו את אותו עשב  בשווה על 
אותם מים! והנה הגיע סופנו, ואתא שוחט ושחט לתורא, 
היינו כשפשטו  ויחדיו  סכין השחיטה,  עמדנו תחת  יחדיו 
את העור מן הבשר! – מדוע אם כן זכה חברי שיעשו מעורו 
בתהלוכת  אותו  שמכניסים  ומקודש,  קדוש  תורה  ספר 
ארון  אל  כבוד  אחר  תורה'  ספר  'הכנסת  של  מפוארת 
אני  ואילו  יתרה!  בחביבות  אותו  וכולם מנשקים  הקודש, 
הקטן והשפל, שגדלתי יחד עמו, עשו ממני נעל פשוטה, 

שכולם דורכים ורומסים אותה עד עפר תמיד!
תורה קשה  בדין  יקר  בחור  לנו  הרב, מה תאמר  נו, שאל 

ומסובך זה!
תיכף ענה הבחור בעוז, הנעל צודק בטענתו! מדוע ייגרע 
מעור  שווים  כאחד  כאשר שניהם  תורה,  מן הספר  חלקו 

של אותה בהמה!
ידוע הוא בכל דין תורה שהוא,  לאט לך! פקד הרב, כלל 
הצדדים!  שני  שיישמעו  בלא  פסק,  מוציאים  לא  לעולם 

הבה אם כן נשמע גם את טענותיו של הספר תורה.
אמנם  הן  מאירות:  בפנים  ואמר  תורה  הספר  פתח  ובכן, 
צודק הנעל שצמחנו וגדלנו יחדיו בשווה ממש מאותו עור 
עימנו  עשו  מה  נא  נתבונן  הבה  אבל   – בהמה!  אותה  של 
עד  נלקח  הנעל  זה  הנה  הבהמה,  עור  את  לאחר שפשטו 
חזקה  נעל  ממנו  הוציאו  ותיכף  המלאכה,  בית  אל  מהרה 
עורי  את  סרקו  מתחילה  עמדי,  נעשה  כן  לא   – איתן!  מעור 
במסרקות ברזל כדי להוציא ממנו את הפסולת ולזככו, לאחר מכן 
החלו לערוך בי תהליך ארוך של 'עיבוד העורות לשמה'! הכניסו 
אותו פעם אחר פעם אל תוככי כבשן הסיד הבוער, שפשפו אותי 
במגרדות כואבות כמה וכמה פעמים, עד שלאחר כל המאמצים 
והיגיעות הנוראות שערכו על עורי, נמצאתי 'קלף' מוכן לקדושת 

ספר תורה!  
נו! חבט הרב בחוזקה על השולחן, ומה תאמר עתה על תשובתו 

הניצחת של הספר תורה?
אכן, הודה הבחור בפה מלא, נראה פשוט וברור שצדקה תשובתו 
הנעל  יצירת  תהליך  את  להשוות  אפשר  אי  תורה,  הספר  של 

הפשוטה לעיבוד הקשה של הספר תורה!
הדבר  כאשר  בנועם,  הרב  חייך  פיך,  אמרי  את  אוזנך  נא  ישמעו 
כשאנו  ואילו  פשוטות!  נעליים  מזה  יוצא  הרי  בקלות,  מצליח 
צער  מתוך  מפרך  בעמל  ומתייגעים  מעבדים  קשה  עובדים 

וייסורים ויגיעה קשה, אז יוצא מזה ספר תורה!
הבחור הצעיר עמד נדהם בהתפעלות עצומה, לנוכח משל קולע 
ולעמול  להתייגע  והחל  הישיבה,  אל  מהרה  חזר  אכן  הוא   – זה! 
חכם  לתלמיד  נעשה  הימים  שברבות  עד  התורה,  בלימוד  קשה 

מופלג, ונתמנה לאחד מגדולי הדור! 

שתהיו עמלים בתורה!
]שיחת חיזוק בישיבה – בענין לימוד התורה[

• לעילוי נשמת •
הגאון הצדיק

רבי צבי גרובר זצ"ל
בן הגה"ח רבי אפרים פישל זצ"ל

• נלב"ע י"ב אייר תש"פ •
ת.נ.צ.ב.ה.
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◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

'אינו דומה ראיה לשמיעה'
הודעתי לחברותא כי לא אוכל להגיע ללימוד 
ירושליימה  נוסע  שאני  מכיוון  המשותף 

לבקר את הוריי...
זמן  החברותא תמה שהרי מדובר בשריפת 
של שש שעות לפחות, הסברתי לו שכיבוד 
אב ואם לא נכנס למושגים של שריפת זמן 

שהלוא כל רגע זה מצוה מדאורייתא...
עם  כיוון  כל  לי  לקח  בערך  שעתיים 
האוטובוסים ושעתיים ישבתי ושוחחתי עם 
שבעקבות  הוריי  ובנחת,  בשמחה  הורי  שני 
הקורונה לא רואים את הילדים שמחו כל כך 
והיו מאושרים... אפילו שאנו משוחחים מדי 

יום טלפונית, אינו דומה שמיעה לראיה...
ההורים  עם  האיכות  מזמן  נהניתי  אני  גם 

וקשה היה עלינו הפרידה...
החברותא התקשר להודיע שמשמים נסעתי 
שהחליטו  מגיסו  טלפון  קיבל  בדיוק  כי 
היה  והוא  בנו  את  למול  שאפשר  פתאום 
חייב ללכת כך שהחברותא הייתה מתבטלת 

גם כך...
הורי  בשמחת  החברותא  את  שיתפתי 
אלו  בימים  בפרט  המצווה  ובחשיבות 
שהלוא  הכללים(  לפי  )כמובן  לבקר  שמותר 
לראש  מעל  עסוקים  אנשים  שלי  ההורים 
עסוקים  הורים  שכן  כל  כך,  כל  שמחו  והם 
פחות כמה חשוב ללכת ולבקר אותם בפועל 

ממש שאין מצוה כדוגמתה...
שקיבל  והודיע  למחרת  התקשר  החברותא 
מתי  מתלבט  אך  הוריו  את  לבקר  חשק 
לקיים את הביקור מכיוון שלא רוצה לבטל 
לו  את חוק הלימוד פעמיים ברצף. אמרתי 
שאם קיבל חשק שיסע מיד ולא ייתן ליצר 
החשובה  מהמצווה  ולהניעו  אותו  לערבב 

הזו...
והוריו שמחו עד כי לא שיער עד  הוא נסע 

כמה חשוב הביקור הזה להורים...
את שעות הלימוד השלמנו ברוך ה' גם בדרך 
הודיע  הבוקר  חברותא של  כאשר  השגחה, 
על ביטול הלימוד לאותו יום. והשלמתי את 
אחר  של  החברותא  עם  החסרות  השעות 

הצהריים בחסד עליון.
אני מבקש לפרסם את הסיפור במדור טיב 
ישימו  שהקוראים  הקרוב  במדור  ההשגחה 
אל ליבם בחשיבות השיחות והביקורים שוב 
כמובן לפי כל הכללים, אנו רגילים שההורים 
עוזרים לנו וחשוב שנשים לב שגם ההורים 
זקוקים לנו בפרט בזמן הזה ששהו לבדם...

בעל המעשה: ר.י.

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 שתהיו עמלים בתורה!

פירש רש"י: "אם בחוקתי תלכו. יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר 'ואת 
מצוותי תשמרו', הרי קיום המצוות אמור. הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי 

תלכו', שתהיו עמלים בתורה" ע"כ.
וצריך ביאור לפי דרכו, מהו לשון "תלכו" האמור כאן. שאם בעמל התורה 
וכיוצא.  'תלמדו'  או  בחוקותי תעמלו',  'אם  לומר  צריך  היה  הכתוב מדבר, 

שחר  לו  אין  לכאורה  'תלכו'  לשון  אבל 
בעמלה של תורה, וצריך עיון.

 – תלכו  "בחוקותי  בלשון  הרמז  ונראה 
שתהיו עמלים בתורה", שצריך עמל חוקת 
מדרגה  ועליה  בהליכה  להיות  התורה 
באותה  לעמוד  להישאר  שלא  לדרגה. 
להתהלך  תמיד  לשאוף  אם  כי  מדרגה, 

ולהתעלות בעסק התורה. 
דרכי  ללמדנו  תורה,  של  בעמלה  'הליכה'  לשון  שפיר  הכתוב  תפס  לפיכך 
ורק  התורה,  בלימוד  רמה  באותה  יעמוד  שלא  ומהותה.  התורה  יגיעת 
בהוספת 'כמות' בלבד, בלימוד של עוד ועוד דפים בידיעת התורה. – אלא 
יתהלך בהתעלות פנימיות עמל התורה גם באיכות! לרומם את רמת הבנת 
הלימוד יותר בישרות ובעמקות, ולהתעלות מדרגה אל דרגה בדרכי קניינה 

של תורה. 
לבחורי  החיידר  ילדי  של  התורה  עמל  דומה  שאין  ומובן,  שפשוט  וכמו 
ישיבות קטנות, ואין דומה דרגת הלימוד שבישיבה קטנה לרמה שבישיבה 
תמיד,  בתורה  להתהלך  להמשיך  צריך  הדרך  זה  על  כן   – וכו'.  גדולה 
בהתעלות איכות עמלה של תורה מדרגה לדרגה. ולא תהא דרגת התורה 
שבגיל חמישים כאותה רמה של גיל שלושים, ולא זו שבגיל שבעים כאותה 

שבגיל חמישים, רק תמיד מוסיף והולך מדרגה לדרגה בעמלה של תורה.
היינו שפתח הכתוב לפנינו: "אם בחוקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה", כי 
אכן רק מתוך 'עמלה של תורה' ויגיעת המוח בכל לב ונפש, מתעלה האדם 
בשינוי דרגת איכות התורה, בעצם מהות תלמודו. – לא כן אם לומד תורה 
נשארת  זו  תורה  הרי  בתורה',  עמלים  'שתהיו  בנפשו  מקיים  ולא  בסתם, 
לקרוא  בלבד,  ולחוץ'  השפה  'מן  כעין  שהיא  תמיד.  דרגה  באותה  עומדת 
והתעלות בעצם מדרגת  ועוד מילים. אבל עדיין אין כאן הליכה  בפיו עוד 
קנין התורה. – לפיכך שפיר מאיר לשון הפסוק דנן: "אם בחוקותי תלכו – 

שתהיו עמלים בתורה"!
]על פי 'טיב התורה' – פרשא דידן[
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זכה  כיצד  ז"ל,  האר"י  מרן  את  פעם  שאל  זצוק"ל,  ויטאל  חיים  רבי  הרב 

להשיג מדרגות עצומות ונשגבות כאלו בתורה?
ענה לו האר"י: תדע נאמנה, שקנין התורה אינו נקנה בשום אופן שבעולם, 
'רוח  כדוגמת  אחרות  והשגות  מדרגות   – קשה!  ועמל  יגיעה  מתוך  אם  כי 
הקודש' וכיוצא, ניתן לזכות במתנה מן השמים, אבל קניינה של תורה נרכש 

רק מתוך שתהיו עמלים בתורה!
)אבות פ"ו מ"ד(:  קנין תורה  על דרך ששנו חכמים בלשון המשנה, בפרק 
ועל  תשתה,  במשורה  ומים  תאכל,  במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא  "כך 
ריש לקיש  וכדאמר   – ובתורה אתה עמל"!.  וחיי צער תחיה,  הארץ תישן, 
תורה מתקיימין אלא  דברי  "מנין שאין  סג:(:  )ברכות  הרואה  בשלהי פרק 
במי שממית עצמו עליה, שנאמר )במדבר יט, יד( 'זאת התורה אדם כי ימות 

באוהל'".
שאלו על כך רבי חיים ויטאל: והלוא הרבה תלמידי חכמים מופלגים יגעים 
ולא  תמיד,  הקדושה  בתורה  קשות  עצמי  מייגע  אני  וגם  בתורה,  ועמלים 

הגענו למדרגות נשגבות שכאלו? 
הדור,  ומנהיגי  חכמי  מופלגים,  עולם  גדולי  ידענו  וגם  ראינו  מזו,  ויתרה 
עמלם  שהיה  וחבריו,  זצוק"ל  קורדברו[  משה  ]רבי  הרמ"ק  רבינו  כדוגמת 
גדולות  מדרגות  בהם  ראינו  בוודאי  כי  ואף  תמיד,  ונפש  לב  בכל  בתורה 
בהשגת קנין התורה, מכל מקום לא הגיעו לאותה דרגה עליונה שזכה רבינו?
ענה לו רבו האר"י החי: בוודאי שהיו כולם יגעים בעמלה של תורה עד לשד 
עצמותיהם, ורק כך זכו והגיעו לכל מה שהשיגו בתורה. – אבל גם באיכות 
יגיעת התורה ישנן מדרגות רבות, כמו בכל מידה שבתורה. ואני הרגלתי את 
עצמי מעולם ליגיעה יתרה במסירות נפש, אף על הבנה טובה ושלמה של 

מאמר אחד בתורה הקדושה!
כדי  שלם,  שבוע  יצועי  על  עליתי  ולא  לנפשי,  מנוחה  נתתי  לא  ולפעמים 
יוחאי  נכון מאמר אחד של התנא האלקי רבי שמעון בר  לזכות להבין אל 

זי"ע שבספר הזוהר הקדוש!
ואף אחר כל אותה עבודה מפרכת של שבוע שלם, בהעמדת עומק הבנת 
דבר  סודו של  עדיין לא סמכתי על עצמי שהבנתי  בוריו,  על  אותו מאמר 
בדיוק. ולכן ערכתי 'שאלת חלום', כדי שיודיעוני מן השמים אם הבנתי ברזי 
המאמר וסודותיו נכונה. – הן אמנם בוודאי לא השתמשתי מעולם לפתרון 
חלום',  'שאלת  פי  על  המוקשה  מאמר 
מתנה  בגדר  זו  תורה  תהא  שבכך  מחמת 
ותשורה מלעילא, ולא מתוך יגיעת הנפש 
שאלתי,  היתה  זאת  על  –רק  מלתתא! 
שעדיין  או  השערה,  קולעת  הבנתי  אם 
להמשיך  ועלי  דבר,  לסופו של  ירדתי  לא 

ולהעמיק חקר במאמר זה.
אך פעמים  וישרה,  נכונה  בענין  מן השמים שהבנתי  לי  ענו  לפעמים  ואכן 
הרבה הורו לי לחזור ולשנות פרק זה יותר ביגיעה, מחמת שעדיין לא הבנתי 
המאמר בשלמות ממש, וחסר בו מעט, או מעט דמעט, של הבנה מושלמת! 
– או אז התיישבתי עצמי מתחילה ביגיעת לב ונפש על מדוכת אותו מאמר 
עצמו, כדי להשלים את מעט ההבנה שחיסרתי בה. ולפעמים היו חוזרים 
ומגלים לי שוב ושוב, שעדיין אין זו שלמות ההבנה, ויש להוסיף בה יותר 
עמקות ועמל, ולא רציתי שיגלו לי עצם ההבנה החסרה, עד שאעמוד על כך 

מתוך יגיעת התורה!
עמלים  שתהיו   – תלכו  בחוקותי  "אם  דנן:  הכתוב  מאמר  בנפשו  קיים  כך 

בתורה! וכך זכה לכל אותם מדרגות והשגות עצומות בתורה הקדושה!
ידוע שבמשך עשרים שנים תמימות )!(, היה פורש עצמו לגמרי מכל ענייני 
בספר  זאת  כל  כמסופר  תורה,  של  בעמלה  נורא  עליון  בדבקות  העולם, 

"שבחי האר"י" עיין שם ותרוה נחת.
ובעת שהיה מתייגע בלימוד התורה בכל גופו ונפשו, היה הרבה פעמים נוטף 
זיעה מחמת ההתאמצות הנוראה. – וכששאלו על כך תלמידו המהרח"ו, ענה 
לו שבכך משברים את הקליפות והחיצונים שבעולם. – כי בסגולת הזיעה 
שמזיעים מתוך עמל התורה, לשבר ולהכניע את כל המשטינים והקליפות 

הקשות ביותר!
]שיחת קודש לכבוד יומא דהילולא של רבינו האריז"ל – ה' אב[

-< • >-
החלק  את  זצוק"ל  רבינוביץ  הכהן  לוי  רבי  הגה"צ  מורי  אבי  שחיבר  בעת 
הראשון של ספרו הגדול "מעדני השולחן", שהוא כעין 'משנה ברורה' על 

סדר שולחן ערוך יורה דעה, ארך לו חיבור ספר זה כשלושים שנה!
ובהיות  חמד,  לבחורי  התורה  בהרבצת  היה  עסוק  שנים  שבאותם  מחמת 
שבטוהר מידותיו לא אבה לעשות מלאכת ה' רמיה ח"ו, היה מקדיש רוב 
זמנו כדי ללמד את תלמידיו בעמל ויגיעת התורה! והיה חוזר ולומד עמהם 
בפיהם,  מחודדים  תורה  דברי  שיהיו  עד  ושוב,  שוב  תלמודם  את  לשנות 
– אך במעט הזמן שנותר  והעמיד תלמידים הרבה!  וישרה,  בהבנה שלמה 
וכדרכו  הגדול.  בעריכת ספרו  יושב בשבת תחכמוני  היה  יום,  מדי  לעצמו 
ערוך,  ודין שבשולחן  דין  כל  על  ביגיעה מפרכת  עצמו  מייגע  היה  בקודש 
להבינו ולבארו היטב על בוריו, עם כל פרטיו ופרטי פרטיו, הפזורים על ספרי 
הפוסקים ראשונים ואחרונים. ולא הניח שום דין קטן שבשולחן ערוך שלא 

התייגע ועמל בו קשות! 
לפיכך היה מספיק בכל יום לפי הזמן המועט שבידו לכתוב ולברר רק כמה 
דינים בלבד! – אך עמד על עבודת נפשו בעקביות מופלאה, ועל אף ההספק 
המועט שבכל יום, היה מלא שמחה והערכה עצומה לאותם קטעים שעלו 

בידו בסייעתא דשמיא לערוך באותו היום! 
עם  קטע  דקדושה,  בעקשנות   )!( שנה  שלושים  במשך  להם  התחברו  כך 
עוד קטע, יום אחר יום, עוד סעיף שיצא מבורר ומזוקק כשמלה. ולמחרתו 
נוספה במחברת החידושים עוד עריכה מחודשת של כמה קטעים חדשים, 
שבתום  עד  ירבה,  יד  על  וקובץ  ערוך,  השולחן  סדר  פי  על  יפה  סדורים 

שלושים שנה רצופות, נשלם בידו ספר אחד שלם!
לאחר שיצא ספרו לאור עולם, והועלו 'מעדני השולחן' על שולחן מלכים, 
מאן מלכי רבנן, התקבל הספר בשמחה רבה בעולם התורה, ובפרט ללומדי 
את  עזב  לדורנו,  זה  בספר  הצורך  גודל  את  והבין  וכשראה  דעה'.  'יורה 
מלאכתו, והכניס עצמו כל כולו בעמלה של תורה, להשלים את כל סדרת 

הספרים 'מעדני השולחן'!
כמה לימוד וחיזוק עצום יש בטיב זה המעשה לבני התורה, צורבים צעירים! 
בתורה',  'עמלים  להיות  ולזכות  בתורה,  לגדול  וצימאון  שאיפה  יש  כאשר 

כדי לעשות בכך נחת רוח עצומה שאין כמוה ליוצרנו 

ג

ִמְצֹוַתי  ְוֶאת  ֵלכּו  ּתֵ ַתי  ֻחּקֹ ּבְ "ִאם 
ְמרּו וגו'"  )כו, ג( ׁשְ ּתִ
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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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':

יום  הוא  סיון  חודש  ראש  ערב  א.  
המעשים,  ולתיקון  לתפלה  מסוגל 
וכמ"ש בספר זכרון יהודה )מנהגי החת"ס 
יום  לו  היה  סיון  שבער"ח  קנ"ח(  אות 

ערב  מבשאר  שאת  ביתר  התענית 
הספירה,  בימי  הוא  כי  אחרי  ר"ח, 
ובתפילה  בתשובה  הכנה  וצריך 
מתן  יום  הקדוש  יום  קודם  ובתענית 
חלקנו  לקבל  נזכה  אולי  תורתינו, 
להיות  נזכה  ואולי  הקדושה,  בתורה 

מבני היכלא דמלכא עיי"ש.
)מס' תמיד פ' נר מצוה  וז"ל השל"ה הק'  ב. 
זירוז להתפלל  צריך  וביותר  אות קל"ב(: 

ואגב,  עולם,  עד  כשר  זרע  לו  שיהיה 
הדבר,  יצא  מה'  וזיווגם,  צרכיהם  כל 
זו  לתפילה  רצון  שעת  אומר  ולבי 
החודש  הוא  סיון,  חודש  ראש  בערב 
בנים  נקראים  ואז  נתנה התורה,  שבו 
בתענית  לישב  וראוי  אלוקינו,  לה' 
ויתעוררו  ואשתו,  הוא  ההוא  ביום 
הבית  ענייני  כל  ויתקנו  בתשובה, 
וכל  וטהרה  וטומאה  והיתר  איסור 
לעניים  צדקה  ויתנו  העניינים, 
להתענות  לבעל  אפשר  ואם  הגונים, 
ועל  נעים,  ומה  טוב  מה  הפסקה  אז 
דיני  בכל  גמור  תענית  יהיה  פנים  כל 

תענית ציבור עכ"ל.
ג. הנוהגים לומר תפלת השל"ה בערב 
ר"ח סיון, מותרים לאומרה אף בשבת 

)מבית לוי(.

מתענים  ואין  תחנון  אומרים  אין  ד. 
בו,  ח'  יום  ועד  סיון  חודש  מתחלת 
דהיינו אחר אסרו חג, מפני ששלשה 
ימי  שלשת  הם  החג  קודם  ימים 
הגבלה שהם ימי שמחה, וממילא גם 
יום ב' סיון שהוא בין ר"ח ליום ראשון 
ועוד  בשמחה,  ג"כ  נכלל  הגבלה  של 
שבאותו יום אמר להם משה לקדשם 
ועוד  המיוחס,  יום  לקרותו  ורגילין 
מפני שביום זה חל יום הכיפורים )סי' 

תצ"ד ס"ג ובמ"ב שם, ערוה"ש ס"ז(.

כל  תחנון  לומר  שלא  נוהגין  ויש  ה. 
השבועות,  חג  לאחר  ימים  הששה 
להם  היה  החג  שקרבנות  מפני 

תשלומין כל שבעה )מ"ב סי' קל"א סקל"ו(. 
ו. בימים אלו אומרים א-ל ארך אפים, 
ולמנצח יענך, מלבד ראש חודש שאין 

אומרים )מ"ב סי' קל"א סקל"ה(.
לעשות  המנהג  במדינתנו  הנה  ז. 
ויש  הגבלה,  ימי  בשלשת  נישואין 
סיון  מר"ח  להקל  שנוהגין  מקומות 
)כן המנהג בירושלים, הליכות אבן  עד שבועות 
כפי  כ"א  יתפוס  אלו  ובענינים  ישראל(, 

מנהג מקומו )מ"ב סי' תצ"ג סקט"ו(, ובספק 
מצד  רק  שהוא  בדבר  להחמיר  אין 

המנהג )שער הציון סקי"ד(.
מר"ח  ]חוץ  אלו  בימים  בנישואין  ח. 

סיון[, מתענים החתן והכלה )מבית לוי(.

ערב שבועות
תשעים  יפריש  שבועות  בערב  ט. 
ואחת פרוטות, וישלים עד שיעור שני 
ויתנם לתלמיד חכם עני  פעמים ב"ן, 
ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון, 
והוא  הברית,  ולפגם  העגל,  ועוון 
סגולה לחשוכי בנים, ומקרב הגאולה 

)ספר מעשה הצדקה דף ק"ט ע"ב(.

)סי' תע"א  מצוה לגלח בערב יום טוב  י. 
ס"ג תקל"א ס"א(.

בימים  התספורת  היתר  ולענין  יא. 
שמר"ח סיון עד חג השבועות, יש בזה 
כמה מנהגים, יש הנוהגין להקל מיום 
מר"ח  המקילין  ויש  בבוקר,  סיון  ג' 
סיון, וכל זה תלוי האיך מחשבין הל"ג 
לנהוג באבילות,  לנו  יש  ימים שבהם 
וע"כ כל אחד יתפוס כפי מנהג מקומו 

)מ"ב סי' תצ"ג סקט"ו(.

שלא  כתבו  האריז"ל  בשם  יב. 
להסתפר כלל עד ערב חג השבועות 

)שע"ת שם סק"ח(.

ראשו  יגלח  הטבילה  דקודם  י"א  יג. 
דוקא  יהיה  והגילוח  שבועות,  בערב 

ביום הזה ולא מקודם )מל"ח סי' ח' ס"ט(.
ברגל,  עצמו  לטהר  אדם  חייב  יד. 
הזה  ברגל  שכן  ומכל  לטבול,  ולילך 
ישראל  כל  עצמן  את  טבלו  שבו 
יתברך,  השם  בציווי  ונשים  אנשים 
כמו שכתוב: "לך אל העם וקדשתם". 
לטבול  משמע  אמור  פרשת  ובזוהר 
קודם עלות השחר לאחר שלמדו כל 
הלילה, וכן הוא המנהג בארץ ישראל. 
כן  גם  לטבול  לי  נראה  מקום  ומכל 
בהכנסת  שיטהר  כדי  הרגל,  בערב 
שטבלו  לאבותינו  זכר  וגם  הרגל, 
החמה  שקיעת  קודם  הרגל  בערב 

)של"ה מס' שבועות פרק נר מצוה אות ב'(.

נהגו שלא להקיז דם בשום ערב  טו. 
יום טוב, ואין לשנות, והטעם, דבערב 
ואילו  טבוח  דשמו  שד  יצא  שבועות 
הוי  התורה  את  ישראל  קיבלו  לא 
וגזרו  ולדמייהו,  לבשרייהו  להי  טבח 
רבנן על כל ערב יום טוב משום ערב 
שבועות, ושרעפי"ן שקורין באנקע"ס 
ועכ"פ  מתירין,  יש  זעצי"ן  קעפ  או 
ובלילה  להחמיר,  יש  שבועות  בערב 
שלפני ערב יום טוב מותר להקיז דם 

)סי' תס"ח ס"י ומ"ב סקל"ח(.

טז. וכ"ז כשרוצה להקיז לבריאות, אבל 
משום סכנה כבר דשו בו רבים, ושומר 
שבועות  בערב  ואפילו  ה',  פתאים 
בחולי  הרופאים  כשצוו  בא"ר  התיר 

שיש בו סכנה, אבל בלא"ה לא )שם(.
אחת  שעה  ישנים  שבועות  ערב  יז. 
או ב' שעות אחר שעשו צרכי מועד, 
לפי שבלילה אחר האכילה מתקבצים 
בבית  וקהל  קהל  כל  כנסיות  בבתי 
הלילה  כל  ישנים  ואינם  שלו  הכנסת 

וכו' )רבי אברהם גאלאנטי(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

חודש סיון

ב
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■ ישמעו ענוים ■
אלא במי שמשים עצמו כמדבר

חומש ויקרא שאנו מסיימים השבוע נשלמת בפסוק )כז, לד( "אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני 
ישראל בהר סיני", ואילו סדר במדבר מתחיל בפסוק "וידבר ה' אל משה במדבר סיני". ה'בעל הטורים' 
מבאר את סמיכות המקראות על פי מאמר חז"ל במסכת עירובין )נד.( שאומרת כך: "אם אדם משים 
עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו - תורה ניתנה לו במתנה". פירוש: רק מי שמחזיק את עצמו בעניוות 

ובשפלות הרוח, הוא זה שזוכה לנחול ולהשיג את התורה הקדושה.
"אלה  את  ולהשיג  לזכות  נוכל  זה  הכיצד  ביאורו:  וזהו  המקראות,  של  הסמיכות  נכון  על  יובן  זה  לפי 
המצות אשר צוה ה'"? על זה בא הפסוק שאחר כך ואומר "וידבר ה' אל משה במדבר סיני"! כלומר, על 
ידי שנחזיק את עצמנו כמדבר, בענווה ובשפלות הרוח, אזי נזכה ללמוד ולקיים את התורה הקדושה 

ומצוותיה.
בדרך זה כותב ה'אור החיים' הק' בפרשת יתרו )שמות, יט, ב( לבאר את הכתוב "ויבואו מדבר סיני", וזה 
לשונו: "אכן כוונת הכתוב הוא להקדים ג' ענינים הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה שבאמצעותם נתרצה 
"וענין הב' הוא השפלות  ובהמשך דבריו אומר:  וגו'".  נחלת ש-ד-י היא תורתינו הנעימה  ה' להנחילם 
והענוה, כי אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר, וכנגד זה אמר ויחנו 

במדבר פירוש לשון שפלות וענוה כמדבר שהכל דורכים עליו", עד כאן לשונו.
המשנה במסכת אבות )ו, ה(, כאשר היא מונה את הארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, מציבה 
אינו באפשרי  כי מבלעדי הענוה  הנצרכים להשגת התורה,  מן התנאים הראשונים  ה'ענוה' לאחד  את 
להשיג את התורה הקדושה, וזהו גם הטעם שהתורה ניתנה על הר סיני, היות שהשפיל את עצמו יותר 

משאר כל ההרים.
וכגודל נחיצות מידה זו, כך גם נדרשת עבודה ויגיעה רבה בכדי להשיג אותה, דבר זה אינו מן הדברים 
הקלים שבמקדש ואינו בא כלאחר יד, כי טבע האדם נוטה להיפך ממש, לראות ולהתבונן את חשיבותו 
ואת כבודו, ואילולא עבודה רבה אינו באפשרי להשיגה על נכון, לכן יראה האדם באמת להשתדל ולקנות 
בנפשו את המידה היקרה הזאת, וכמאמר המשנה )אבות ד, ד( "מאוד מאוד הוי שפל רוח", ועל דבר זה 

אנו מתפללים בכל יום תמיד 'ונפשי כעפר לכל תהיה'.
ונפשי כעפר לכל תהיה

אם אנו עוסקים במדת הענווה, לא נוכל שלא להזכיר את אחד המיוחד מבין צדיקי הדור הקודם, הלא 
כגודל  אשר  אייר,  כ"ו   – השבוע  יחול  דיליה  דהילולא  שיומא  זי"ע,  מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  הוא 
קדושתו ומעלתו כך גם הגיעה עומק ענוותנותו ושפלות רוחו, ועל אף ששמו יצא לתהילה בקרב אישי 
עם סגולה, ולמרות שההמונים שיחרו לפתחו להיוושע בדבר ישועה ורחמים, בכל זאת התנהג בתכלית 

הפשטות, כאילו ואין המדובר כאן באיש קדוש שרבים ממתינים לכל הגה שיוצא מפיו הקדוש.
ביתו היה פתוח לכל מיני ארחי פרחי, חלכאים ונדכאים שהחיים לא האירו להם כל כך, אנשים שאחרים 
העדיפו שלא לעמוד בד' אמותיהם כלל ואילו הוא קרבם אל תוך ביתו באהבה וחמלה רבה, השקה אותם 
והאכילם ודאג לכל צרכיהם, כשלא אחת ספג מהם קיתונות של בוז ומנות גדושות של כפיות טובה, 

והוא, לא רק שלא התרעם עליהם, אלא אף אחז שהצדק עמהם.
היה פעם בערב שבת קודש שהתנפל עליו איש אחד במקוה וגידפו בבזיונות נוראים וכדי בזיון וקצף, אך 
לא די שהוא לא השיב לו מאומה, אלא מיד לאחר שיצא מן המקוה ביקש מגבאו הנאמן שיילך ללוות 
כסף וימסרם לאותו איש, הגבאי תמה מאד על כך, לא די שהלה השפיל את כבודו של הרבי עד עפר ועתה 
עוד יקבל על כך שכרו משלם?! אולם הרבי האיץ בו שימהר לעשות כך, ואף הסביר לו, שאם אדם מסוגל 

להגיע לכזה מצב, אין זאת אלא שביתו ריקם מכל ואין לו אפילו עבור ההוצאות הבסיסיות של השבת.
ביתו שהיה לתל תלפיות שהכל פונים אליו היה מט ליפול, השולחנות והכסאות היו רעועים כל כך עד 
אצלו  והזמין  מומחה  לנגר  פנה אחד ממעריציו  ההזדמנויות  להם, באחת  נאה  היה  לא  שאפילו שמם 
רהיטים חדשים ואיכותיים עבור ביתו של הרבי, אך כשהגיע הנגר להרכיב את הרהיטים, הראה לו הרבי 

שייכנס לבית ממול, שם התגורר עני אביון שביום בהיר זכה מן ההפקר.
צדיק יסוד עולם

בהזדמנות מסוימת, כאשר נשאל מדוע הוא משפיל כל כך את עצמו, עד כדי כך, שמגודל רחמיו היה 
דואג להאכיל אפילו בעלי חיים שנכנסו אל תוך ביתו ולא נתן לגרש אותם משם, ענה שהוא בבחינת 
'יסוד', כמו שכתוב במשלי )י, כה( "וצדיק יסוד עולם", וכידוע שהיסודות מונחים עמוק עמוק באדמה 

וכולם דורכים עליהם.
ופעם אחרת, כשהתעקש אחד ממקורביו להבין, שאם אכן הצדק עמו והוא אינו יותר מאשר אדם פשוט 
מאד, הכיצד זה יתכן שהוא זוכה לפעול ישועות גדולות ולחולל מופתים גלויים למעלה מדרך הטבע 
כדרך הצדיקים הקדושים, נענה הצדיק ואמר, שדומה הדבר למלך, אשר בשעה שרוצה להניח את הכתר 
מראשו הרי הוא תולה אותו על מסמר התקוע בקיר, וכי יעלה על הדעת שהמסמר יתגאה ולו לרגע אחד 
עם הכתר המפואר שתלוי עליו, כך גם אני הפטיר הצדיק, אינני יותר מאשר מסמר פשוט שעליו מונח 

כתרו של המלך ומה לי להתגדל בעטרה שאינו שלי.
נעשה ונשמע אמרו כאחד

ועם כזה דרגה של עניוות אין  זוכה לתורה,  זהו באמת מה שאמרו חז"ל שהמשים את עצמו כמדבר 
חג  של  בבוקרו  השנים,  שבאחד  עליו,  כמסופר  התורה,  קבלת  ביום  נוראים  לגילויים  שזכה  פלא  כל 
השבועות, כאשר צעד יחד עם משמשו הנאמן רבי אליהו רוט זצ"ל, פנה אליו לפתע ואמר לו שברגע זה 
שואלים את נשמות ישראל האם הם חפצים לקבל את התורה, וכולם כאחד עונים באימה וביראה 'נעשה 

ונשמע', בוא ונצטרף אף אנו עמהם ונענה כעת ונאמר 'נעשה ונשמע'!!!

<התחזקו<ת <הלכה
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 • ונתתי שלום בארץ •
רבי  ליבו:  במר  וזעק  לרבו  הגיע  אחד  אדם 
הושיעני! ניסה הרב להבין, 'מה חסר לך'? 'אין 
לי כלום' השיב האיש, התפלא הרב: 'כלום'?! 
ילדים יש לך? כן, בית יש לך? כן, פרנסה יש? 
כן, אז מה חסר לך, אומר האיש: רבי, אכן יש 
לי הכל אבל אין לי כלום, שוב תבע הרב להבין 
לי  שיש  למרות  האיש:  הסביר  הכוונה?  מה 
הכל, אבל אין לי שלום, וזה כאילו אין לי כלום, 
כי מה שווה כל מה שיש לי אם אין לי שלום?!

המילים  על  בפרשתנו  הק'  רש"י  אומר  כך 
'ונתתי שלום בארץ', 'שמא תאמרו הרי מאכל 
תלמוד  כלום,  אין  שלום  אין  אם  משתה,  והרי 
מכאן  בארץ,  שלום  ונתתי  זאת  כל  אחר  לומר 
שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר עושה 
שלום ובורא את הכל', וכך אמרו חז"ל: 'אמר 
רבי שמעון בן חלפתא, ראה מה חביב השלום, 
מצא  לא  ישראל,  את  לברך  הקב"ה  כשבקש 
כלי שהוא מחזיק כל הברכות לברכן בו, אלא 
השלום, מנין, שנאמר ד' עוז לעמו יתן ד' יברך 
את עמו בשלום', ובהמשך הפרשה אנו רואים 
'ואתכם  אומר:  הוא  בקללות  שכנגד,  הצד  את 
קשה,  מדה  'זו  רש"י  אומר  בגויים',  אזרה 
שבשעה שבני מדינה גולים למקום אחד רואים 
כבמזרה,  נזרו  וישראל  ומתנחמין,  זה  את  זה 
מהן  אחת  ואין  בנפה  שעורים  הזורה  כאדם 
דבוקה בחברתה, הרי שהקללה הגרועה ביותר 

היא שלא יהיו יחד.
הדבר שכל אב ואם מבקשים ומצווים לבניהם 
וזה  לפני מותם, שיהיו בשלום אחד עם השני, 
מה שכל אחד רוצה גם בחייו, לראות את בניו 
ביניהם  בשלום  כולם  וחיים  שלום  אנשי  שהם 
כדי  כי  לדעת,  עלינו  זאת  אבל,  אחרים,  ועם 
דוגמא  לראות  עליהם  בשלום,  יחיו  שהילדים 
הורים שמוותרים אחד  אישית, עליהם לראות 
ולא  שמוותר  אבא  לשכנים,  מוותרים  לשני, 
וכך  הכנסת,  בבית  וויכוחים  במריבות  משתתף 
איך  לראות  בניהם  יזכו  ההורים  בחיי  כבר 
צריכים לחיות, ולא ימתינו לאחר מאה ועשרים 

לקרוא שזו היתה הצוואה..
)ע"פ טיב התורה-בחוקותי(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בהר סיני עליה ניתנה תורה לישראל נמסרה למשה רבינו יחד עם שאר 
המצווה  ומטרת  כוונת  אשר  השמיטה  מצות  של  עניינה  המצוות  כל 
היא לדעת - כי אמנם עובדים אנו משך שש שנים שלימות למחייתנו 
נכנס המחשבה שמזה שאנו עובדים אנו מקבלים את  ומטבע הדבר 
פרנסתנו וכי אם לא נעבוד לא יהיה טרף ומזון לפינו ולמחיית ביתנו 
כי צריך לעצור ממלאכתינו מלעבוד את שדינו  ציותה התורה  כן  על 
ויבולנו לתקופה של שנה שלימה – 'ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ' הכל יהא 
מושבת, בכך נזכור ונכיר כי ה' הוא הנותן לנו כח לעשות חיל וכי הוא 
הזן והמפרנס והעוזר בכל עת ומה שאנו פועלים ועובדים במשך כל 
השנים הוא ציווי עליון לקיים מצוות ההשתדלות בכדי שיהיה על מה 

לחול ברכת שמים - על ידי עבודתינו נגרם כלי לקבל שפע עליון.
שמיטה - התבוננות על חיינו

הדבר מלמדינו כי יש זמנים שחייבים לעצור משגרת חיינו מהמירוץ 
אחר הפרנסה והכלכלה שעל כן לאחר כל שש שנים בא שמיטה בה 
ַלה'  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ  'ְוָׁשְבָתה  הנאמר  כפי  השם  למען  הכל  את  עוזבים 
דין שמיטת  ובטלה מאיתנו  וגלינו מארצנו  ביתנו  אף בזמננו שחרבה 
ַעל־ ֹלא  'ִּכי  נדע  למען  עמנו  שישאר  צריך  השכל  מוסר  אך  קרקעות 
אכן  ָהָאָדם',  ִיְחֶיה  ִפי־ַהֵׁשם  ַעל־ָּכל־מֹוָצא  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם 
שהות  להשאיר   - וסדר  גבול  עם  שיהא  אך  למחייתינו  לעבוד  צריך 
כראוי  ותפילה  לתורה  עיתים  בקביעת  והנשמה  הנפש  מזון  למען 
במתינות כדבעי ואדרבה לעשות מהם העיקר כי לא יעלה על הדעת 
שעל ידי הקיצור בתורה ובתפילה נקבל יותר שפע מאת השי"ת, ועל 
כולם יכיר האדם בשכלו במחשבתו ובליבו כי השתדלותו היא כאחיזת 
זן ומפרנס לכל באי עולם ולא יעלה ולא  עיניים וכי האמת הוא שה' 
יגרע כמה שיתאמץ במלאכתו – אם נגזר עליו סכום מסוים אזי יכנס 
לו ממילא, ואם נגזר עליו שיפחתו מזונותיו לא יועיל לו כל התאמצותו 

על כן יוסיף דווקא במלאכת שמים ואז יראה ברכה בשאר עסקיו.
ימי  ששת  לאחר  בקביעות  הבאה  שבת  מצות  של  הענין  כן  גם  זהו 
המעשה בהם אנו מתאמצים להביא את מזוננו אל תוך ביתנו על כן ִיַעָדה 
לנו התורה יום מנוחה וקדושה מידי שבת בשבתו למנוחת הנפש ולישוב 
שמתפללים  כמו  יתברך  מאיתו  הוא  הכל  כי  ולהודות  להכיר  הדעת 
בתפילת מנחה של שבת עת רעוא דרעוין - 'ַיִּכירּו ָּבֶניָך ְוֵיְדעּו ִּכי ֵמִאְּתָך 
ִהיא ְמנּוָחָתם' ובכך על ידי מנוחת שבת אפשר לעבור עוד שבוע מתוך 

התרוממות וידיעה כי ה' הוא המנהיג את העולם והוא עושה את הכל.
 - הקדושה  תורתינו  הוראות  לפי  ופועלים  הולכים  אמנם  אם  אכן 
שומרים את השמיטה כהלכתה בכל פרטיה ודקדוקיה כפי שניתנה לנו 
ית  ּׁשִ ָנה ַהּׁשִ מסיני אז זוכים לברכת התורה 'ְוִצּוִיִתי ֶאת־ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבּׁשָ
זוכים  ידי שמירת השבת  וכן על  ִנים'  ַהּׁשָ ִלְׁשֹלׁש  ֶאת־ַהְּתבּוָאה  ְוָעָׂשת 
הברכה  כי השבת מקור  הבא  לכל השבוע  היא משפיעה שפע  אשר 
ואם לא נשמר יום זה לא היה קיום ומהות לימות החול הבאים אחריה.

שמירת שרשרת הדורות
יתר על כך מרומז לפנינו בין מצווֹ ת הפרשה על גודל מעלת שמירת 

מסורת הדורות למען לא ישנו מדרכי האבות והאמהות אלא ישארו 
כל אחד בקרב שבטו ומסגרת משפחתו הקרובה אליו דבר זה נלמד 
ממצוות היובל אשר בו חוזרים כל איש ואיש אל מקומו ונחלתו אשר 
ממנו בא הרי שהיובל מגלה שלא מהני ולא עוזר שום התרחקות מדרכי 
האבות - בסוף שבים בחזרה אל המקור ממנו יצאו כפי הנאמר 'יֹוֵבל 

ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו'.
לא העבדים בלבד חוזרים אל משפחותיהם אלא אף הקרקעות שנמכרו 
לבן שבט אשר לא משבטו במשך השנים - בהגיע שנת היובל השדה 
וממנו  ָהָאֶרץ'  ִּכי־ִלי  ִלְצִמֻתת  ִתָּמֵכר  ֹלא  'ְוָהָאֶרץ  כאמור  לבעליו  חוזרת 
להם  שאין  שדות  ומה  השדה'  עץ  האדם  'כי  אדם  לבני  היקש  נלמד 
דעת ושכל אין באפשרותם לעזוב את מקורם קל וחומר לאדם דין הוא 
שנופלים  היכן  נופלים  ח"ו  אם  אפילו  אבותיהם  בדרכי  ללכת  שצריך 
חוזרים אל מקומם  ובסוף  זאת נשארים מקושרים תמיד בשורש  עם 

כמֻצווה בתורה 'ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו'.
עוד נקודת מוסר השכל מרמזנו התורה במצוות חזרתם של העבדים 
שנפלו  לאלו  חיזוק  ללמדנו  בעליהן  אל  והקרקעות  ביתם  אל 
בעוונותיהם ונתרחקו ממקור הקדושה - ילמדו ממצוות היובל שהכל 
חוזר ובא אל מקומו הראשון שהיו, על כן לא יפלו ברעיונותיהם רק 
ידעו כי הקב"ה 'ָחַׁשב ַמֲֽחָׁשבֹות ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח' וכן יהיה לעתיד 
לבוא יבואו כל הרחוקים ויחזרו אל מקור מחצבתם כמו שאמר הנביא 
ישעיה 'ְוָהָיה ַּביֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּשּׁור 

ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֵׁשם ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלִים'.
ללמוד על מנת לקיים

טובות  והבטחות  בברכות  ישראל  עם  נתברכו  ויקרא  ספר  סיום  עם 
ומפליגות 'ִאם־ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו - שתהיו עמלים בתורה, ניתנו לנו ברכות 
- ברם עיקר  רבות אם נשמור את ציווי הבורא במצוות עסק התורה 
המשך  על  רש"י  כפירוש  לקיים  מנת  על  להיות  צריך  הלימוד  חלק 
הפסוק 'ְוֶאת־ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם' הוו עמלים בתורה על מנת 
לשמור ולקיים כמו שנאמר 'ּוְלַמְדֶּתם ֹאָתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעֹׂשָתם' - כי הן 
אמנם עסק התורה כשלעצמו היא הדרגה הגדולה ביותר אך מטרתו 
הוא הקיום הבא מהלימוד - אשר על כן בברכת אהבת עולם מבקשים 
ולעשות'  לשמור  וללמד  ללמוד  לשמוע  ולהשכיל  להבין  בליבנו  'ותן 
בהרבה  יתר  הוא  כי  לקיים  מנת  על  הלומד  וכעין ששנינו את מעלת 
בידו  מספיקין  ללמד  מנת  על  'הלומד  ה(  ד  )אבות  גרידא  מהלומד 
ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד 

לשמור ולעשות'.
וזקנים  רבי טרפון  היה  וכבר  ב(  מ  )קידושין  גמרא מפורשת  הוא  וכן 
מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול 
ואמר  ר"ע  נענה  גדול,  ואמר מעשה  רבי טרפון  נענה  גדול  או מעשה 
לידי  מביא  שהתלמוד  גדול  תלמוד  ואמרו  כולם  נענו  גדול,  תלמוד 
מעשה – הרי שגדולת חשיבות לימוד התורה הוא במה שמביאו לידי 

קיומה בפועל למעשה.

מצוות השמיטה – לדורות עולם
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YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.

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

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

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

P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.
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845.425.3900
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)
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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 בהר-בחקתי

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 ממעענניינניי  ההפפררששהה 
  ""אאררץץ  פפררייהה  וואאככללתתםם  ללששבבעע  ווייששבבתתםם  ללבבטטחח  עעללייההווננתתננהה  הה""
 ט)י ,ה(כ

נו כמה מקראות שמתעסקים סביב בממבטו התורני, באר ר
 רוחתם של עמלי התורה:

בפרשה זו נזכר שיהיה כל מה שצריך ולא יחסר כלום, אבל לא 
רשת כי תבא שכתוב בברכות של פנזכר שיהיה שפע ועשר כמו 

שלח ידך וגו', יפתח ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל מ (יצו
 תבא).כי  -וית גוים רבים וכו' להשם את אוצרו וכו' וה

 הבאור פשוט:
הלא כאן עוסקים בתלמידי חכמים, כמו שכתוב: אם בחקותי  

עמלים בתורה (רש"י), ולתלמידי חכמים אין זו שתהיו  -תלכו 
ברכה שיהיה לו יותר מהצריך, כי זה יגרם לו לבטול תורה, 
והברכה הכי טובה היא שיהיה לו כל צרכו, לא פחות ולא יותר. 

אל הכלל, שמתנהגים  מדברים  -ומה שאין כן בפרשת  כי תבא 
 לים בתורה, להם הברכה היא עשירות.כראוי אך אינם עמ

ה 'ואכלתם לחמכם לשבע', ומפרש שאלו את רבנו מהי הברכ
רש"י, אוכל מעט ומתברך במעיו, הרי יהיה שבע גדול (כמו 
שכתוב קדם, והשיג לכם דיש את בציר וגו'), ומדוע צריך ברכה 

 שיאכל מעט?
כל, ויצטרך לבטל זמן רב על האשלא  -ברך במעיו' תשובה: 'מת

 אלא יוכל מיד לשוב לתלמודו.
ידועה העבדא באברך תלמיד חכם, שהוגיע לגבאי בית הכנסת  
שהוא חפץ בעליה בשבת קדש, ואינו חושש לעלות לתורה 
בפרשה של הקללות, ואף שמנהג ישראל שהבעל קורא עולה 

 קבל עליה זו.לתורה, הוא הודיע שאינו חושש מל
 ואכן, קראו לו לעלות, ועלה בפרשה של הקללות. 

ם רבנו: לא עברו ימים מועטים, והודיעו לו שנפלה לו יוסי
שה בחוץ לארץ, על ידי קרוב משפחתו שמת, ונסע להתעסק  ויר

מוד. ואין לך קללה יהל בזה ונעשה בעל ממון, אבל עזב את
 ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((        גדולה מזה!

  בהר בחוקותית יופרש 383 '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

ננּוּוגג עֲעֲ עעּוּוטט  ּתַּתַ מִמִ   ּבְּבְ
תחת ידי מכתב שכתב רבינו שליט"א למרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, וכמדומה שלא נדפס בשום מקום (ושוב אחר שנדפס כאן  

 במהדו"ק, הובא בספר אגרות וכתבים ח"א איגרת ע"ג), וזת"ד.

  בבסס""דד..  ככ""טט  ששבבטט  תתששעע""הה,,  ששממייטטהה..    

ההעעיירר  ממררןן  ששללייטט""אא  בבדדףף  סס""גג  אא''  עעלל  ממהה  ששאאממררוו  בבאאבבוותת  ככךך    ככבבוודד  ממררןן  ממחחוותתנניי  ששללייטט""אא,,  ייייששרר  ככחח  עעלל  ההסספפרר  ההחחדדשש  ייממללאא  פפיי  תתההללתתךך..  ממהה  שש
ההייאא  דדררככהה  ששלל  תתווררהה  פפתת  בבממללחח  תתאאככלל  ווככוו'',,  וובבזזממננייננוו  אאייןן  אאננוו  ררוואאייםם  זזהה,,  ללככאאווררהה  ככווווננתת  חחזז""לל  ששזזהה  דדררככהה  ששלל  תתווררהה  ששאאפפיי''  אאםם  ררקק  פפתת  בבממללחח    

ייזזככההוו  ללההדדפפייסס  עעוודד  סספפררייםם    תתאאככלל  ווממייםם  בבממששווררהה  תתששתתהה  אאתתהה  ממקקבבלל  עעללייךך  ששתתללממדד  תתווררהה,,  ווזזהה  בבוודדאאיי  ייככוולל  ללקקבבלל  עעללייוו  גגםם  בבזזהה""זז..  ווההקקבב""הה  
  אאחחררייםם  עעדד  בבייאאתת  ההגגוואאלל  בבבב""אא..    

חחייייםם  קקננייבבססקקיי..    
באבות פ"ו מ"ד תנן "כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה 

א דצ"ע מהא דאי' בברכות דף ס"ב ע"ב  אתה עמל, ואם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". ושאלתי לרבינו שליט"
"תניא בן עזאי אומר על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע", והשיב רבינו שליט"א בזה"ל "עם סדין תחתיו או עם בגדיו". ועי' עוד בספר  

 חרת".  מחשבת עם עמ' של"ד שהשיב על זה רבינו שליט"א בזה"ל "זה החידוש אע"ג שלא בריא מ"מ עבור התורה תעשה כן אם א"א א

תענית י"א ע"א, ב"ק צ"א ע"ב) דהמצער את  שאלתי לרבינו שליט"א דצ"ע היאך רשאי האדם לצער את גופו והלא בגמ' איתא (עי' 
 עצמו נקרא חוטא. והשיב רבינו שליט"א בזה"ל "ע"י התורה אינו מרגיש צער". 

((קקנניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))    

  ממננחחתת  חחייננווךך  ההממווששללםם
  

ו על הוצאתו לאור עולם של סדרת ספרי מנחתבימים אלו נתבשר
חינוך להגאון הנודע בשערים בספרו הענק על סדר מצוות התורה.

 
הספר, שכבר הופיע במהדורות רבות, הופיע במלבוש חדש: תוספת
של מאות הערות מכתב ידו של מרן שליט"א, שהועתקו משולי
יוהספר הפרטי בו השתמש ולמד, וכן השלמות מכל עשרות ספר
בכל מקצועות התורה, מסודרות דבר דבור על אופניו כל הערה

 במקומה בשולי הגליון של ספר מנחת חינוך.
 

בשיחה עם הגאון המוציא לאור רבי יעקב חלופסקי שליט"א,
מתברר כי לפני כחמש שנים הוא הוציא בספר נפרד ("שיח המנחה")

רר, עשהאת גליונות מרן שליט"א על מנחת חינוך. הספר, כך התב
הד עצום וקנה לו שביתה אצל אלפי עמלי התורה שביקשו מהרב
המו"ל שידפיס את הגליונות עם המנחת חינוך כדי להביא דבר

 מושלם.
 

המחבר, לא חסך כל טירחה, והושיב שש תלמידי חכמים שעמלו
בראשותו במשך ארבע שנים להדפיס מחדש את כל הספר מנחת

ברו היטיב וניקו כל שגגת הדפוס,חינוך מצוות עשה ולא תעשה, וע
 ושילבו בשולי הגליון מתורת מרן שליט"א.

 
מתברר, כי "דברי תורה כל זמן שאתה ממשמש בהם אתה מוצא
בהם טעם" וגם על ספר כדוגמת מנחת חינוך ניתן להרחיב ולהוסיף

 מדברי תורתו של רבינו שליט"א בכל נושא.
 

להוציא לאור עוד נברך את הרב המו"ל שליט"א שיזכה להמשיך
 ועוד ספרים מתורת מרן שליט"א להרבות תורה בישראל.
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו
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 • ונתתי שלום בארץ •
רבי  ליבו:  במר  וזעק  לרבו  הגיע  אחד  אדם 
הושיעני! ניסה הרב להבין, 'מה חסר לך'? 'אין 
לי כלום' השיב האיש, התפלא הרב: 'כלום'?! 
ילדים יש לך? כן, בית יש לך? כן, פרנסה יש? 
כן, אז מה חסר לך, אומר האיש: רבי, אכן יש 
לי הכל אבל אין לי כלום, שוב תבע הרב להבין 
לי  שיש  למרות  האיש:  הסביר  הכוונה?  מה 
הכל, אבל אין לי שלום, וזה כאילו אין לי כלום, 
כי מה שווה כל מה שיש לי אם אין לי שלום?!

המילים  על  בפרשתנו  הק'  רש"י  אומר  כך 
'ונתתי שלום בארץ', 'שמא תאמרו הרי מאכל 
תלמוד  כלום,  אין  שלום  אין  אם  משתה,  והרי 
מכאן  בארץ,  שלום  ונתתי  זאת  כל  אחר  לומר 
שהשלום שקול כנגד הכל, וכן הוא אומר עושה 
שלום ובורא את הכל', וכך אמרו חז"ל: 'אמר 
רבי שמעון בן חלפתא, ראה מה חביב השלום, 
מצא  לא  ישראל,  את  לברך  הקב"ה  כשבקש 
כלי שהוא מחזיק כל הברכות לברכן בו, אלא 
השלום, מנין, שנאמר ד' עוז לעמו יתן ד' יברך 
את עמו בשלום', ובהמשך הפרשה אנו רואים 
'ואתכם  אומר:  הוא  בקללות  שכנגד,  הצד  את 
קשה,  מדה  'זו  רש"י  אומר  בגויים',  אזרה 
שבשעה שבני מדינה גולים למקום אחד רואים 
כבמזרה,  נזרו  וישראל  ומתנחמין,  זה  את  זה 
מהן  אחת  ואין  בנפה  שעורים  הזורה  כאדם 
דבוקה בחברתה, הרי שהקללה הגרועה ביותר 

היא שלא יהיו יחד.
הדבר שכל אב ואם מבקשים ומצווים לבניהם 
וזה  לפני מותם, שיהיו בשלום אחד עם השני, 
מה שכל אחד רוצה גם בחייו, לראות את בניו 
ביניהם  בשלום  כולם  וחיים  שלום  אנשי  שהם 
כדי  כי  לדעת,  עלינו  זאת  אבל,  אחרים,  ועם 
דוגמא  לראות  עליהם  בשלום,  יחיו  שהילדים 
הורים שמוותרים אחד  אישית, עליהם לראות 
ולא  שמוותר  אבא  לשכנים,  מוותרים  לשני, 
וכך  הכנסת,  בבית  וויכוחים  במריבות  משתתף 
איך  לראות  בניהם  יזכו  ההורים  בחיי  כבר 
צריכים לחיות, ולא ימתינו לאחר מאה ועשרים 

לקרוא שזו היתה הצוואה..
)ע"פ טיב התורה-בחוקותי(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בהר סיני עליה ניתנה תורה לישראל נמסרה למשה רבינו יחד עם שאר 
המצווה  ומטרת  כוונת  אשר  השמיטה  מצות  של  עניינה  המצוות  כל 
היא לדעת - כי אמנם עובדים אנו משך שש שנים שלימות למחייתנו 
נכנס המחשבה שמזה שאנו עובדים אנו מקבלים את  ומטבע הדבר 
פרנסתנו וכי אם לא נעבוד לא יהיה טרף ומזון לפינו ולמחיית ביתנו 
כי צריך לעצור ממלאכתינו מלעבוד את שדינו  ציותה התורה  כן  על 
ויבולנו לתקופה של שנה שלימה – 'ְׁשַנת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ' הכל יהא 
מושבת, בכך נזכור ונכיר כי ה' הוא הנותן לנו כח לעשות חיל וכי הוא 
הזן והמפרנס והעוזר בכל עת ומה שאנו פועלים ועובדים במשך כל 
השנים הוא ציווי עליון לקיים מצוות ההשתדלות בכדי שיהיה על מה 

לחול ברכת שמים - על ידי עבודתינו נגרם כלי לקבל שפע עליון.
שמיטה - התבוננות על חיינו

הדבר מלמדינו כי יש זמנים שחייבים לעצור משגרת חיינו מהמירוץ 
אחר הפרנסה והכלכלה שעל כן לאחר כל שש שנים בא שמיטה בה 
ַלה'  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ  'ְוָׁשְבָתה  הנאמר  כפי  השם  למען  הכל  את  עוזבים 
דין שמיטת  ובטלה מאיתנו  וגלינו מארצנו  ביתנו  אף בזמננו שחרבה 
ַעל־ ֹלא  'ִּכי  נדע  למען  עמנו  שישאר  צריך  השכל  מוסר  אך  קרקעות 
אכן  ָהָאָדם',  ִיְחֶיה  ִפי־ַהֵׁשם  ַעל־ָּכל־מֹוָצא  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם 
שהות  להשאיר   - וסדר  גבול  עם  שיהא  אך  למחייתינו  לעבוד  צריך 
כראוי  ותפילה  לתורה  עיתים  בקביעת  והנשמה  הנפש  מזון  למען 
במתינות כדבעי ואדרבה לעשות מהם העיקר כי לא יעלה על הדעת 
שעל ידי הקיצור בתורה ובתפילה נקבל יותר שפע מאת השי"ת, ועל 
כולם יכיר האדם בשכלו במחשבתו ובליבו כי השתדלותו היא כאחיזת 
זן ומפרנס לכל באי עולם ולא יעלה ולא  עיניים וכי האמת הוא שה' 
יגרע כמה שיתאמץ במלאכתו – אם נגזר עליו סכום מסוים אזי יכנס 
לו ממילא, ואם נגזר עליו שיפחתו מזונותיו לא יועיל לו כל התאמצותו 

על כן יוסיף דווקא במלאכת שמים ואז יראה ברכה בשאר עסקיו.
ימי  ששת  לאחר  בקביעות  הבאה  שבת  מצות  של  הענין  כן  גם  זהו 
המעשה בהם אנו מתאמצים להביא את מזוננו אל תוך ביתנו על כן ִיַעָדה 
לנו התורה יום מנוחה וקדושה מידי שבת בשבתו למנוחת הנפש ולישוב 
שמתפללים  כמו  יתברך  מאיתו  הוא  הכל  כי  ולהודות  להכיר  הדעת 
בתפילת מנחה של שבת עת רעוא דרעוין - 'ַיִּכירּו ָּבֶניָך ְוֵיְדעּו ִּכי ֵמִאְּתָך 
ִהיא ְמנּוָחָתם' ובכך על ידי מנוחת שבת אפשר לעבור עוד שבוע מתוך 

התרוממות וידיעה כי ה' הוא המנהיג את העולם והוא עושה את הכל.
 - הקדושה  תורתינו  הוראות  לפי  ופועלים  הולכים  אמנם  אם  אכן 
שומרים את השמיטה כהלכתה בכל פרטיה ודקדוקיה כפי שניתנה לנו 
ית  ּׁשִ ָנה ַהּׁשִ מסיני אז זוכים לברכת התורה 'ְוִצּוִיִתי ֶאת־ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבּׁשָ
זוכים  ידי שמירת השבת  וכן על  ִנים'  ַהּׁשָ ִלְׁשֹלׁש  ֶאת־ַהְּתבּוָאה  ְוָעָׂשת 
הברכה  כי השבת מקור  הבא  לכל השבוע  היא משפיעה שפע  אשר 
ואם לא נשמר יום זה לא היה קיום ומהות לימות החול הבאים אחריה.

שמירת שרשרת הדורות
יתר על כך מרומז לפנינו בין מצווֹ ת הפרשה על גודל מעלת שמירת 

מסורת הדורות למען לא ישנו מדרכי האבות והאמהות אלא ישארו 
כל אחד בקרב שבטו ומסגרת משפחתו הקרובה אליו דבר זה נלמד 
ממצוות היובל אשר בו חוזרים כל איש ואיש אל מקומו ונחלתו אשר 
ממנו בא הרי שהיובל מגלה שלא מהני ולא עוזר שום התרחקות מדרכי 
האבות - בסוף שבים בחזרה אל המקור ממנו יצאו כפי הנאמר 'יֹוֵבל 

ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו'.
לא העבדים בלבד חוזרים אל משפחותיהם אלא אף הקרקעות שנמכרו 
לבן שבט אשר לא משבטו במשך השנים - בהגיע שנת היובל השדה 
וממנו  ָהָאֶרץ'  ִּכי־ִלי  ִלְצִמֻתת  ִתָּמֵכר  ֹלא  'ְוָהָאֶרץ  כאמור  לבעליו  חוזרת 
להם  שאין  שדות  ומה  השדה'  עץ  האדם  'כי  אדם  לבני  היקש  נלמד 
דעת ושכל אין באפשרותם לעזוב את מקורם קל וחומר לאדם דין הוא 
שנופלים  היכן  נופלים  ח"ו  אם  אפילו  אבותיהם  בדרכי  ללכת  שצריך 
חוזרים אל מקומם  ובסוף  זאת נשארים מקושרים תמיד בשורש  עם 

כמֻצווה בתורה 'ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו'.
עוד נקודת מוסר השכל מרמזנו התורה במצוות חזרתם של העבדים 
שנפלו  לאלו  חיזוק  ללמדנו  בעליהן  אל  והקרקעות  ביתם  אל 
בעוונותיהם ונתרחקו ממקור הקדושה - ילמדו ממצוות היובל שהכל 
חוזר ובא אל מקומו הראשון שהיו, על כן לא יפלו ברעיונותיהם רק 
ידעו כי הקב"ה 'ָחַׁשב ַמֲֽחָׁשבֹות ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח' וכן יהיה לעתיד 
לבוא יבואו כל הרחוקים ויחזרו אל מקור מחצבתם כמו שאמר הנביא 
ישעיה 'ְוָהָיה ַּביֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּשּׁור 

ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֵׁשם ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלִים'.
ללמוד על מנת לקיים

טובות  והבטחות  בברכות  ישראל  עם  נתברכו  ויקרא  ספר  סיום  עם 
ומפליגות 'ִאם־ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו - שתהיו עמלים בתורה, ניתנו לנו ברכות 
- ברם עיקר  רבות אם נשמור את ציווי הבורא במצוות עסק התורה 
המשך  על  רש"י  כפירוש  לקיים  מנת  על  להיות  צריך  הלימוד  חלק 
הפסוק 'ְוֶאת־ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם' הוו עמלים בתורה על מנת 
לשמור ולקיים כמו שנאמר 'ּוְלַמְדֶּתם ֹאָתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעֹׂשָתם' - כי הן 
אמנם עסק התורה כשלעצמו היא הדרגה הגדולה ביותר אך מטרתו 
הוא הקיום הבא מהלימוד - אשר על כן בברכת אהבת עולם מבקשים 
ולעשות'  לשמור  וללמד  ללמוד  לשמוע  ולהשכיל  להבין  בליבנו  'ותן 
בהרבה  יתר  הוא  כי  לקיים  מנת  על  הלומד  וכעין ששנינו את מעלת 
בידו  מספיקין  ללמד  מנת  על  'הלומד  ה(  ד  )אבות  גרידא  מהלומד 
ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד 

לשמור ולעשות'.
וזקנים  רבי טרפון  היה  וכבר  ב(  מ  )קידושין  גמרא מפורשת  הוא  וכן 
מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול 
ואמר  ר"ע  נענה  גדול,  ואמר מעשה  רבי טרפון  נענה  גדול  או מעשה 
לידי  מביא  שהתלמוד  גדול  תלמוד  ואמרו  כולם  נענו  גדול,  תלמוד 
מעשה – הרי שגדולת חשיבות לימוד התורה הוא במה שמביאו לידי 

קיומה בפועל למעשה.

מצוות השמיטה – לדורות עולם
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פושת בתו ו ב ר רתב תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בהר - בחוקותי תש"פ

שיהיה להם כל כך הרבה תבואה, אם כן לשם מה 

"אוכל  הוסיף להם הקב"ה את הברכה המיוחדת: 

קמעא והוא מתברך במעיו".

זאת ועוד נתקשו המפרשים, על מה שהבטיח 

הקב"ה כאן שכר בעולם הזה על עסק התורה וקיום 

המצוות, שזה סותר לכאורה למה ששנינו בגמרא 

אך  ליכא".  עלמא  בהאי  מצוה  "שכר  לט:(:  )קידושין 

יותר מזה קשה שהרי מבואר בגמרא )ברכות לד:( כי 

השכר של תלמידי חכמים נאמר )ישעיה סד-ג(: "עין 

אם  לו",  למחכה  יעשה  זולתך  אלקים  ראתה  לא 

ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה 

אני מקיים אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה". 

וצריך ביאור מנין למדו לדרוש: "אם בחוקותי תלכו", 

"שתהיו עמלים בתורה", כי הן אמת  שהכוונה היא 

שקיום המצוות כבר אמור, אולם הלא יתכן שכוונת 

התורה היא שנעסוק בתורה אפילו בלי עמל.

לשובע,  לחמכם  "ואכלתם  רש"י:  פירש  עוד 

ותמהו  במעיו".  מתברך  והוא  קמעא  אוכל 

לישראל:  הבטיח  שהקב"ה  מאחר  המפרשים 

זרע"  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  "והשיג 

בחוקותי  פרשת  בפרשתנו  נפתח  הבה  ובכן 

שלפי תקנת עזרא היא הכנה לקראת חג השבועות 

זמן מתן תורתנו: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי 

בעתם  גשמיכם  ונתתי  אותם,  ועשיתם  תשמרו 

והשיג  פריו,  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה 

ואכלתם  זרע,  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם 

ונתתי  בארצכם,  לבטח  וישבתם  לשובע  לחמכם 

שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".

"אם  כהנים:  בתורת  הדבר  ומקור  רש"י  ופירש 

בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר 

ראם ב ר רתב תלכר ו שתתבר עמלבם בתרותר

 אדם ורדף א ו תתענרגבם שתבר לר בערלם תנשמרת
אלא שתרא מ לבף את תענרג תתרות עם תענרגבם  רמובבם

 כררנת מבר דת בשנת זר ב ובאת תתרות
רתכלת שנת ר ללרתבת ת ל שנת רבוכרתבתר

בקריאת  מיוחדת  כוונה  לכוון  טוב  מה  בעתו  דבר  בהר-בחוקותי,  בפרשיות  היא  בתורה  שהקריאה  לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

התוכחות בפרשת בחוקותי, על פי מה שגילו לנו חכמינו ז"ל כי עזרא הסופר תיקן לישראל שיקראו את הקללות בפרשת בחוקותי לפני חג השבועות: 

"כדי שתכלה השנה וקללותיה", הנה מה ששנינו בגמרא )מגילה לא:(:

"תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, 

שנה  שתכלה  כדי  איכא  תורה  שבמשנה  "בשלמא  בגמרא:  ומקשה  וקללותיה".  השנה  שתכלה  כדי  לקיש,  ריש  ואיתימא  אביי  אמר  טעמא,  מאי 

וקללותיה", פירוש, כדי שתכלה שנה וקללותיה לפני ראש השנה, "אלא שבתורת כהנים אטו עצרת ראש השנה היא", ומתרץ: "אין עצרת נמי ראש 

השנה היא, דתנן ובעצרת על פירות האילן".

וכתבו התוספות )שם ד"ה קללות( הטעם שאנו מפסיקים בין פרשת בחוקותי לחג השבועות עם הקריאה בפרשת במדבר, וכן אנו מפסיקים בין פרשת 

כי תבוא לראש השנה עם הקריאה בפרשת נצבים: "לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרות שבת אחת קודם ראש השנה, בפרשה שלא תהא מדברת בקללות 

כלל, שלא להסמיך הקללות לראש השנה, ומטעם זה אנו קורין במדבר סיני קודם עצרת, כדי שלא להסמיך הקללות שבבחוקותי לעצרת". 

נמצינו למדים יסוד גדול, כי הקריאה בפרשת התוכחות היא סגולה נפלאה שתכלה השנה וקללותיה, והביאור בזה כמו שכתב ה"תפארת שלמה" 

ונשלמה פרים  )הושע יד-ג(  "יש לתת טעם בענין התוכחה, מה שאנו קוראים בעת הזאת שתכלה שנה וקללותיה, והוא כמו שאומרים  )פרשת כי תבוא(: 

שפתינו, שאם חס ושלום נגזר אשר לא טוב, הנה יצאנו ידי חובתינו בקריאת הדברים האלה, וממילא יתהפכו לנו כולם לברכה".

הנה כי כן למדנו מכאן חידוש גדול שמצוה לפרסמו, בפרט בשנה קשה זו שאיבדנו במגפה הרבה נפשות טהורות מאחינו בני ישראל ע"ה, כי 

בשבת קודש בעת קריאת התוכחות בפרשת בחוקותי, ראוי לכוון שאנו מקיימים התקנה של עזרא הסופר לקרוא פרשת בחוקותי לפני חג השבועות 

"מושל  "שתכלה השנה וקללותיה", כמו שכתוב )שמואל ב כג-ג(:  "כדי שתכלה השנה וקללותיה", ובזכות זה יקיים הקב"ה גזירת צדיק עזרא הסופר 

באדם צדיק מושל יראת אלקים", ודרשו בגמרא )מועד קטן טז:( שהקב"ה אומר: "אני מושל באדם, מי מושל בי, צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלה".

יומתק לבאר בזה מה שפתח הקב"ה פרשת בחוקותי )ויקרא כו-ג(: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם 

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו". ופירש רש"י: "אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה". כי הקב"ה שהכל גלוי וידוע לפניו ראה, שעתיד 

עזרא הסופר לתקן לקרוא פרשה זו לפני חג השבועות כדי שתכלה שנה וקללותיה, והרי חג השבועות הוא זמן מתן תורתנו.

לכן פתח הקב"ה פרשה זו בפסוק: "אם בחוקותי תלכו", שתהיו עמלים בתורה שניתנה בחג השבועות, "ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם", ובזכות זה 

מובטח לכם כי בחג השבועות שהוא ראש השנה לפירות האילן תתברכו בפירות האילן: "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו". 
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