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Silence is Golden – שתיקה שווה זהב 
I took my son for an appointment with a speech therapist to help 
with that and other difficulties. At the initial examination he was 
seen by a professional therapist who spoke a common language with 
my son, and everything went amazingly. My little boy benefited 
from the treatment and he happily and enthusiastically participated 
in it. However, at the next treatment, he was assigned to another 
therapist who did not connect with the boy, and she did not help my 
son move forward. In my broken heart, I felt that I wasted time and 
money, and the results were minimal. Now, to request to change 
clinics, he will meet strangers which will set him back and I did not 
want to chalila cause that. Also, there was no guarantee that a 
change in therapists will help and then I will be left with neither 
clinic. I decided to not say a word, and I accepted to pray to Hashem 
that He help and in the merit of my silence, He should help my son. 
When I arrived for the next treatment, I was informed that my son’s 
clinic was moved to another branch and he was assigned to another 
clinic. This clinic was the original clinic with the professional 
therapist that he connected with, the one who everyone wanted 
because she was very dedicated, and she got amazing results!!! 
I saw that instead of sounding off it was possible to speak with 
Hashem and He will arrange everything for the best. 

 א.נ.
 

…on kind deeds… - ...על גמילות חסדים... 
I received a call from a disabled worker, with no connection to work, 
and he asked me if there was any chance that he could work for me 
for a few hours see he was sitting home and going crazy from doing 
nothing, and he could also use a few shekel in his pocket. 
I had pity on him and despite not having anything for him to do, I 
told him to come to work despite that his output would be minimal 
because of his disability. 
The next day he showed up, but the regular worker had not shown 
up for work. Were it not for the disabled worker, we would not have 
made it through the day, and he did me the favor by saving the 
situation. 
All the workers were pleased as they saw that from kindness one 
does not lose out, even the disabled worker knew that we would not 
have managed without him and he really earned his wages and it 
was not given to him through kindness. 

  כ.ה.
 

465.367 

Beha’aloscha 
5779 

   על פי ה' יסעו
They would journey by to the word of Hashem 

When the Children of Israel traveled in the Wilderness, they saw 
with their own eyes that all their journeys were according to the 
word of Hashem, as it states in our parsha (9:18)  על פי ה' בני'
 According to the word of Hashem would‘ – ישראל ועל פי ה' יחנו'
the Children of Israel journey and according to the word of 
Hashem would they encamp’. They never questioned why they 
traveled or why they did not travel, because they saw with their 
own eyes that everything went according to the hashgacha of 
Above, and how HaKadosh Baruch Hu led them through the 
ananei hakavod [Clouds of Glory]. This is how they traveled in the 
Wilderness for all 42 journeys over the course of 40 years with 
the feeling that they were placed in the hand of the Creator and 
He had already prepared the entire itinerary for them. As for 
them, they just had to go after Him with Emunah and Bitachon 
[Faith and Trust], that whatever He did was through the attribute 
of mercy. 
The holy Baal Shem Tov zy”a said that the 42 journeys that Israel 
traveled in the Wilderness did not happen just that one time in 
the Wilderness. Rather, every person in the world travels 42 
journeys which are the adventures the person experiences over 
the course of a lifetime. It is brought down in the holy seforim 
that whenever a person goes on one of these journeys, and he 
wants to make it in one piece, it is a great segulah [propitious] to 
read the section of the journeys in the Torah. With this, he will 
elevate it from its source, and he will make the journey in peace. 
From this the Torah comes to each that every person as an 
individual must believe that all his journeys are according to the 
word of Hashem and everything is for the best, even if we do not 
see it or understand it. 
Everyone goes through difficult times, sometimes the journey 
seems long and never-ending, but we must remember that all 
journeys are from the Creator, and just as we believe that the 
good and pleasant journeys are from the Creator because you 
were successful in something that you did. This was not you. This 
was the Creator. It is exactly the same when there are difficult 
journeys. When it seems to you that you have made some wrong 
important decisions and you have not gone sown the right path 
and now, you do not know what to do and you do not know how 
to get out of the thicket, everything is from the Creator, and 
everything is done with the trait of mercy, and everything is for 
your benefit. More so, you must remember that you cannot 
change the route, since everything was already set beforehand, 
the only choice left for you is to believe that this is your journey. 

- Tiv HaTorah – Beha’aloscha   
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elevate like his fellow. Then it is incumbent on him to know that even 
though Chazal stated (Bava Basra 21a) ‘jealousy between scholars 
increases wisdom’, he is prohibited from doing anything not 
categorized as ‘proper effort’. The person must recognize his worth 
and know that if he were given the ability to do this, he would have 
succeeded in doing it. He is prohibited from utilizing anything that 
might bring about his downfall. Sometimes, the yetzer will entice him 
to endeavor more than he is able to, and when the person is 
intending for the sake of Heaven, the yetzer is intending for his 
downfall. The yetzer knows that once he endeavors, he will not have 
the ability to do it and because of his weakened state, he will not be 
able to serve Hashem Yisbarach even at the level appropriate for him. 
Therefore, before doing anything, he must consider if his effort is 
appropriate or perhaps it will cause him to lose out on the 
opportunity. When faced with a situation like this, it would be better 
to restrain himself from exerting this extra effort. But he should not 
hold himself back too much, he must assess how much effort is 
appropriate for him. If he does this, then over time he will merit to 
rise in Torah and Yiras Shamayim [Fear of Heaven], and he will fulfill 
the aforementioned words of Chazal ‘jealousy between scholars 
increases wisdom’. 
We see this again elsewhere in our parsha (8:25-26) when the Torah 
commands the Levi’im  ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד'
 From‘ – עוד: ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבודה לא יעבוד'
fifty years of age,  he shall return from the legion of work and no 
longer work. He shall serve with his brothers in the Ohel Moed [Tent 
of Meeting] to keep the safeguard but work he shall not perform.’ 
Rav Ovadia Bartenura explains the Tanna of the Mishna (Avos 5:21) ‘a 
thirty-year-old gains full strength’ – ‘The Levi’im would set up the 
Mishkan, disassemble it, load it on the wagons, and carry it on their 
shoulders from the age of 30 and up’. We see that the obligation of 
the service that was imposed on the Levi’im was specifically when 
they were thirty because then they had the necessary strength. For 
the same reason, when they reached fifty, they left the service of 
carrying it since they no longer had the same strength as in the past. 
Again, they only had to do the service that was appropriate for them 
when they were fifty, as Rav Ovadia Bartenura explains on ‘a fifty-
year-old can offer counsel’.   
If we would apply the law of the ‘fifty-year-olds’ to an ‘average 
person’ then they too would be ‘exempt’ from working as their 
strength has also diminished. However, they are not prohibited from 
working. It is known that if a fifty-year-old knows himself and he can 
continue working and he wants to continue to work, he would be 
able to. The main reason for the exemption was because he had 
reached the age when his strength would begin to weaken, but if he 
still had the strength, then there is no reason to hold him back. But in 
reality, we see that the mindset of the Torah is different from that of 
the average person. When a Levi reaches the age of 50, he is 
immediately prohibited from doing the avodah, regardless of his 
physical condition. As the Torah states 'ולא יעבוד עוד' – ‘he may no 
longer work’, and the reason is because the Torah lowered itself to 
the ultimate mindset of the Levi, and it knew that it could happen 
that a Levi will see himself as being able to continue, but he will be 
mistaken. If he would continue, it is quite possible that he will 
weaken at an accelerated rate. The result will be that he will not even 
be able to do the mitzvah of the older Levi, to offer counsel, because 
of his weakened condition. Therefore, the Torah forbade the Levi 
from carrying the load. This is a lesson for the generations, that a 
person should recognize what he can do according to his ability and 
stamina.  
 

 

 הדרך להתעלות במעלות התורה והעבודה
The way to rise up in Torah and Service 

In our parsha we see a great general principle in the ways of 
service, for at the beginning of the parsha (8:2), Rashi brings down 
the reason for the juxtaposition of the passage of the menorah 
and the passage of the Nesi’im. When Aharon saw the dedication 
of the Mishkan by the Nesi’im he was disappointed because he 
was not included in the dedication, neither he nor his tribe. 
HaKadosh Baruch Hu told him, “By your life! Your role is greater 
than theirs, for you kindle and prepare the lamps.” 
We see as the parsha continues (9:6-14), after Hashem Yisbarach 
commanded regarding the obligation of the Korban Pesach, those 
that were impure [tamei] with corpse contamination were upset 
that they were exempt from offering it. They argued 'למה נגרע' – 
‘Why should we be left out?’ They too, wanted to bring 
satisfaction through this mitzvah and the result was that because 
of their distress they merited for themselves and for all 
generations the mitzvah of ‘Pesach Sheni’. 
This teaches us that when a person is upset that he did not elevate 
in a certain service of Hashem Yisbarach, and he craves to be 
included with those who did merit this, HaKadosh Baruch Hu sees 
fit to fulfill his wish by some lottery or some exchange. Even in the 
place where he feels as an observer standing on the side and he 
has no hope of participating, as those who were ‘tamei meis’, that 
even before reading in the Torah about their argument and before 
we see how HaKadosh Baruch Hu ruled for them, it seems to us 
that there is no opening to save them from their pain and distress, 
since it is decreed in the Torah that a person who is tamei cannot 
offer a karban. Even with the laws of purification in the Torah, 
there is not enough time to become purified. It seems to us that 
they should just accept the ruling with love. However, immediately 
after we read the resolution given to them by Heaven, we see that 
HaKadosh Baruch Hu, Who can do anything, found them a 
correction, that were it not written in the Torah would never have 
entered our minds, since ‘Pesach Sheni’ is not something based on 
common sense. It is not brought at the appropriate time and how 
does it align with ‘Pesach Mitzrayim’? However, since they wanted 
it so much and they were distressed by it, HaKadosh Baruch Hu 
found them a way that had never been introduced before. 
When we consider the actions of these people who were pained, 
we see that they did nothing on their own or for themselves to 
relieve their pain, Those ‘tamei nefesh’ did not ask that they sin in 
order to fulfill the mitzvah, and also Aharon did not request to 
bring a donation that was not commanded by Hashem. They relied 
on the law, not to do anything through the advice of the yetzer 
which entices one to sin by saying it is a mitzvah. They did not see 
a rational way that would ease their pain, still, they only exerted 
themselves in ways that were permissible for them, and they came 
to unload their pain before Moshe, though they did not see how 
this would bring them a resolution to their distress. Nevertheless, 
they did not try to do anything other than what was permitted to 
them, and this effort bore fruit and brought them consolation. This 
came about only through the merit that they wanted to bring 
satisfaction to their Creator.   
These words have to serve us as we go through life. Often one 
sees how his fellow man is blessed with the powers and talents 
with which he is capable of properly serving Hashem Yisbarach. 
The desire is aroused within him that he too should be able to  
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“And were her father to spit in her face”

HKB”H Alluded to the Fact that Her Father Amram  
Slapped Her on the Head when She Prophesiedthat  

Her Mother Was Destined to Give Birth to Yisrael’s Savior

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Beha'aloscha 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

to fulfill the positive commandment of: אלקיך ה'  עשה  אשר  את   "זכור 

  .remember what Hashem, your G-d, did to Miriam—למרים"
Hence, it behooves us to consider what caused Miriam—the great 
and righteous prophetess—to speak ill of her brother Moshe.  

Miriam and Moshe Spoke about Moshe

We will begin our investigation by examining the Torah’s 
account of how the matter evolved (Bamidbar 12, 1): 

אשה כי  לקח  אשר  הכושית  האשה  אודות  על  במשה  ואהרן  מרים   "ותדבר 

 כושית לקח".

Miriam and Aharon spoke about Moshe regarding the 
Cushite woman he had taken; for, he had married a Cushite 
woman.  Rashi comments: She (Miriam) initiated the speaking; 
therefore, the passuk mentions her first (before Aharon) . . . 
“regarding the (Cushite) woman”—regarding her being sent 
away (Tziporah, Moshe’s wife).  “For he had married a Cushite 
woman”—Why does the Torah inform us of this fact?  Because 
you can have a woman who is pleasing in her beauty but 
not pleasing in her actions, or pleasing in her actions but 
not in her beauty.  But this one was pleasing in all respects.  
“The Cushite woman”—because of her beauty, she is called 
“Cushite,” like a person who calls his beautiful son a “Cushite,” 
so that the evil eye will not affect him.  “For he had married a 
Cushite woman”—and now he sent her away.  

Further on, the Torah presents Miriam and Aharon’s justification: 
 "ויאמרו הרק אך במשה דיבר ה', הלוא גם בנו דיבר וישמע ה', והאיש משה עניו מאד

פני האדמה".  They said, “Was it only with Moshe  מכל האדם אשר על 
that Hashem spoke?  Did He not speak with us, as well?”  And 
Hashem heard.  Now, the man Moshe was exceedingly humble, 

In this week’s parsha, parshas Beha’aloscha, it is fitting for us to 
explore a perplexing incident involving Miriam the prophetess—
Moshe and Aharon’s older sister.  She was extremely righteous and 
was one of the three leaders of Yisrael throughout their sojourn in 
the midbar.  All of the people quenched their thirst in the desolate, 
terrifying midbar from the pure waters of Miriam’s Well.  Hence, 
the Gemara refers to that well as (Shabbas 35a): "בארה של מרים"—
the “Be’er” of Miriam.  

Yet, towards the end of this week’s parsha, we learn that 
Miriam and Aharon HaKohen spoke what appears at first glance to 
be lashon hara about Moshe Rabeinu.  As a consequence, she was 
stricken with severe “tzara’as.”  This prompted Moshe to beseech 
HKB”H to cure her.  This incident is listed as one of the six historic 
events worth remembering.  As it is written in parshas Ki Seitzei 
(Devarim 24, 8): 

יורו אתכם הכהנים הלוים  "השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות ככל אשר 

ה' אלקיך למרים בדרך בצאתכם  זכור את אשר עשה  צויתם תשמרו לעשות.  כאשר 

ממצרים".

Take care regarding the affliction of “tzara’as,” to be very 
careful and to act; according to everything that the kohanim 
the leviim shall instruct you—as I have commanded them—
you shall be careful to perform.  Remember what Hashem, 
your G-d, did to Miriam on the way, when you were leaving 
Mitzrayim.  Rashi comments: If you wish to take care that you 
not be stricken with “tzara’as,” do not speak lashon hara.  
Remember what was done to Miriam, who spoke against her 
brother (Moshe), and was stricken with lesions.  

Thus, we learn that when we read this awful story about 
Miriam in parshas Beha’aloscha annually, we should have in mind 
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more than any person on the face of the earth!  It will become 
apparent from the words of the Rambam that we will introduce 
later on that Miriam mistakenly compared and equated Moshe to 
other neviim.  Therefore, when she and Aharon saw that HKB”H 
endowed them with the gift of nevuah as well, and they were not 
told to separate from their spouses, they concluded that Moshe also 
should not have separated from his wife.  Hence, they assumed that 
he must have decided to do so on his own.  

Apparently, this is why the Torah goes on to explain why they 
made this mistake in judgment: “Now, the man Moshe was 
exceedingly humble, more than any person on the face of the 
earth!”  Due to his extreme humility, he chose not to reveal to his 
brother and sister the magnitude and uniqueness of his power of 
nevuah.  As a result, they disparaged him for separating from his 
wife.  This prompted HKB”H to reveal the truth to them (ibid. 4): 

מועד  אהל  אל  שלשתכם  צאו  מרים,  ואל  אהרן  ואל  משה  אל  פתאום  ה'  "ויאמר 

ויצאו שלשתם, וירד ה' בעמוד ענן ויעמוד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם, 

ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם ה', במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו, לא 

כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' 

יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה".

Hashem said suddenly to Moshe, to Aharon and to Miriam, 
“You three, go out to the Ohel Moed.”  And the three of them 
went out.  Hashem descended in a pillar of cloud and stood at 
the entrance to the tent, and He called, “Aharon and Miriam”; 
and the two of them went out.  He said, “Please hear My words.  
If there shall be a navi among you, in a vision shall I make 
Myself, Hashem, known to him; in a dream, shall I speak with 
him.  (Rashi: The Shechinah of My name is not revealed to him 
through an illuminating vision, but rather through a dream and 
apparition.)  Not so is My servant Moshe; in My entire house his 
is trusted.  Mouth to mouth do I speak to him, in a vision and 
not in riddles, and at the image of Hashem does he gaze.  Why 
did you not fear to speak about My servant, about Moshe?”

Thus, HKB”H made it clear to Miriam and Aharon that Moshe 
Rabeinu was an entirely different sort of navi.  HKB”H revealed 
Himself to him through an illuminating, clear vision, speaking 
with him directly.  Therefore, at the time of Matan Torah, HKB”H 
commanded him to separate from his wife by saying (Devarim 
 ;but as for you, stand here with Me—"ואתה פה עמוד עמדי" :(28 ,5
so that he would always be available and ready to speak with 
the Shechinah.  To emphasize this point, at the end of the Torah, 
it states (ibid. 34, 10): ידעו ה' פנים נביא עוד בישראל כמשה אשר   "ולא קם 

פנים"  never again has there arisen in Yisrael a navi like—אל 
Moshe, whom Hashem had known face to face.  

So, now let us introduce the magnificent words of the Rambam—
Rabeinu Moshe ben Maimon—who earned the following accolade: 
 from Moshe (Rabeinu) to Moshe (the—"ממשה עד משה לא קם כמשה"
Rambam), no one has risen like Moshe.  He deduced the unique 
nature of Moshe Rabeinu’s nevuah primarily from these pesukim 
and explains how it differed from the neviim that preceded him 
and that followed him.  Here are his illuminating, sacred words 
(Hilchos Yesodei HaTorah 7, 6): 

What is the difference between Moshe’s prophecy and that 
of all the other neviim? Divine insight is bestowed upon all 
the other neviim in a dream or vision. Moshe Rabeinu would 
prophesy while standing awake, as it states (Bamidbar 7, 89): 
“When Moshe came into the Ohel Moed to speak with Him, he 
heard the voice speaking to him.”

Divine insight is bestowed upon all the other neviim through 
a malach. Therefore, they perceive only metaphoric imagery 
and allegories. Moshe Rabeinu would prophesy without a 
malach as an intermediary, as it states (ibid. 12, 8): “Mouth to 
mouth I speak to him,” and it states (Shemos 33, 11): “And God 
spoke to Moshe face to face.” And it states (Bamidbar ibid.): “He 
gazes upon the image of God.”  In other words, there was no 
metaphor. Rather, he would perceive the matter in its fullness, 
without metaphor or allegory. The Torah testifies concerning 
him (ibid.): “Manifestly, without allegory.” His appreciation of 
prophecy would not be through metaphor, but through open 
revelation, appreciating the matter in its fullness . . . 

He was promised this by God, as it states (ibid. 5, 27): 
“Go and tell them: ‘Return to your tents,’ but you stand here 
together with Me.” This should be interpreted to mean: When 
prophecy departs from all the other prophets, they return 
to their tents—namely, to the needs of the body like other 
people. Therefore, they do not separate from their wives. 
Moshe Rabeinu never returned to his original tent. Therefore, 
he separated himself from his wife and everything of that 
nature forever. He mind was bound to the Eternal Rock; the 
glory never left him. The flesh of his countenance shone, and 
he became holy like the malachim.

And I Sent Moshe Aharon and Miriam before You

After much thought, I would like to propose an explanation for 
this matter that has concerned the commentaries.  Why did HKB”H 
initially invite all three leaders—Moshe, Aharon and Miriam—to 
the Ohel Moed, although, immediately afterwards, He called upon 
Aharon and Miriam to exit—leaving Moshe alone in the Ohel 
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Moed?  At that point, HKB”H addressed Aharon and Miriam and 
revealed to them the unique status of Moshe’s nevuah.  

It appears that we can explain the matter based on the words 
of the Navi (Michah 6, 4): כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך" 

ומרים" אהרן  משה  את  לפניך   for I have taken you out of the—ואשלח 
land of Mitzrayim, and redeemed you from the house of slaves; 
and I sent Moshe, Aharon and Miriam before you.  It is evident 
from this passuk that HKB”H sent the three children of Amram and 
Yocheved—namely, Moshe, Aharon and Miriam—to guide Yisrael 
and lead them during the exodus from Mitzrayim.  

This is precisely what the Gemara teaches us (Ta’anis 9a): 
 "שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן, משה ואהרן ומרים, ושלש מתנות טובות

 ניתנו על ידם, ואלו הן, באר וענן ומן, באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות

 Three preeminent leaders arose for Yisrael.  They are   משה".
Moshe, Aharon and Miriam.  And three outstanding gifts were 
bestowed on their account.  They are the well, the cloud and 
the “mahn.”  The well was provided in the merit of Miriam; the 
pillar of cloud in the merit of Aharon; the “mahn” in the merit 
of Moshe.  These three great leaders and unique personalities 
guided Yisrael throughout their perilous years in the midbar.  

According to the Midrash Shochar Tov, all three of these great 
leaders were endowed with the power of nevuah.  Here is the 
Midrash related to the passuk (Mishlei 14, 1): 

נעשו  ושלשתן  צדיקים,  שלשה  שהעמידה  יוכבד  זו  ביתה,  בנתה  נשים  "חכמות 

פרנסים. משה על המן, אהרן על העננים, מרים על הבאר. ושלשתן היו נביאים, ומנין, 

נאמר במשה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. באהרן נאמר ואהרן אחיך יהיה נביאך. 

ובמרים נאמר ותקח מרים הנביאה אחות אהרן".

“The wise among women, each builds her house.”  This 
refers to Miriam, who supported three tzaddikim; all three of 
them became providers.  Moshe for the “mahn”; Aharon for 
the clouds; Miriam for the well.  All three were neviim.  How 
do we know this?  Of Moshe, it says (Devarim 34, 10): “Never 
again has there arisen in Yisrael a navi like Moshe.”  Of Aharon, 
it says (Shemos 7, 1): “And Aharon, your brother, will be your 
navi.”  And of Miriam, it says (ibid. 15, 20): “And Miriam the 
prophetess, the sister of Aharon, took . . .” 

Now, we know that one of the names of HKB”H is Shalom.  As 
the Midrash explains (V.R. 9, 9): ,גדול שלום ששמו של הקב"ה נקרא שלום" 

 Great is “shalom”; for, the name of  הדא הוא דכתיב ויקרא לו ה' שלום".
HKB”H is Shalom; as it is written (Shoftim 6, 24): “He called it 
Hashem Shalom.”  It is for this reason that the Gemara teaches us 
(Shabbas 10b): שנאמר משום  המרחץ,  בבית  לחבירו  שלום  שיתן  לאדם   "אסור 

 it is prohibited for a person to wish his fellow—ויקרא לו ה' שלום"

“shalom” in the bathhouse, because it says: “He called him 
Hashem Shalom.”  

So, when HKB”H heard Miriam and Aharon’s misplaced 
comments regarding Moshe, He recognized them as early signs 
of discord among Yisrael’s three distinguished leaders.  This 
prompted Him to summon all three leaders—for the only time 
mentioned in the entire Torah—to meet at the Ohel Moed: 
“Hashem said suddenly to Moshe, to Aharon and to Miriam, 
‘You three, go out to the Ohel Moed.’  And the three of them 
went out.”  Thus, He was informing them that it is of the utmost 
importance for Yisrael’s three distinguished leaders to be united 
and at peace with one another. 

Nevertheless, HKB”H found it necessary to inform them that 
while they were all three leaders of Yisrael and neviim, Moshe 
was different.  His level of nevuah surpassed theirs and all others: 
“Hashem descended in a pillar of cloud and stood at the 
entrance to the tent, and He called, ‘Aharon and Miriam’; and 
the two of them went out.”  HKB”H had the two of them vacate 
the Ohel Moed, leaving Moshe Rabeinu there alone.  Thus, HKB”H 
informed them that only Moshe belonged in the Ohel Moed to 
receive the word of Hashem from between the two keruvim.  As it 
is written (Shemos 25, 22): ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין" 

 It is—שני הכרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל"
there that I shall arrange audience with you, and I shall speak 
with you from atop the lid, from between the two keruvim 
that are on the Aron of the Testimony, all that I shall command 
you pertaining to Bnei Yisrael.  

Moshe Rabeinu Was Born into 
 the World because of Miriam

Following this line of reasoning, let us endeavor to explain what 
caused Miriam, the great and righteous prophetess, to complain to 
Aharon about Moshe leaving his wife.  Regarding Moshe’s birth, it 
is written (ibid. 2, 1): וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותהר האשה ותלד" 

 a man from the house of Levi went and—בן ותרא אותו כי טוב הוא"
took a daughter of Levi.  The woman conceived and gave birth 
to a son.  She saw that he was good . . .”  We find the following 
exposition related to this narrative (Sotah 12a): 

"וילך איש מבית לוי. להיכן הלך, אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו. תנא 

עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר  

לשוא אנו עמלין, עמד וגירש את אשתו. עמדו כולן וגירשו את נשותיהן.

“A man from the house of Levi went.”  To where did he 
go?  Rav Yehudah the son of Zevina said: He (went) followed 
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the advice of his daughter (Miriam).  A Baraisa was taught: 
Amram was the leader of the generation.  When he saw that 
the wicked Pharaoh decreed (Shemos 1, 22): “Every son that 
will be born, you shall throw him into the river”; Amram said, 
“We are laboring in vain (producing children).”  He proceeded 
to divorce his wife.  Following his example, all the Jewish men 
proceeded to divorce their wives.  

אמרה לו בתו, אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים 

בעולם  ואתה  הזה  בעולם  אלא  גזר  לא  פרעה  הנקיבות,  ועל  הזכרים  על  גזרת  ואתה 

הזה ולעולם הבא, פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק 

בודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר ותגזר אומר ויקם לך. עמד והחזיר את אשתו, עמדו 

כולן והחזירו את נשותיהן".

His daughter said to him, “Father, your decree is harsher 
than Pharaoh’s.  Pharaoh only decreed against the males, 
whereas you have decreed against the males and the females.  
Pharaoh only decreed against life in Olam HaZeh, whereas 
you have decreed against life in Olam HaZeh and Olam HaBa.  
Regarding the wicked Pharaoh, it is uncertain whether his 
decree will be carried out or not.  You are a tzaddik; it is 
certain that your decree will be carried out”; for, it says (Iyov 
22, 28): “You would utter a decree and it would be done.”  
Amram proceeded to remarry his wife; they all proceeded to 
remarry their wives.  

We learn from this passage that Moshe Rabeinu, Yisrael’s 
savior, was born due to Miriam’s persuasive influence over her 
father, Amram.  He remarried Yocheved and, following suit, all of 
Yisrael remarried their wives.  Hence, all the people of Yisrael born 
in Mitzrayim owe their existence to Miriam.  

Miriam Recalled that Her Father Left His Wife

We will now endeavor to shed some light on the subject and 
find a just rationale for Miriam’s actions.  She noticed that her 
brother, Moshe, had separated from his wife; however, she was 
unaware that he had been commanded to do so by Hashem, due to 
his elevated level of nevuah.  This reminded her of what her father, 
Amram, had done.  He separated from his wife, Yocheved, and all of 
Yisrael followed suit.  Due to her influence, he returned to his wife 
and Moshe was born; similarly, all of the men of Yisrael returned 
to their wives and produced the Bnei Yisrael.  

Therefore, she could not desist.  She could not believe that 
her brother would leave Tziporah, his wife, who was such an 
outstanding, meritorious woman.  She decided that she must 
intervene just as she had done with Amram; it was her obligation 

to influence Moshe to return to his wife.  Yet, instead of discussing 
the matter directly with Moshe: “Miriam and Aharon spoke 
about Moshe regarding the Cushite woman he had taken.”  

Hence, despite all of her amazing attributes and 
accomplishments and her empathy for Tziporah, she was 
punished severely for speaking lashon hara about Moshe Rabeinu.  
Once again, let us introduce the powerful words of the Rambam, 
Rabeinu Moshe ben Maimon (Hilchos Tumas Tzara’as 16, 10).  He 
describes in detail the importance of the command to remember 
what Miriam did: 

The Torah warns about this, stating (Devarim 24, 8): “Take 
care with regard to a tzara’as lesion . . . Remember what Hashem, 
your G-d, did to Miriam.” Now, this is what the Torah is implying: 
Contemplate what happened to Miriam the prophetess. She 
spoke against her brother; she was older than him; she had 
raised him; and she had endangered herself to save him from 
the sea. She did not speak pejoratively of him; she merely 
erred in equating him with the other prophets. Moses did 
not object to any of this, as it states (Bamidbar 12, 3): “And the 
man Moshe was exceedingly humble.” Nevertheless, she was 
immediately punished with tzara’at. Certainly, an inference 
can be made with regard to the wicked and foolish men 
who speak extensively about great and wondrous matters.  
Therefore, a person who seeks to right his conduct should 
distance himself from their gatherings and from speaking to 
them, so that he will not become caught up in the web of their 
wickedness and foolishness.

“And were her father to spit in her face” 
 when Amram Slapped Her on the Head

Let us continue our exploration into the difficult journey 
endured by Miriam the prophetess (ibid. 12, 9): ,ויחר אף ה' בם וילך" 

 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצורעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת...

 The wrath of Hashem flared  ויצעק משה אל ה' לאמר אל נא רפא נא לה".
up against them, and He left.  The cloud had departed from 
atop the Ohel and, behold, Miriam was afflicted with tzara’as 
like snow!  Aharon turned to Miriam and behold—she was 
afflicted with tzara’as!  . . . Moshe cried out to Hashem, saying, 
“Please, G-d, heal her now!”  Moshe Rabeinu did not have to pray 
extensively on behalf of Miriam, to find cause for mercy, as he did 
in the aftermath of the “cheit ha’eigel.”  His entreaty consisted of 
a mere five words: "אל נא רפא נא לה"—please, G-d, heal her now!  
It was if he was saying to HKB””H, “Master of the Universe, who 
knows better than You that this righteous woman did not intend to 



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

Parshas Beha'aloscha 5779 | 5

disparage me.  After all, I was born on her account.  Subsequently, 
she endangered her life to save me from drowning and starving to 
death on the banks of the Nile.”  In fact, HKB”H accepted his tefilah 
and healed Miriam; however, only after she remained secluded 
outside the camp for seven days.  For, it was necessary to teach all 
of Yisrael a vital lesson concerning the avoidance of lashon hara.   

Proceeding along this majestic path, we will now examine 
HKB”H’s profound response to Moshe Rabeinu (ibid. 12, 14): 
שבעת תיסגר  ימים,  שבעת  תכלם  הלא  בפניה  ירק  ירוק  ואביה  משה  אל  ה'   "ויאמר 

 ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע

 Hashem said to Moshe, “And were her father to  עד האסף מרים".
spit in her face, would she not be humiliated for seven days?  
Let her be quarantined outside the camp for seven days, and 
then she may be brought in.”  So, Miriam was secluded outside 
the camp for seven days, and the people did not journey until 
Miriam was brought in.  We will not introduce a fascinating 
comment from the Da’at Zekeinim of the Tosafists.  They find 
HKB”H’s remark surprising: “And were her father to spit in 
her face, would she not be humiliated for seven days?”  After 
all, her father, Amram, was no longer alive.  So, why did HKB”H 
mention this seemingly impertinent fact?  

Therefore, they interpret the remark based on an elucidation 
in the Gemara (Sotah 12b) related to a passuk in the Shiras HaYam 
(Shemos 15, 20):

אחות  כשהיא  מתנבאה  שהיתה  מלמד  וגו'...  אהרן  אחות  הנביאה  מרים  "ותקח 

אהרן, אומרת, עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל. וכיון שנולד משה נתמלא 

נבואתיך.  נתקיימה  בתי  לה  אמר  ראשה,  על  ונשקה  אביה  עמד  אור,  כולה  הבית  כל 

נבואתיך.  היכן  בתי  לה  אמר  ראשה,  על  וטפחה  אביה  עמד  ליאור  שהטילוהו  וכיון 

והיינו דכתיב )שם ב-ד( ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לידע מה יהא בסוף 

נבואתה".

“Miriam the prophetess, sister of Aharon, took etc.” . . . 
This teaches us that Miriam prophesied while she was still 
only the sister of Aharon (before Moshe was born), and said, 
“My mother is destined to give birth to a son who will save 
the people of Yisrael.  Once Moshe was born, the entire house 
filled completely with light; her father, Amram, proceeded 
to kiss her on her head.  He said to her, “My daughter, your 
nevuah has been fulfilled.”  However, when they cast him into 
the river, her father proceeded to slap her on the head.  He 
said to her, “My daughter, where is your nevuah now?”  That is 
the significance of that which is written (ibid. 2, 4): “His sister 
stood at a distance to know what would become of him”—to 
know the outcome of her nevuah.  

Accordingly, the Tosafists interpret HKB”H’s remark: “And 
were her father to spit in her face, would she not be humiliated 
for seven days?”  HKB”H was alluding to an actual event that had 
transpired.  Amram, Miriam’s father, slapped her on the head after 
Yocheved left Moshe on the bank of the river.  It was as if he was 
spitting in Miriam’s face and discrediting her nevuah.  Then the 
Tosafists interpret the passuk: “His sister stood at a distance.”  
Since her father, the leader of the generation, discredited her and 
reprimanded her, she was kept at a distance apart from all of her 
friends and acquaintances for seven days.  This reflects that which 
is done to the metzora (Vayikra 14, 7): "וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים"—
he will sit outside his tent for seven days.  

This then is the message HKB”H conveyed to Moshe: “And were 
her father to spit in her face, would she not be humiliated for 
seven days?”  When her father reprimanded her, she was kept 
apart for seven days.  So, now, too, when HKB”H reprimanded her 
for speaking ill of Moshe, who was the leader of the generation, it 
is appropriate that she “be quarantined outside the camp for 
seven days, and then she may be brought in.”  This is the gist of 
the Tosafists’ wonderful insight.  

Amazingly, we find that Amram also actually spit in Miriam’s 
face.  As the Midrash Shochar Tov explains (Mishlei 31, 17): 

"חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה. זו מרים, שקודם שנולד משה, אמרה, עתידה 

אמי שתלד בן שמושיע את ישראל, כיון שנולד וכבד עליהן עול שעבוד, עמד אביה 

וטפחה על ראשה, אמר לה, היכן נבואתך, 'ועומד ומרקק בפניה'. ועל כל זאת מתאמצת 

בנבואתה".

“With strength she girds her loins, and invigorates her 
arms.”  This refers to Miriam.  Prior to Moshe’s birth, she 
announced, “My mother is destined to give birth to a son who 
will save Yisrael.”  After he was born, and the burden of their 
labor was intensified, her father proceeded to slap her on 
the head.  He said to her, “Where is your nevuah?”  He stood 
up and spit in her face.  Notwithstanding, she continued to 
believe in her nevuah.  Thus, we have an explicit source stating 
that Amram spit in Miriam’s face, thinking that she had misled 
him.   Accordingly, HKB”H’s remark was accurate and to the point: 
“And were her father to spit in her face, would she not be 
humiliated for seven days?”

Yisrael Waited for Miriam Seven Days for 
Distancing Her Unnecessarily for Seven Days

It is with great pleasure that we can now apply what we have 
learned to the following Gemara (Sotah 9b): למשה המתינה   "מרים 
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 שעה אחת, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק, לפיכך נתעכבו לה ישראל ז' ימים במדבר,

מרים". האסף  עד  נסע  לא  והעם   Miriam waited one hour for  שנאמר 
Moshe, as it states: “His sister stood at a distance.”  Therefore, 
Yisrael delayed their departure in the midbar for seven days 
on her account, as it states: “And the people did not journey 
until Miriam was brought in.”  The commentaries endeavor to 
explain how the waiting of seven days corresponds to her waiting 
one hour for Moshe.  

Yet, based on what we learned from the Tosafists, it can be 
explained very nicely.  We have entertained two interpretations 
of the passuk: "מרחוק אחותו   ,Firstly, there is the simple  ."ותתצב 
straightforward interpretation: She watched from afar to see 
what would become of her nevuah that this child was destined 
to be Yisrael’s savior.  Secondly, as per the Tosafists: Miriam was 
quarantined for seven days, because she was discredited and 
reprimanded by Amram.  

This then is the meaning of the Gemara: Miriam waited one 
hour for Moshe, as it states: “His sister stood at a distance.”  
She continued to believe wholeheartedly that her baby brother 
was destined to be Yisrael’s savior.  As a consequence, her father 
denounced her, and her friends distanced her for seven days.  To 
make amends for her wrongful condemnation: “Yisrael delayed 
their departure in the midbar for seven days.”  

Now, let us reexamine HKB”H’s remark to Moshe: “And were 
her father to spit in her face, would she not be humiliated 
for seven days?  Let her be quarantined outside the camp for 
seven days, and then she may be brought in.”  This remark seems 
bewildering.  Why is HKB”H comparing her current punishment 
with the fact that Amram spit in her face and distanced her for 
seven days?  In that case, her punishment was unwarranted.  After 
all, her nevuah was spot on; her baby brother was indeed destined 
to become the savior of Yisrael.  

Apparently, HKB”H was alluding to the fact that just as she was 
punished back then without having done anything wrong; so, too, 
her current punishment—being afflicted with tzara’as and being 
quarantined for seven days for speaking disparagingly of Moshe—
was not entirely warranted.  In fact, it was merely an example of 
the elucidation (Yevamos 121b) related to the passuk (Tehillim 50, 
 And“  "וסביביו נשערה מאד, מלמד שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה." :(3
His surroundings are extremely turbulent” teaches us that 
HKB”H is exacting with those closest to Him, to the extent of 
a hairsbreadth.  (Note the similarity between the word ״נשערה״—
turbulent—and  ״שערה״—strand of hair.)  

This is similar to how Moshe consoled Aharon after the deaths 
of his two sons, Nadav and Avihu (Vayikra 10, 3): ויאמר משה אל אהרן" 

 Moshe said to—הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד"
Aharon, “Of this did Hashem speak, saying: ‘I will be sanctified 
through those who are close to Me, and I will be honored before 
the entire people.’”  Rashi provides the following clarification: 
When HKB”H carries out judgment against the tzaddikim, He 
is feared and exalted and lauded; if it is so with these, it is all 
the more so with the wicked.

Let us conclude with the words of the Chasam Sofer related 
to the passuk in parshas Ki Seitzei: אלקיך ה'  עשה  אשר  את   "זכור 

על וטובה  כבוד  למרים  אלקיך  ה'  עשה  אשר  את  זכור  דעתי  עניות  ולפי   למרים. 

ז' ימים".  Remember what“  שהמתינה על משה שעה, המתינו עליה ישראל 
Hashem, your G-d, did for Miriam.”  In my humble opinion, 
we are to remember the honor and kindness with which 
Hashem treated Miriam for waiting an hour for Moshe.  
Correspondingly, Yisrael waited seven days for her.  As 
we have proposed, Yisrael waited seven days for her to make 
amends for the seven days her father distanced her without just 
cause.  Thus, we can comprehend not only the reason for her 
punishment but also the degree of her righteousness!
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

efore the incident of the Mis'oninim - those who complained 
about a lack of food - Moshe Rabbeinu was prepared to take 
them to Eretz Yisroel within a few days. The incident caused a 

delay which eventually lasted for forty years. Why was this incident 
more severe than the worshiping of the Eigel?
 
The Malbim explains that those that complained were from those 
standing Ish Pesach Oholo, at the entrance of their tents. That signified 
the Tzadikim, for whom the Mon came to their door. For them, the 
Mon tasted like anything they wanted, including the meat that they 
complained about. Therefore, the complaint had no basis.
 
The Malbim continues that the sin was an intellectual one, not an 
emotional one. Emotional sins are considered anomalies, not defining 
the person. Their failures took place at a “weak” moment. On 

the other hand, the Tzadikim, because they had the taste of meat, 
complained in principle, an intellectual fault, which defined them. 
Because it defined them, Hashem concluded that they were not ready 
to enter Eretz Yisroel. The delay was not a punishment as much as it 
was the result of their lack of preparation.
 
When I work with people, I try to get a sense not only of their 
gaps but whether those gaps define them or not. If their gaps are 
emotional, then my work is limited to teaching them life skills, such 
as confidence and problem-solving techniques. If their gaps are 
intellectual ones, which are more ingrained, the challenges are more 
significant. Similarly, parents working with challenging children must 
assess, in addition to their behaviors, what makes them act as they 
do. They may, as Klal Yisroel in the Midbor, require a lot of time and 
patience. 

B

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

his is a response to an e-mail sent from someone who is openly 
resentful to religion. Nevertheless, the message of this article should 
not be considered to be limited to the teenagers and young adults 
who are in crisis. Almost every person, in varying degrees, has a 

belief in the Torah that is not as complete as it should be.  We are comfortable 
“proving” the Torah is correct because we found the same thought in a secular 
source or, conversely, to place doubt on it, with comments such as, “It’s just a 
Medrash”, which somehow makes it less important to many people.
 
There is a second reason this article is important for everyone to read. Even if 
one’s Emunah is complete, and possibly because it is complete, one's ability to 
effectively articulate their support for the Torah’s credibility is often limited. 
Many people respond with generic comments, which is not any different from 
those challenging the Torah’s values “throwing” their 
own generic comments.
 
Alternatively, some people, instead of responding 
to sincere (and less than sincere) questions, will 
mock the questioner. They may call him an Apikores 
(heretic), which may or may not be true. Either way, 
they have achieved nothing except to distance them 
even further.
 
Today, more than ever, people are allowing themselves to ask questions and 
give their friends, relatives, and Rabbeim, only a few, semi-sincere, chances 
to respond to them. It is important to embrace that opportunity when you 
get it.
 
"Your mother sent me a list of (great) questions, with the hope that I would 
be able to present some responses. Within the list of a dozen questions, 
there seems to me to be two or three themes I want to address. If you 
feel that I have created some balance to this subject, I will gladly follow this 
e-mail with other ones.  Certainly, respond as you see fit (I don’t get insulted 
quickly).  Your mother told me that you are intelligent (actually, she told this 

to me several times) and that you are comfortable “holding your own” in a 
debate. Therefore, I have taken the liberty of being straightforward. I hope 
you won’t mind.
 
I want to answer your questions and I will.  Before I do, however, I feel the 
need to lay down some foundations, for which we will either have common 
ground, or we may agree to disagree. My only request is that if we end up 
parting ways, that we do so with mutual respect.
 
In this e-mail, I want to offer a few pieces of background. I will offer some 
examples which I “borrowed” from your questions.  Complete answers will 
follow in subsequent e-mails.
 

1) There is a part of human nature which I believe we 
are all victims of. People are often confronted with 
information which seems not to make sense. They can 
react in several ways: a) They can defend the statement, 
sometimes mindlessly; b) They can reserve judgement; 
c) They can reject the statement.  Finally: d) they can 
become angry at the statement and its author.
 
While there may be several possible reasons people 

embrace one of these options, the most common one is that their decision 
is dependent on their previous opinion of the other person. People that 
love their family members defend them even when they have no information 
regarding what took place. Those that are critical of specific family members 
automatically “decide” that they are wrong, even without background 
information. In other words, we all want to believe that we are objective 
when, in truth, we are all subjective creatures.
 
By saying this, my intention is not to say that people can not draw conclusions. 
People must draw conclusions. I am only asking that when they draw 
conclusions they do so aware that they have an agenda and incorporate that 
awareness when drawing their conclusions.

T
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"This is a response to an 
e-mail sent from someone 
who is openly resentful to 

religion."

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.
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I assume that I would not understand anything that Albert Einstein said but 
my reverence for his intellect would cause me to accept it as a truth. If the 
author of any belief were younger or less educated than I am, I would reject, 
and possibly criticize, anything he said.
 
I speak to many people about the Torah. When they are younger, sincere, 
and not very knowledgeable, they swear by whatever the Torah says. Then, 
in some cases, a few years later, their disdain, which comes along with their 
changing lifestyle, changes their still minimally knowledgeable selves to be 
critical of everything they hear. The subjective creature inside us is speaking.
 
I am not asking you to believe.  I am asking you to accept that what I just 
wrote will affect why I may believe something that you may not, and vice 
versa.  I begin with a respect towards the Torah. Then, when I read or hear 
something which may make some people cringe, I will react differently than 
someone who has a different (or is entirely without a) belief system. While 
we can discuss religion, we should each understand why we are drawing 
different conclusions.
 
2) People’s belief systems are also dependent on how those systems affect 
their lives. A statement that, if I were to believe it, would cost me money 
motivates me to ridicule that statement (honesty can cost me money and I 
may not want to embrace such a belief). There is no question that believing in 
the Torah brings with it significant limitations on a person's desire for a free 
life. That does not mean that it is true or not, just that, for some people, it is 
difficult to accept.
 
3) Some of the questions sent to me were based on your disappointment 
with those who profess to be religious. I have a life rule which is helpful 
for our conversation and for life in general. Never define a belief system 
by its followers. For example, Jews are not allowed to steal from non-Jews. 
(Alerting them to a mistake they made is different and we can discuss that 

when we respond to the individual questions).
 
I know some AA group facilitators. Some are rotten people, others are 
quality ones. I do not define AA based on those people. As a side note, one 
evil person can make as much noise as 25 decent ones, distorting in people’s 
eyes the ratio of good people to bad within any group. For every Rabbi 
that makes the newspapers for doing something wrong, there are dozens of 
sincere people helping hundreds of families.  
 
4) My last foundational thought before I answer your specific questions is as 
follows: It is unfair to demand of the Torah to be able to present each Halacha 
or perspective to the extent that the layman can understand it.  Throughout 
our lives, we accept many things that we do not completely understand. We 
live our lives based on the motto, “It’s reasonable to believe that…”  We get 
onto planes for that reason and eat food prepared in assembly lines.
 
Here’s a more relevant example. Atheists refer to everything that happened 
before their written history as a theory, model, or similar. They too 
acknowledge that they have no concrete idea how the first matter came to 
be (I just Googled this to confirm its truth). Yet, many people believe their 
theories above the Torah’s, under the pretense that they are certain that the 
Torah is just stories. They are not at all certain about much that happened 
before their recorded history.
 
Science is intended to be completely logical. If its approach is not complete, 
then it is not logical. Nevertheless, they speak with the very same arrogance 
for which they are accusing those of us who believe in the Torah.
 
Please let me know if I should follow up with another e-mail addressing the 
specific questions sent to me.
 
Thanks for reading."

To be continued.....
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s a young man, Rabbi Avraham Berkowitz chose to spend a few 
summers helping the local shluchim at Chabad -Lubavitch of Alaska. 
He would routinely stand outside the Alaska Visitors Center 
in downtown Anchorage with a pair of Tefillin and packets of 

information about Jewish programs, greeting tourists disembarking from the 
scenic cruises along the Alaskan coastline. If they were Jewish, he would let 
them know where they could find a minyan or a good kosher meal.
    One day, an elderly couple was walking out of the Visitors Center. Avraham 
approached them with a friendly smile, and said, “Hello.” The man looked at 
him sharply, and in a loud, stern voice told him to get out of his way. Shaken, 
Avraham said, “I’m sorry, I didn’t mean to offend you. I’m just here to greet 
Jewish people who have come to visit Alaska.”
    “Then go find someone else to bother,” the man shot back. “I want nothing 
to do with you or any religious Jew!”
    “Excuse me, sir,” Avraham said as respectfully as he could, “I don’t mean to 
be rude, but obviously you must have been very hurt by someone who was 
an Orthodox Jew. I am a rabbinical student, and I plan to be a rabbi one day. 
Please, won’t you share with me what happened, so I won’t make the same 
mistake?”
    The man turned to him with a look of surprise and said, “That’s a good 
answer. All right, I will tell you.” 
     He asked Avraham to sit down with them on a nearby bench. For the next 
hour, he told him his story: “I was born in London in 1929. My father was a 
soldier in the British Army. Before going to the front, he begged my mother 
to take good care of me, and to make sure I had a Bar Mitzvah. During the 
Battle of Britain, the Germans bombed London every night. My mother and I 
fled to Wales in the west country. Life was extremely difficult for us. We lived 
from hand to mouth. Nonetheless, my mother wanted to fulfill her husband’s 
request. She brought me to the synagogue in Cardiff for a Bar Mitzvah lesson. 
I sat through my first class listening carefully, trying to take my mind off the 
war and our troubles.
     “When my mother came to get me, the rabbi told her the classes cost 
one pound sterling. My mother was penniless. She begged him to forgive 
the cost. He responded, ‘Sorry. No pound, no Bar Mitzvah!’ My mother was 

humiliated. She grabbed me and ran out, vowing she would never come 
again. That was 52 years ago, and since then, I too, have never set foot in an 
Orthodox synagogue! My father was killed in action. He never returned from 
the front, and never had his last wish fulfilled.”
     Lionel wept as he told the story, and Avraham cried with him. He could 
not find the words to defend what had been done. Perhaps the rabbi was 
worried about feeding his own children. Or perhaps he was using the funds 
to help other displaced families, but that did not change anything. Avraham 
looked at Lionel and said, “I am so sorry. I wish I could take away the pain that 
you and your mother felt. However, I want to make you a promise. When I 
will be a rabbi, if people need my help, for Bar Mitzvah lessons, or for anything 
else, and they cannot afford it, I will always remember your story, and will not 
charge them, in your merit.” Lionel nodded, eyes glistening, and with great 
warmth, he said, “Thank you. I appreciate that.”
     “But you know,” Avraham added quickly, “there is something I can do. I can 
give you a Bar Mitzvah right now!“
     Suddenly, Lionel’s eyes filled with hope. “Son, I’ve waited 52 years for 
someone to say those words!“
     They went back to his hotel, and Avraham was privileged to help Lionel 
put on Tefillin for the first time in his life. They said Shema together, danced 
and drank a l’chaim. Lionel was at last able to celebrate his Bar Mitzvah and 
fulfill his father’s last wish.
     A year later, Avraham was visiting his grandparents in L.A. and asked his 
grandfather to drive him over to Lionel’s home for a visit. And now, Poppa 
told him that after hearing Lionel’s story of his belated Bar Mitzvah, he, too, 
was ready to have one. Poppa was reminded of his own childhood. His father 
died in a Typhus epidemic in 1918. He was raised by his hard working mother, 
but never had a father to take him to shul to have a Bar Mitzvah. He never 
became a religious Jew.
    Avraham was thrilled and the next morning, he helped his 88-year-old 
grandfather put on a Tallis and Tefillin for the first time in his life. They made 
the blessings together and said the Shema, and then sang together Siman Tov 
U’mazel Tov. Grandma and Poppa were both moved to tears of joy. 

A
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Dovid Gurwitz 
Parshas Beha’aloscha 

Book inside A Book - 14 Reasons for the Inverted “Nuns” 

The Maharal of Prague, in Derech Chaim (the Way of Life), which is his commentary on Pirkei Avos, explains that 
the act of writing leaves a lasting impression, and that each letter joins with the others to tell an entire story. Our 
actions and our words work the exact same way. We will be judged by the impact of our actions and of our words. 

Accordingly, last week, we began relearning the six sections of Pirkei Avos, which is traditionally read four times on 
a weekly basis. Perek Bais ends sentence 1 with the following famous dictate: You should know what is above you - 
a watchful eye, an attentive ear, and know that that …....all your deeds are recorded.... in a book.”  

Moshe Rabbeinu actually says the following in the Torah, at one point, when Hashem wants to destroy the Jews: 
“And, if not, erase me please from your book which you have written”. In effect, my actions in this world should not 
have an effect on the book that is written about my life. Erase me. In fact, Moshe’s name was not mentioned – 
although hinted at - in one Parsha.  

One of the main messages of this week’s Parshas Beha’aloska is that our lives are literally books which we write 
within the Book of Life that we are written in - or not, Heaven forbid. It is shown by the unusual inverted use of the 
symbol of the counting of the 50 days, and of the expression at Har Sinai, Naase v Nishma, which means ‘We shall 
do and we shall listen.”  

That symbol is the letter Nun. Its value is 50. There appears, in each Torah scroll, something unique - the existence 
of two backward-inverted letter Nuns - around two verses, in this Parsha. 

Our sages provide several different fascinating interpretations of why Hashem uses these two inverted Nuns here. 

Let’s explore them, and perhaps add some other investigations stemming for that exploration.  

First, let’s look at these two sentences, within these inverted Nuns, which say the following: 

“When the Ark would travel, Moshe would say, that Hashem should arise, and let your foes be scattered, let those 
who hate you flee from before you. And when the Ark rested, he would say, Return, Hashem, to the many 
thousands of Israel”.  

Rabbi Samson Raphael Hirsch zt”l comments that this parsha marks the end of one epoch of Jewish history and the 
beginning of another, leading to the sin of the spies and culminating in the destruction of the Temple and exile. The 
root of all this misfortune was the inability to be consistent in our avodas Hashem.  

Rav Hirsch explains the importance of these two verses by focusing on the Aron.  

The Aron led the moving forth and coming to rest of the Ark when Hashem asked Moshe to move forward and come 
to rest. Moshe saw that the progress of Hashem’s Torah on earth reflected the moves of Hashem on earth. Where 
the Torah finds no home, there is no home for the Schechinah; where there is such a home for Torah, there is a 
home for the Schechinah. Enemies are to be expected. However, Rav Hirsch explains how Tehillim 48 reflects these 
two verses, and both sing of the entire history of Israel and the world introduced by Moshe’s mission. Hence, they 
form a new book on their own.  

There are many other attempts to explain the two inverted nuns. 
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Some say that the word Nun – which means fish in Aramaic – teaches us that we, like fish, must swim upstream. 
That is why the Friday night blessing and the bedtime blessing is to increase like fish on the earth – our children 
should resist the tides of fads. We must go against the tide and stand firm with convictions from the Torah. 

A third view is that the inverted Nuns reflect what we did at Har Sinai – there is Shavuous again – when we said 
Naase V Nishma – we will accept and learn the Torah, rather than the logical way, which is to do “due diligence” and 
then accept it. 

That makes it appropriate for Shavuous, for a fourth reason – the letter Nun equals 50, representing the full Omer 
count and the 50 levels of understanding. 

The Sfas Emes says a fifth reason - that these two verses refer, in the first part, to the six days of struggle, and 
then, in the second part, to the seventh day, the day of rest. 
 
The Ohr Hachaim says a sixth reason - Shabbos, the seventh day, the day of rest, corresponds to the mouth, which 
is the seventh opening in the face. 

A seventh reason, from the Talmud, Shabbos, 115b-116a, is explained by Rashi, that this section is not really in its 
correct place. The Torah discusses different topics before and after. Why? 

Rabbi Shimon Ben Gamliel explains an eighth reason - in the Talmud, that this section will ultimately be removed! It 
is placed here to provide a break between…verses of punishment, from complaining and leaving the Har Hashem, 
the mountain of Hashem. The letters block of this section, so to speak – literally – to show that it is out of place. 

Rabbi Moshe Shapiro points out a ninth reason - that the Chida says that the first sentence refers to our travails in 
the Wilderness of Nations throughout the three thousand years we have lasted since Matan Torah, while the second 
sentence refers to the ultimate arrival in Eretz Yisroel.  

The Chida adds a tenth reason - from the Arizal - that these 85 letters form an “enormous” book. 

An eleventh reason for the nuns being reversed, is that that the ultimate direction of this section is elsewhere. 

The following three are from the Sefer V’Dibarta bam, by Rabbi Bogomilsky, which has many short Parsha insights, 
all beautiful. 

A twelfth reason is from the Sefer Tiferes Y’Honason. He explains that the Psalm Ashrei has sentences starting with 
all letters except the Nun, since it stands for the word Nifal, meaning falling down. Since the two Nuns interrupt 
sections where the Jewish people did not act properly, the upward part of the Nun faces forward, and the bottom 
part faces backward, since Hashem never turns his back on us.  

The Talmud in Tractate Shabbos also tells us reason number thirteen - even something else, another concept 
relating to this unusual “Nun” usage. 

It discusses the idea of what constitutes a book, and concludes that a writing is considered a book if it has at least 
the same number of letters as appear in these two particular verses, which happens to be 85. 
 

85 letters determine a book, and are worth saving, in case of a fire on Shabbos, for instance. 

Our sages are saying a fourteenth reason - that that these two inverted Nuns create a new, seventh book in the 
Torah. 

What makes 85 letters create a separate book? The number 85 is exactly the value of the word Peh, which means 
mouth!! It is interesting that Sefer Ruth had 85 sentences. 

The Alshich Hakodesh, zt”l - who lived during the time of the Arizal - points out something amazing about those 85 
sentences in Sefer Ruth. Ruth, as we know, was the ancestor of Dovid Hamelech, who was the ancestor of 
Moshiach. He says that all but 8 sentences start with the letter Vav, and the remaining 8 sentences have letters 
whose combined value add up to 426, which just happens to be the value of…Bais Dovid, the House of Dovid.  

It is also interesting that Perek Shira also has 85 sentences. Perek Shira consists of expressions which are from the 
Torah, Writings and Prophets, and which are attributed to being expressed by all parts of creation – clouds, animals, 
plants, birds, etc. 

It makes sense that the entirety of the set of expressions from the Universe equals 85 sentences, since it teaches us 
to be in tune with the mouths of all things, even inanimate ones. 
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That is also why the word for thing in Hebrew is Davar, that which is spoken.  

There is more about the number 85 and the letters Peh He. 

First, the positional Gematria of Peh -17th letter of the Aleph Bet – and Heh – 5th letter – equals 22. Therefore, the 
word Peh represents all twenty letters that flow through it. 

The Baal HaTurim points out that there are 12 words in the sentence Vayahi…same as the number of words in the 
last sentence in the Torah. He also say that there 7 words in the sentence U’Bnucha, same as the number in the 
first sentence in the Torah. Therefore, the two sentences between the two Nuns form a book, since in that regard, 
they are considered like the first and last sentence of the Torah! 
 
He also says that the next sentence after the two Nuns has an expression which contains …a fire burned among 
them…in order to say that by Bris Mila – which also has the value of 85 – we will be saved from the fires of 
Gehinnom.  

Peh – 80 - times Heh – 5 – equals 400, which is the value of the letter Taf, which stands for eternity, and is the 
letter beginning the word…Torah. 

Dovid Leitner, in his wonderful and highly recommend Sefer “Understanding the Aleph Bet”, points out that both the 
Peh and Heh, when spelled out in different spellings, have the same possible letters – Aleph, Yud or Heh, which 
connect to different spellings of Hashem’s name. 

The Peh is the seventh opening in the face, just like this new book is the seventh in the Torah. 

The seventh Midah we just counted is Malchus.  

It seems that the Torah is equating this seventh book with the Mouth, and with Shabbos, and with the end of Galus, 
and with avoiding fads, and with Naase V Nishma. 

Just like Shabbos is rewarded to the extent of our preparation, and just like Shabbos is considered, as was stated 
above, a taste of the world to come, so, too, our mouth is rewarded to the extent of its preparation, and is a taste 
of, and the ultimate source of determination for, the world to come. So, too, the mouth, the Peh, continues to 
create constantly. The mouth, the Peh, writes a book all the time. 

It is interesting that the Hebrew word for book, Sefer, is the same word we used for counting the Omer, Sefira, 
which also means to beautify, like the English word Safire. It is also instructive that the Hebrew word for Name, 
Shaam, also has the same value as Sefer – 340 - and 3 and 4 add up to 7, indicating a link to Shabbos.  

Our names are guideposts as to how to compose a lifetime work or Sefer, and it seems that they both point to the 
concept of seven we so recently lived and learned during the Omer. 

The letter Peh – it literally looks like a coiled mouth - is the 17th letter of the Alphabet, and 17 is the value of the 
word Tov, which means good. The mouth is innately placed for good. 
 
Yet, we know all too well that the mouth is also a dangerous place. It occurred to me that the words Peh – Peh He, 
value 85, and Lashon - tongue – value 386 – have a difference of 301, which is the value of the word…Aish, fire. . 
We have fire in our mouths – in the space between the tongue and the rest of the mouth. Focus on speaking and 
stressing the good 

We are all authors. Perhaps we need to keep that in mind. The words from our mouths are being recorded in a 
Sefer. Technology of today shows us how this is conceivable. 

The extent to which I – we - edit and consider and evaluate the Sefer as I – we - write - speak it - is the extent to 
which we have some confidence that the Ultimate Review is also a good one. 

Hashem would not have placed the letter “Peh” - symbolizing the mouth - in the Good position – number 17 - of the 
Aleph Bet, if it were not a message that the Peh is there for good, to use to beautify and “sapire”.  

Also, Peh He is the first letters of Hashkacha Pratis – Divine Guidance. We should use our Peh to constantly mention 
the guidance Hashem provides. Pirkei Avos says it in Perek Bais, and this week’s Parsha says it by the number of 
letters in the small book. It says that our words are recorded and will be reviewed.  

The book is an enormous work, say the Arizal. The review sometimes comes, tragically, all too suddenly. It is 
coming, however, for all of us. How will we stand up to the review? 
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Parashas Beha’alosecha ט"עשת ךתולעהבתשרפ

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

השעוםכיתרדלואםכלהקחרךרדבואשפנלאמטהיהייכשיאשיא
'דלחספ

Any person, if he will be impure from a corpse or (is) on a distant 
road, (whether among) yourselves or your descendants, he shall 

perform the Pesach-offering for Hashem. (9:10)
The Laws concerning Pesach Sheini, the second Pesach, 

which occurs one month after the original Pesach, are unique in the 
fact that this is the only opportunity that the Torah provides to 
“make up” a mitzvah. Due to its overriding significance, Pesach is 
treated differently than other chagim. Pesach is much more than a 
Festival. It is a Festival that commemorates: our exodus from Egypt; 
our beginning as a nation; our establishing an identity as Jews; our 
relationship with Hashem based on total and perfect faith in Him as 
the G-d of Creation and History, Whose Divine Providence guides 
and directs our lives. Thus, if a Jew had been unable to celebrate 
Pesach during its designated, appropriate time, because he was 
ritually impure or was distant from the Bais Hamikdash, he had a 
second chance to make it up and bring the Korban Pesach at this 
later date. Rashi notes that the letter hay of the word rechokah has a 
dot over it. This dot implies that the requirement of Pesach Sheini
applies not only to an individual who is literally distant – far away 
from the Temple confines – but also to one who happened to be just 
outside of the Azarah where the Korban Pesach was slaughtered. 

The Mishnah in Pesachim (93b) quotes Rabbi Akiva as 
stating that derech rechokah, far away, is the distance between 
Yerushalayim and Modiin in all directions. Therefore, Rabbi Akiva 
contends that only one who is physically this distant (Yerushalayim 
to Modiin) is offered the dispensation/opportunity to slaughter the 
Korban Pesach on Pesach Sheini. As mentioned, (according to Rashi, 
who is quoting the opinion of) Rabbi Eliezer disagrees and permits 
one who was just past the Azarah to participate in slaughtering the 
Korban Pesach on Pesach Sheini. 

The difference between Rabbi Akiva and Rabbi Eliezer, 
concerning their definitions of the concept of faraway, is quite vast:
from just a few feet to miles; from a minute to days of travel (at a 
time in which there were neither roads nor cars). Horav Shimon 
Schwab, zl (quoted from a sermon by his son in Rabbi Schwab on
Chumash), renders the machlokes, dispute, between Rabbi Akiva 
and Rabbi Eliezer homiletically, explaining that the two opinions of a 
“distant path” quite possibly represents two types of Jews. One Jew 
believes that the definition of “distant” from Hashem applies only 
when one has strayed very far from Hashem, failing to carry out the 
bulk of the mitzvos of the Torah. If he keeps the majority of mitzvos, 
the “main” prominent ones, but slacks off when it comes to the 
lesser known mitzvos, he is still a frum Jew; he is satisfied with his 
observance. He publicly observes Shabbos, but has no problem not 
observing all 39 melachos, forms of labour, especially when he is 
traveling or on vacation. He maintains Kashrus in his home, to a 
degree. This does not prevent him from having dinner in a non-
kosher restaurant – as long has he does not order meat or chicken. 
Sadly, the list goes on, with this form of self-deluding, hypocritical 
observance serving as an imitation of religious commitment. 

The other Jew is G-d-fearing and pious, performing all of 
the Torah’s mitzvos meticulously and with the proper intention and 

devotion. This Jew adheres to Rabbi Eliezer’s concept of distant: just 
outside of the Azarah is too far for him. Even if he is just outside of 
the Azarah, when he could be inside cleaving closer to Hashem, 
gaining more from the kedushah, holiness, of the Bais Hamikdash,
he is dissatisfied. He must do everything to come closer. One is 
either “in” or “out.”

We learn an important lesson from Rabbi Eliezer (according 
to the above exposition). When one begins to deviate ever-so-
slightly, he is placing himself on a slippery slope from which he can 
completely slide down. A slight deviation does not remain slight. It 
grows with the help of the yetzer hora, evil inclination, who 
convinces the person that it is only a slight infraction. It cannot hurt. 
The pious person does not fall for this ruse. The other Jew has 
already been taken captive by his evil inclination. He thinks that one 
foot in and one foot out is “in”. How wrong he is. 

םכיתרודלואםכלהקוחרךרדבואשפנלאמטהיהייכשיאשיא
'דלחספהשעו

Any person, if he will be impure from a corpse or (is) on a distant 
road, (whether among) yourselves or your descendants, he shall 

perform the Pesach offering for Hashem. (9:10)
One who is unable to offer the Korban Pesach on the 

fourteenth of Nissan, due to ritual impurity or distance from the Bais 
Hamikdash (distance is relative) was afforded a second chance (so to 
speak) to make up the Korban. Chazal (Pesachim 73a) add that it is 
not only ritual impurity or distance, which warrants a dispensation, 
but any case of inadvertence or duress. Even if it had been volitional 
and, as a result, the individual did not offer the first one – he may 
offer the second one. 

The Sefer HaChinuch explains the shoresh, root, of this 
mitzvah (which is unlike any other mitzvah in that we do not have 
any other “makeup” korbanos). The mitzvah of Korban Pesach is a 
powerful and clear sign of the creation of the world. When Hashem 
took us out of Egypt, He performed great and wondrous miracles, 
thus altering nature for all of the world to behold. At that time, 
everyone came to the realisation that Hashem created the world ex-
nihilo – for, just as ex-nihilo is impossible for the laws of nature to 
fathom, so, too, is splitting the Sea and the many miracles that 
accompanied the Jewish nation prior, during and after the exodus of 
Egypt. It is the firm pillar of our faith that Hashem is the G-d of 
Creation and the G-d of history. 

Pesach not only commemorates this, it also serves as the 
foundation for our belief in Hashem. Therefore, Hashem wants every 
Jew to merit in this mitzvah and not lose out on its vital lessons just 
because he could not “make it” the first time around. 

Emunah in Hashem is the principle upon which our religion 
exists. It is the yesod, foundation, upon which Torah and mitzvos are 
built. To forfeit the opportunity to learn this lesson through the 
active, positive mitzvah observance of Korban Pesach would be an 
enormous, critical loss. We can have cognitive emunah, whereby a 
person thinks and applies his mind to deduce the existence of 
Hashem and His control of the world. Another form of emunah
exists – emunah peshutah, simple faith – which is really far from 
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being simple. The mere fact that one always believes, never asks 
questions, and does not permit doubt to becloud his thinking 
indicates a faith that is inexorable and abiding under all conditions 
and circumstances. This defines the Jew. 

Horav Chaim Kanievesky, Shlita, related the following 
incident, one of myriads of incidents, which demonstrate to us that 
everything which occurs in this world is under Hashem’s control and 
by His direction...

The father of a kollel fellow, who lived and studied in Bnei 
Brak, lived in Northern Eretz Yisrael. It was a few hours’ drive to his 
home. The young man would make the trip whenever he could get 
away. It was not always convenient for him to take off time to visit 
his father, but the mitzvah of Kibbud Av, honouring one’s father, 
superseded the difficulty. 

One time, he had a late start to his trip, and he confronted an 
unusual amount of traffic. Hence, when he arrived on his father’s 
block, he was especially annoyed when he could not locate a parking 
spot. Disgusted about how things were going for him on that day, he 
decided to park in a “no parking” zone. When he returned to his car 
following a wonderful visit with his father, he was upset to find a 
ticket on his window with a fine of 500 shekels. He quickly ran over 
to the policeman to plead his case. His pleas fell on deaf ears. The 
policeman was not moved at all. Indeed, he warned him that if he 
would persist, he would double the ticket. 

The young man was dejected. Here he had spent an entire 
day performing the mitzvah of Kibbud Av, and what did he receive in 
return? A ticket! When he returned to Bnei Brak, he proceeded to 
the home of Rav Chaim, with whom he was close, and he related the 
story to him. Perhaps the gadol could unravel the incident and make 
sense out of it. Rav Chaim responded, “How can I console you? All I 
can say is that you should believe b’emunah sheleimah, complete 
and perfect faith that everything is for the good – even the ticket!” 

A few weeks passed, and the “good” was realised. The 
kollel fellow had a neighbour who was seriously disturbed. He 
sought every opportunity to make life miserable for the young man 
and his family. He resorted to slander and even went to the 
mishtarah, police, to complain that the young man had struck him 
repeatedly when he had broken into his house. 

He now sought compensation for the break-in and for the 
pain he had suffered as a result of being struck by him. The first few 
times that this deranged man made his claims, the police listened 
politely and ignored him. This latest time, they had no recourse but 
to arrest the young man and bring him before the magistrate to 
resolve the claim. 

The two parties each presented his side. The kollel fellow 
said that he could not possibly have broken into this man’s house 
and assaulted him, because on that day, at that time, he was visiting 
his father in the Golan Heights. 

The judge asked for verification that he had been away at 
the time the assault and break-in had purportedly taken place. The 
young man presented the ticket he had received for parking in a no-
parking zone. “It is possible that someone else could have driven 
your car and received the ticket,” countered the judge. “Let us call 
the policeman,” said the young man. The policeman was summoned 
and attested to the verity of the young man’s statement. 

When the judge saw what was transpiring before his eyes, 
he fined the slanderer 50,000 shekel and put into the record that he 
had very little faith in his claims – past, present and future. Rav
Chaim’s portent was realised. Everything that happens is for the 
good – even the ticket. 

'דעמשיורבדונבםגאלה'דרבדהשמבךאקרהורמאיו
They said, “Was it only to Moshe that Hashem spoke? Did He not 

speak also with us?” And Hashem heard. (12:2)
People often complain that Hashem’s ways are 

incomprehensible. As mortals, we are unable to begin to grasp the 
actions of Hashem. Yet, when something occurs which we are 
unable to fathom or for which we cannot come up with a reasonable 
rationale, we are troubled. Horav Shlomo Wolbe, zl, gives us an 
insight in how to better grasp – or, at least, come to terms with –
Hashem’s actions. 

The Torah recounts how Miriam HaNeviah spoke against 
her brother, Moshe Rabbeinu. She questioned Moshe’s decision to 
separate from his wife. She felt that if the reason was because of 
Moshe’s relationship with Hashem (he needed to be prepared at all 
times to speak with the Divine), she and Aharon had also spoken to 
Hashem. Nonetheless, they had not left their spouses. Hashem 
heard Miriam’s question and immediately responded, “It is through 
a revelation that Hashem appears to a prophet; in a dream, I speak 
with him. This is not so with regard to My servant Moshe… I speak to 
him mouth to mouth, via a vision and not through riddles, and he 
visualises the image of Hashem.” In other words, the way Hashem 
spoke with Moshe was quite different than the manner in which he 
spoke with other Neviim, prophets. Miriam had no right to compare 
herself (and Aharon HaKohen) with Moshe in their relationship with 
Hashem. 

Chazal (Talmud Yevamos 49b) distinguish between Moshe’s 
prophecy and the prophecy of all other prophets. The other 
prophets perceived Hashem’s word through an aspaklaria she’einah 
meirah, an unclear aspaklaria/mirror, while Moshe, the Adon 
ha’Neviim, master of all prophets, received his prophecy through an 
aspaklaria meirah, clear, unambiguous mirror. 

Clearly, these terms (the very concept of speaking with –
and perceiving – Hashem) are laden with profound esoteric 
meaning, far beyond and above the grasp of our mortal minds. 
Nonetheless, Ramchal (quoted by Rav Wolbe) illuminates this idea 
for us, giving us a path to understand the meaning of this 
perception, thus availing us a window through which to prepare 
ourselves, each on his own level, to better comprehend and come to 
terms with Hashem’s actions. 

Ramchal writes that the composition of a human being in 
some way parallels the attributes of Hashem. Hashem wants to 
reveal Himself to us in a manner that we can comprehend. 
Therefore, He formed us in a manner similar to the image He wishes 
to convey. (In other words, Hashem provided us with the tools to 
appreciate what He is doing and why.) For example, one who 
perfects the middah, attribute, of chesed, loving-kindness, will be 
able to comprehend Hashem’s acts of chesed to the greatest degree 
humanly possible. (We must add that chesed in Torah parlance might 
be quite different from our secular definition of kindness. Indeed, 
what we might believe falls under the rubric of chesed may not 
necessarily fit under the Torah’s criteria of chesed.) Thus, to the 
extent that one refines and perfects his character, he will be able to 
perceive Hashem. His spiritual makeup will reflect Hashem’s 
attributes, in a manner much like the manner in which a mirror 
reflects a person’s own image. 

Commensurate with the personal refinement of our 
middos will be our perception of Hashem’s reactions to those 
specific middos. Moshe Rabbeinu was not only the Rabban shel Kol
Yisrael, Rebbe of all the Jewish People; he was also a perfect 
specimen, a flawless person, who had worked on all of his middos to 
the point that he was a human mirror of Hashem’s middos. 
(Obviously, the distances even between Moshe’s middos and 
Hashem’s middos is beyond human comprehension.) Moshe 
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polished his spiritual mirror in a manner that allowed him to 
perceive Hashem with the greatest possible clarity – b’aspaklaria 
hameirah. In contrast, other Neviim lacked perfection in one or more 
of his character traits. Every character “flaw” (the slightest 
imperfection – even on the lofty spiritual plane which is the 
barometer of perfection for a prophet – is considered a flaw, 
because, after all, it is, to some degree, imperfect) acts as a smudge 
that clouds the mirror, resulting in a distorted and indistinct 
perception of Hashem – Aspaklaria she’einah mei’rah. Miriam was 
not only a great Jewish woman; she was also a Neviyah, prophetess 
– on par with other Neviim – but not with Moshe. She could not 
compare her spiritual achievements and refinement with that of her 
younger brother, who was the Adon ha’Neviim. Therefore, she was 
unable to understand him and his actions. 

A powerful lesson can be derived from Ramchal’s eye-
opening explanation of the term aspaklaria. We now have a glimpse
of the greatness of our Torah leaders. What can we, as Jews who 
have yet to understand and reach their level of spiritual 
accomplishment, say? 

We all strive (or should) to connect with Hashem in any 
way that we can. By emulating Hashem’s ways (compassion, 
kindness, etc.) and perfecting our character (patience, slow to anger, 
etc.), we will be able to better perceive His attributes, thus 
connecting with Him in a manner we otherwise would never have 
thought possible. 

Is there one key middah, attribute/character trait that goes 
to the head of the class, such that, if one perfects it, the others will 
eventually also come to perfection? I think that the Torah gives the 
answer to this when it writes, V’ha’ish Moshe anav meod mikol 
ha’adam; “Now the man Moshe was exceedingly humble” (Ibid 
12:2). We often equate humility with low self-worth, hesitation and 
shyness. Wrong. Humility means “not arrogant, not proud” 
(Merriam Webster dictionary). In an alternative definition, humble is 
understood as acting “in a spirit of deference and submission.” This 
definition contains no mention of lack of self-worth or shyness. 
Despite his incredible acumen and extraordinary success, the 
humble man does not allow it to go to his head. A humble man is 
grateful when he succeeds. An arrogant man is proud when he 
succeeds. It is all about attribution: Is it about me, or do I owe 
everything to others – to Hashem? 

A true leader wants to inspire followership. This can be 
done only if he is humble. Good character inspires. One may have 
followers, but they are not necessarily inspired followers. They 
emulate and follow for personal reasons, to seek advancement. A 
sense of humility is vital to leadership because it authenticates one’s 
humanity. Humility allows leaders to value the contribution of others 
to their success. A humble person recognises the impact of others 
with openness and gratitude. A humble leader sees others, while 
one who is arrogant sees only himself. 

One who is humble realises that he must continue working 
on himself, so that he achieves greater refinement of character. 
Thus, humility is the catalyst which transforms the entire individual. 

Stories abound which relate the self-effacing nature of our 
gedolim, Torah leaders. One Torah giant, Horav Elchanan 
Wasserman, zl, Rosh Yeshivas Baranovitz and one of the pre-eminent 
pre-World War II leaders of Torah Jewry, personified humility. He 
was the consummate gadol; yet, as great as he was, the following 
story illustrates how small he was in his own eyes. A man once 
approached him for a blessing. The Rosh Yeshivah replied to him 
with all sincerity, “Believe me, if you would know me as I know 
myself, you would surely not ask me for a blessing.”

His talmidim, students, related that prior to Yom Kippur, he 
would insist that they not call him up to the Torah. (It is the custom 
throughout yeshivos and shuls that on this holy day, the aliyos to the 

Torah are given to the distinguished members of the congregation. 
In every yeshivah, the Rosh Yeshivah is called to the Torah.) When 
the students stared at him incredulously, asking for an explanation, 
he replied, “I am afraid that when I will be given any undue 
attention, the Heavenly ledger will be opened to my name. At this 
point, when I am being unduly honoured, they will delve into my life 
to ascertain if I am deserving of this honour. It would serve me much 
better to remain in the background, without calling attention to 
myself.” 

In his memoirs, Horav Moshe Blau, zl, writes about 
meeting Rav Elchanan at the Knessiah Gedolah. It was during a 
meeting of the Moetzes Gedolei HaTorah, Council of Torah Sages, 
which is the ruling Rabbinical body of Agudas Yisrael, when a 
pressing issue concerning Klal Yisrael was brought to the table. One 
of the prominent Rabbanim arose and announced, “Anyone who is 
neither a Rav nor Admor is asked to leave the session.” (Apparently, 
the earlier session had been open to all attendees.) Rav Blau was in 
the hall and met Rav Elchanan. Surprised that the venerable Rosh 
Yeshivah and primary spokesman for the yeshivah world was not at 
the meeting, he made a point to ask Rav Elchanan why he was in the 
hall. Rav Elchanan answered in all (sincere) innocence, “Did you not 
hear the announcement? I am neither a Rav nor an Admor. I have no 
business being there.” (The fact that the Moetzes is made up 
primarily of Roshei Yeshivah – and Rav Elchanan was a member of 
the Moetzes did not come into play.) As a Torah leader of repute, 
Rav Elchanan certainly knew what the Torah world thought of him 
and the veneration that he received, but it did not go to his head. He 
still felt undeserving of the honours and accolades. 

Va’ani Tefillah
חימצתהרהמךדבעדודחמצתא

Es tzemach David Avdecha meheirah satzmiach.
May You speedily cause the outgrowth of David, Your servant, to 

sprout. 
The Chafetz Chaim offers a meaningful mashal, analogy,

concerning our obligation to not only wait for Moshiach, but also to 
prepare spiritually for his coming. In truth, to wait is to prepare, 
because, unless one readies himself by refining his spiritual activities 
and commitments, he really does not demonstrate that he is waiting 
for Moshiach. 

A king informed his general that on a given day, he would 
visit the barracks and review the soldiers. Prior to the arrival of the 
King, the general set about preparing everything from updating the 
barracks to seeing to it that each soldier’s uniform was spiffy and 
eminently presentable. When the long-awaited day arrived, 
everyone lined up bedecked in their finest, their medals shining in 
the bright sunlight. Alas, when the appointed time arrived, the king 
had yet to show. 

After a few hours of waiting, the general decided to dismiss 
his men, so that they could all relax. He instructed one of the 
younger recruits to stand guard and inform him as soon as any sign 
of the king became evident. How foolish the general appeared 
when, shortly after he left, the king suddenly appeared, to be 
greeted by only one young soldier who stood waiting patiently at 
attention. Obviously, the king was duly upset. We, too, wait for 
Moshiach, but it has been a long wait, and, as a result, we often wait 
without preparation. As soon as we “hear” him approaching, we will 
rush and refine ourselves spiritually in preparation for his coming. 
This is not considered “waiting anxiously.” Unless one “prepares” for 
his coming, he really is not waiting. 
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PPaarraasshhaass  BBeehhaaaalloosseecchhaa  
YYoouurr  NNaammee  iiss  DDeeaarr    
““AAnd I assigned the Leviim to Aharon 

and his sons from among the Bnei Yisrael 
(Children of Israel) to perform the service 
of the Bnei Yisrael in the Tent of Meeting 
and to provide atonement for the Bnei 
Yisrael, so that there will not be a plague 
among the Bnei Yisrael when the Bnei 
Yisrael approach the Sanctuary” (Bamid-
bar 8:19). This verse is unique in all of the 
Torah. The words “Bnei Yisrael” are re-
peated five times in one verse! Why? 
Rabbeinu Bechaye relates a parable from 
the Medrash Tanchuma.  

AA man once sent his young son away to 

school to learn. Later, he came to the 
school to inquire about the welfare of his 
son. “Did my son eat? Did my son drink? 
Did my son sleep? Did my son go to 
class? Did my son come back from class?” 
With every question he mentioned his 
son. Why? Because he loved him so 
much. So it is with us. Hashem mentions 
our name five times in this verse to show 
His great love for the Bnei Yisrael. 

TThe Mishkan is also mentioned five 

times in the Torah. This too shows that it 
was dear to Hashem. Why does the 
number five show love? It corresponds to 
the five books of the Torah. This Torah 
was used to create the world, as the verse 
states, “B’hebaram” (Bereshis 2:4). The 
Medrash Rabba darshens, “With ‘heh’ it 
(the world) was created.” The letter 
“heh” is also the number five, showing 
that the world was created with the five 
books of the Torah. The only nation wor-
thy of receiving this Torah is the Children 
of Israel. Similarly, we exist only to keep 
its mitzvos. 

TThis idea is also expressed in Pirkei Avos 

(3:18) in the name of Rebbe Akiva. (The 
Children of) Israel are dear (to Hashem); 
they are called Hashem’s children. . . He 
gave them His precious vessel. As an extra 
sign of His love, He informed them that 
He gave them His precious vessel, with 
which He created the world. As it says, 
“For I have given you a good teaching, 
do not forsake My Torah” (Mishlei 4:2). 
 
Kinderlach . . . 
Hashem loves us. He mentions our name 
over and over again. He entrusted His 
precious possession, the Torah, with His 
favorite children, Bnei Yisrael. Only we 
are capable of keeping the Torah and 
sustaining Hashem’s world. Let us live up 
to our greatness and not disappoint Him. 
 

TThhee  JJuuddggee  
““YYes, gentlemen please step forward 

and present your claims.” 

The first man nervously approaches Moshe 
Rabbeinu. He presents his case first. Then 
his opponent will make his claim. Moshe 
Rabbeinu will then decide. This is the legal 
system here during the forty years of 
wandering in the desert. 

“This is my wagon. He stole it from me” 

The second man counters. 

“Absolutely not. It is my wagon. I bought 
it from you.” 

Moshe Rabbeinu ponders the claims for a 
moment. 

“I see. Do either of you have any proof?” 

Both men reluctantly answer,“no.” 

“Then we will wait until tomorrow and 
Hashem will show us who is right.” 

Every night, the miraculous food called 
mun (manna) fell in the desert. The Jewish 
people did not have to work at all for 
their food. It came to them straight from 
Heaven. However, not everyone received 
it in the same way. The tsaddikim (com-
pletely righteous people), received their 
mun right by their doorsteps, baked cakes 
ready to eat. The beinonim (those who 
were neither completely righteous nor 
completely evil) had to gather their mun 
and bake it into cakes. The reshaim (evil 
people) had lots of work to do. They had 
to travel far to get their mun, then they 
had to grind it, knead it, and bake it. That 
night, after the claimants had approached 
Moshe Rabbeinu, the mun fell by the 
home of the first man and not by the 
home of the second man. They returned 
to Moshe Rabbeinu the next day. 

“The mun fell by my house today.” 
“That is Hashem’s sign that you are the 
rightful owner of the wagon.” 
 
Kinderlach . . . 
The Gemora (Yuma 75a) relates several 
incidents like this one, where the mun 
revealed necessary information about 
people. In those days, a person did not 
have to guess whether he was right or 
wrong. The mun was his judge. What 
about judgment in our times? Are we do-
ing the right thing or not? How will we 
know? Today we do not have the mun to 
decide for us. However, we do have par-
ents and Rabbis. Hashem gives them spe-
cial siyata dishmaya (Heavenly assistance) 
to make the right decisions. Yehoshua Ben 
Prachiya said (Pirkei Avos 1:6), “Appoint a 
Rav for yourself.” When we have a Rav, 
we can ask him all of our questions. He 
will then guide us along the right path. 
 
 

HHooww  BBaadd  IIss  IItt??  
““HHow was your day, dear?” 
“Fine dear. Thank you for asking. How 
was yours?” 
“Good. However, I received some dis-
turbing news from Yankie’s teacher.” 
“Oh no. What did he say?” 
“I’m afraid that Yankie cheated on a test.” 
“Oy vey. Let’s call him in here and speak 
to him about it. Yankie, please come into 
the dining room.” 
“Yes, Abba.” 
“Yankie, your teacher told Imma about 
the test today.” 
Yankie’s face falls. He knows what is coming. 
“Please, Abba. I know what I did wrong. 
I feel so bad. I am so sorry.” 
“Yankie, Boruch Hashem you realize your 
mistake and you regret it.” 
“Abba, I realize the consequences for cheat-
ing on the test. I just have one request.” 
“What is that, Yankie?” 
“Please do not tell anyone what I did. I 
am so embarrassed.” 
Yankie’s father thinks for a minute. 
“I won’t tell anyone, Yankie. I do not 
want to embarrass you. What was the 
subject of the test?” 
“Parshas Beha’alosecha.” 
“That is very interesting. Let me tell you 
something about the parasha that is very 
relevant to what happened today. 
Miriam, the sister of Moshe Rabbeinu, 
was stricken with the disease of tsoraas 
because she spoke loshon hora about her 
brother. The Jewish people were travel-
ing in the desert at the time. The whole 
camp became aware of her sin. They had 
to stop traveling while she was sent out-
side of the camp for seven days. Her dis-
ease then healed and they continued.” 
“Everyone knew about her sin, Abba. 
How embarrassing.” 
“The Torah devotes sixteen verses to this 
episode. Additionally, The Ramban counts 
‘Remember what Hashem Your G-d did to 
Miriam on the way when you left Mitzraim 
(Devarim 24:9)’ as one of the 613 mitzvos. 
The whole episode became a very public 
event, recorded in the Torah forever.” 
“Oy vay voy.” 
“Why do you think the Torah made such 
a public spectacle of Miriam’s sin?” 
“Because loshon hora is so terrible.” 
“Exactly.” 
 
Kinderlach . . . 
How bad is loshon hora? Disastrous. The 
Torah does not waste words. The Torah 
also does not embarrass people for no 
reason. Especially a tzadekes like Miriam. 
Who only had her brother’s best interest 
in mind. And only spoke to her other 
brother Aharon. Moshe Rabbeinu was so 
humble that he himself was not offended 
by what she said. Yet, she was punished 
and everyone knew about it. The Torah is 
teaching us a powerful lesson. The power 
of speech. It is a megaton bomb. Handle 
with extreme care. 
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Please Don’t Leave Us 
 

ויאמר אל נא תעזב אתנו, כי “ 10:31
על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו 
 ”לעינים

“Please do not leave us (forsake us), inasmuch 
as you know our encampments in the Midbar, 
and you have been as eyes for us.”  Moshe is 
trying to convince Yisro to travel with Klal 
Yisroel through the Midbar.  First Moshe 
tells Yisro, “לכה אתנו” – “Go with us,” and 
Yisro responds that he will not go with them, 
but will return to his homeland.  Moshe tries 
again to convince Yisro, and tells him, “ אל נא
 Please do not leave us.” Why did“ – ”תעזב
Moshe at first ask Yisro to go with them, and 
then when he was rebuffed by Yisro, he asks 
him not to leave Klal Yisroel?    
 Rashi in Shemos 12:39 says that in 
the Zechus that Klal Yisroel left Mitzrayim 
and went into the Midbar, with Emunah in 
Hakodosh Boruch Hu, they were Zoche to be 
called, “קודש” – “holy.”  It says in Yirmiyah 
זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי “ 2:3
 ,and then after it says ”במדבר בארץ לא זרועה
 in the Zechus that Klal – ”קודש ישראל לד'“
Yisroel went into the Midbar with Emunah, 
they became Kodosh to Hashem.  Yuma 81b – 
 Every matter“ – ”כל דבר שבקדושה צריך תוספות“
of Kedusha needs something added on to it.” 
Being that Klal Yisroel are Kodosh, they need 
to be added on to, and that is why Klal 
Yisroel accept Geirim.  When Yisro told 
Moshe that he would return to his homeland, 
Moshe asked him to please not leave.  Moshe 
was telling Yisro that being that Klal Yisroel 
were Kodosh, they needed him, a Ger, and 
being that Klal Yisroel needed him, much 
goodness would come to Yisro for remaining 
with them. ( ת אליהואדר ) 
 One of the great goodness and 
Chesed that Hakodosh Boruch Hu gives to 
mankind is that He gives them the 
opportunity to do good for others. One of the 
greatest attributes of Avrohom Avinu was 
regarding the “נפש אשר עשו בחרן” – the souls 
he made in Charan.  Avrohom Avinu gave of 
himself, and brought others to the recognition 
of Hakodosh Boruch Hu.  The more one hears 
and sees Hakodosh Boruch Hu give, the more 
one comes to the recognition that he should 
be giving to others.  Yisro thought that there 
was no need for him to travel with Klal 
Yisroel.  He could go back to his homeland 
and bring others to the recognition of 
Hakodosh Boruch Hu, and then when Klal 
Yisroel enters Eretz Yisroel, the holy Land, 
he could join them.  Moshe explained to Yisro 
that he should be with Klal Yisroel as they 
travel through the Midbar, so that he would 
see with his own eyes the amazing miracles 
that Hakodosh Boruch Hu performed for 
them daily, so that he would be a greater 
giver. (חתם סופר) 
 The greatest goodness that 
Hakodosh Boruch Hu does for a person in this 

world is giving that person the ability to do 
good for others.  Goodness for oneself has no 
real value.  “והיה הטוב ההוא” – that goodness, 
 that Hakodosh Boruch Hu – ”אשר ייטיב ד' עמנו“
does for us, “והטבנו לך” – is so that we can do 
goodness with you.  Moshe was telling Yisro 
that he should travel with Klal Yisroel, and 
they would take good care of him. ( כהא בריש )   

 Moshe – ”כי תלך עמנו“ – ”לכה אתנו“ 
tries to convince Yisro to travel with Klal 
Yisroel.  Yisro responds that he will not go 
with them, rather he will return to his 
homeland.  Once again, Moshe tells Yisro to 
come with them.  What did Moshe add the 
second time that may have convinced Yisro, 
that he had not already said?  What is the 
difference between the words, “את” and “עם?”  
 means that they are both headed in the את
same direction, though for different reasons.  
For example, if there are people travelling 
together on a train.  They are all headed in 
the same direction, though one of them may 
be going to visit a relative, while another is 
going to do business, and a third is going to 
the doctor.  They are all going together, but 
for different reasons.  Then there is the word, 
 which means that they are going ”עם“
together for the same purpose.  When 
relatives go together to a wedding, they are 
going together, and the reason for their going 
is the same, to share in the Simcha of their 
relative.  At first Moshe does not assume that 
Yisro is acting completely L’shem Shomayim, 
so he tells Yisro that he should travel, “אתנו” – 
with us, for it will be good for Yisro on a 
personal level.  They would be travelling 
together, but Klal Yisroel would be travelling 
because Hakodosh Boruch Hu commanded 
them to, and Yisro will be going for the 
goodness he would receive.  However, Yisro 
would not be able to receive Land in Eretz 
Yisroel.  Yisro responds to Moshe, that he 
does not need the goodness, and he will 
return to the land of his fathers.  Moshe 
realized that Yisro was not seeking goodness, 
rather his desire was to serve Hakodosh 
Boruch Hu in the most optimal way.  
Therefore, Moshe tells him, “תלך עמנו” – come 
with us, for the same reason as ours, for that 
is the will of Hakodosh Boruch Hu, and then 
you will in fact be Zoche to the goodness of 
the Land.  When Yisro heard that, he 
conceded to travel with Klal Yisroel. ( ורת ת
 (גבריאל
 Shevet Gad and Reuven requested 
to receive land in Ever Hayarden.  Moshe got 
upset at them.   Moshe made them guarantee 
that they will fight alongside Klal Yisroel in 
their quest to conquer Eretz Yisroel, as a pre-
condition for them to receive Ever Hayarden.  
Then we see that Moshe also sent half of 
Shevet Menashe with them.  Why did he send 
half of Menashe along with them?  Moshe 
Rabbeinu knew that Ever Hayarden was a 

place of Tumah.  There were many Moavim, 
and it was known that they acted 
immodestly.  Moshe was concerned that this 
would have a very negative effect on them.  In 
order to protect them, he sent half of Shevet 
Menashe, children of Yosef Hatzaddik, who is 
the Yesod of Kedushas Yisroel.  Yosef was 
able to withstand the test in Mitzrayim, a 
land steeped in Tumah.  Moshe sent half of 
Shevet Menashe Ben Yosef to spread 
Kedusha throughout the land to keep B’nei 
Gad and B’nei Reuven Kodosh.  32:33 “ ולחצי
 The Torah tells us the - ”שבט מנשה בן יוסף
reason that Menashe was sent was because 
they were Ben Yosef. (ברך משה) 
 Moshe was telling Yisro that the 
greatest goodness that Hakodosh Boruch Hu 
can give to someone is to give the ability for 
that person to do good for others.  Moshe was 
telling Yisro that Klal Yisroel wanted to do 
good for him, while he would do good for Klal 
Yisroel.  The following Posuk says, “ כי תלך
 which is different than when Moshe – ”עמנו
first asked Yisro to come, “אתנו.”  Initially, 
Moshe asked Yisro to travel with Klal Yisroel, 
but he would not be of the same heart and 
mind as Klal Yisroel.  However, here Moshe 
says, “עמנו” – he tells Yisro not to leave them, 
rather he should travel with Klal Yisroel as 
one – same purpose, all for the sake of 
Hakodosh Boruch Hu.  At first, Moshe 
thought that Yisro had personal reasons for 
wanting to go back to his homeland.  
However, Yisro explained that he wanted to 
go back in order to bring the people of his 
homeland to the recognition of Hakodosh 
Boruch Hu.  Moshe responds to Yisro, that 
while that may be a good thing to do, Yisro 
should go with them, for he was, “עמנו” – part 
of Klal Yisroel, and belonged with Klal 
Yisroel.   

Shevet Menashe was chosen to 
reside with Shevet Reuven and Shevet Gad, 
but only half of the Shevet, for they were holy 
people, and knew how to live as Torah Jews 
even amongst non-Jews.  But why did Moshe 
only send half of the Shevet? While Shevet 
Menashe was a holy Shevet, Moshe wanted 
them to remain connected to the rest of Klal 
Yisroel.  By sending only half of the Shevet 
there, the half that was in Ever Hayarden 
would be in constant contact with their family 
in Eretz Yisroel.  This would keep the two 
half Shevatim connected to the rest of Klal 
Yisroel living in Eretz Yisroel.  Klal Yisroel 
would be travelling through the Midbar, that 
which appeared to be very difficult.  However, 
a Yid must always say, and believe, that 
everything that Hakodosh Boruch Hu does is 
for good – and then in fact everything will be 
for good.  May we be Zoche to truly imbue 
ourselves with this Midah of knowing and 
believing with every grain of our being, that 
everything that Hakodosh Boruch Hu does is 
for good.   
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PARSHAS	BEHALOSCHA	
DASON	&	AVIRAM,	PARTNERS	IN	CRIME	OR	IN	COMPASSION? 

	
The	passuk	says	(Bamidbar	11,16-17) ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו  ויאמר
	וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם
Assemble	for	me	seventy	men	of	the	Elders	of	Yisrael,	the	ones	that	you	know	were	the	people's	elders	and	officers	in	
Egypt.	Persuade	them	to	come	to	the	Tent	of	Meeting	and	have	them	stand	there	with	you.	I	will	come	down	and	speak	
with	 you	 there.	 I	 will	 magnify	 the	 spirit	 which	 is	 upon	 you	 and	 place	 some	 of	 it	 upon	 them.	 Then	 they	 will	 bear	 the	
burden	of	the	people	with	you	so	that	you	will	not	have	to	bear	it	alone.	
	
Rashi	comments	that	the	statement	of	Hashem	to	assemble	the	ones	that	you	know	from	Mitzrayim	is	referring	to	the	
	bricks	making	of	quota	the	that	ensure	to	Yidden	the	of	charge	in	placed	were	who	Mitzrayim	in	policemen	the	שוטרים
was	fulfilled	daily.	Sometimes	it	became	an	impossible	task	especially	when	they	had	to	gather	themselves	the	straw	and	
still	come	up	with	the	same	amount	of	bricks.	The	Jewish	policemen	had	compassion	for	their	brethren	and	did	not	force	
them	to	over	exert	themselves	in	this	impossible	task.	Consequently,	they	were	whipped	and	beaten	by	their	superiors	
for	their	failure	of	the	quota	not	being	met.	Hashem	saw	their	sacrifice	in	receiving	suffering	and	pain	in	place	of	their	
brethren	and	they	were	therefore	rewarded	now	with	their	becoming	prophets	and	their	appointments	to	help	lead	Klal	
Yisrael	with	Moshe.	(See	also	the	Rashi	in	Shmos	5,14	with	the	same	theme).	Since	they	were	worried	about	the	pain	of	
their	brethren	in	times	of	being	downtrodden,	they	merited	to	be	leaders	of	their	brethren	in	times	of	greatness.	
	
One	 cannot	 even	 imagine	 the	 merit	 that	 one	 receives	 for	 lightening	 the	 suffering	 of	 another	 Yid,	 surely	 if	 he	 totally	
removes	it	from	him.	Even	greater	than	that,	is	if	he	receives	his	brother's	pain	in	his	place.	Let	us	take	the	lives	of	Dasan	
and	Aviram	for	example.	There	is	no	doubt	that	were	רשעים.	They	were	the	two	individuals	who	were	fighting	with	each	
other	 in	 Mitzrayim	 and	 Moshe	 reprimanded	 them	 for	 their	 belligerence	 to	 one	 another.	 They	 were	 the	 ones	 who	
reported	to	Pharaoh	that	Moshe	killed	the	Egyptian	and	Moshe	was	sentenced	to	death.	Hashem	tells	Moshe	in	Midyan	
that	he	could	now	return	to	Mitzrayim	since	the	people	who	wanted	to	kill	him	died.	Hashem	was	referring	to	Dasan	and	
Aviram	who	 lost	 their	wealth	and	 therefore	are	 considered	dead,	powerless	 (Nedarim	64).	 They	were	 the	 same	ones	
who	met	Moshe	and	Ahron	after	they	left	Pharaoh's	presence	and	nastily	said	to	them	May	Hashem	look	upon	you	and	
judge	for	you	have	made	our	scent	abhorrent	in	the	eyes	of	Pharaoh	and	his	servants	(Shmos	5,20	Rashi).	They	were	the	
same	ones	who	refused	to	leave	Mitzrayim	with	the	rest	of	Am	Yisrael.	 	(Shmos	14,3)	"Pharaoh	will	say	to	Bnei	Yisrael	
that	Am	Yisrael	are	 lost".	The	Bnei	Yisrael	who	remained	were	Dasan	and	Aviran.	They	were	the	ones	who	once	again	
reported	to	Pharaoh	that	Am	Yisrael	have	fled	making	Pharaoh	to	have	a	change	of	heart	to	chase	after	them	(Shmos	
14,5	 Targum	 Yonasan).	 They	 were	 the	 same	 one	 who	 brought	 out	 their	 manna	 on	 Shabbos	 in	 order	 to	 defy	 Moshe's	
words	 that	 the	 manna	 will	 not	 fall	 down	 on	 Shabbos	 (Shmos	 16,27).	 They	 were	 the	 same	 people	 in	 the	 rebellious	
Congregation	of	Korach	and	there	they	met	their	death.	
	
By	now	I	am	sure	a	festering	question	is	bursting	to	come	out	and	that	is	what	took	them	so	long	to	die?	Here	we	tell	the	
Rasha	son	of	the	Haggadah	that	if	you	were	in	Mitzrayim	you	would	not	have	been	redeemed	since	you	would	have	died	
during	the	plague	of	darkness	like	all	the	other	wicked	people.	Yet	Dasan	and	Aviran	did	not	die	together	with	the	other	
resha'im?	Not	only	did	they	not	die,	but	Hashem	also	unbelievably	changed	nature	and	performed	for	them	a	personal		
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splitting	of	the	Yam	Suf.	Yes,	you	heard	correctly.	We	told	you	above	that	they	remained	in	Mitzrayim	and	were	the	ones	
who	reported	to	Pharaoh	the	news	on	Am	Yisrael.	How	did	they	cross	the	Yam	Suf	after	all	the	Egyptians	perished	when	
the	 sea	 returned	 to	 its	 original	 form	 if	 not	 for	 the	 splitting	 of	 the	 sea	 for	 a	 second	 time.	 Because	 of	 this,	 one	 of	 the	
Rishonim	 answers	 a	 question	 in	 tefillahs	 Shacharis	 in	 which	 we	 say	 after	 the	 Shmah	 	וזדים טבעת וידידים העברת the	
Egyptians	you	drowned	and	the	your	beloved	you	crossed	over	the	Yam	Suf.	Yet	in	the	Torah	these	events	are	reversed,	
that	 first	Yisrael	 crossed	the	sea	and	only	 then	the	Egyptians	drowned?	He	answers	 that	וידידים העברת	 is	 referring	 to	
Dasan	and	Aviram	who	had	their	private	splitting	of	the	sea	after	all	the	Egyptians	perished	ak"d.	Two	questions	beg	to	
be	 asked.	 Firstly,	 how	 did	 these	 two	 resha'im	 merit	 this	 private	 cataclysmic	 miraculous	 phenomenon?	 Secondly,	
according	to	this	Rishon's	interpretation,	how	can	they	these	two	resha'im	be	addressed	with	the	title	of ידידים,	beloved	
to	Hashem?		
Rav	Yehoshua	 Leib	Diskin	 ztl	 answers	 the	question	of	why	didn't	 they	die	during	 the	 three	days	of	darkness	with	 the	
following	insight.	The	Medrash	writes	that	they	were	part	of	the	group	of	Shotrim,	the	Jewish	policemen	who	took	the	
blows	and	suffering	in	the	place	of	their	brethren	(Shmos	5,19,20	Rashi).	That	is	BIG	ak"d.		Someone	made	a	calculation	
that	 these	 Shotrim	 were	 beaten	 for	 86	 years,	 since	 the	 birth	 of	 Miriam	 (bitter)	 and	 up	 until	 right	 before	 the	 geulah.	
Eighty	Six	years	of	whipping	and	taking	the	blame	only	because	of	their	deep	rachmanus	for	other	Yidden,	that's	BIGGER	
THAN	BIG!	For	those	86	years	in	which	they	suffered	is	gematriah	אלהים	symbolizing	the	Middas	Hadin.	Due	to	their	self	
imposed	suffering	on	behalf	of	their	brethren,	that	middah	did	not	work	against	them	but	rather	pardoned	them.	Not	
only	were	they	pardoned	from	it	but	they	even	earned	the	title	of	Yedidim	beloved	to	Hashem.	It	is	one	thing	to	relieve	
someone's	 headache	 by	 giving	 him	 an	 aspirin	 which	 in	 itself	 is	 a	 chesed	 and	 a	 zechus	 but	 getting	 taking	 the	 rap	 for	
someone	else	which	involves	deep	suffering	over	a	long	period	of	years,	non	stop	is	way	off	the	charts.	It	finds	a	special	
place	by	Hashem.	Middah	Keneged	Middah	 the	Middas	Harachamim	 is	extended	to	you	 in	the	same	fashion	that	you	
extended	it	in	the	capacity	of	being	a	שוטר.		
There	is	tefillah	and	there	is	tefillah.	Tefillah	that	one	davens	for	a	Yid	in	tzaar	and	pain	is	gevaltig.	If	you	can	even	"feel"	
his	 pain	 to	 an	 extent,	 your	 tefillah	 for	 them	 is	 then	 even	 deeper.	 If	 you	 happen	 to	 be	 on	 the	 level	 of	 the	 Shotair	 in	
Mitzrayim,	through	the	afflictions,	blame	and	embarrassment	you	accepted	to	receive	in	place	of	your	brother,	you	are	
able	 to	attain	 the	deepest	 level	of	 tefillah	 connecting	 to	Hashem,	 in	 removing	 their	 suffering.	 It	 is	 at	 this	 level	of	 self	
sacrifice	that	you	completely	embody	tefillah	in	your	total	body	and	being.	This	is	expressed	in	the	gematriah	that	שוטר	
adds	 up	 to	 	.תפלה Your	 tefillos	 have	 now	 been	 supercharged	 and	 pass	 all	 the	 scrutiny	 of	 the	 Middas	 Hadin	 for	 a	
prolonged	time.		
As	 an	 end	 note,	 the	 gematriah	 of	 	דתן אבירם is	 	.השבת With	 all	 their	 bad	 characteristic	 traits	 and	 rebellious	 deeds,	
nevertheless	there	was	a	part	of	them	that	was	called	Yedid	beloved	to	Hashem.	Chazal	say	on	the	passuk	 שחורה אני 
	.beautiful	am	I	Shabbos	on	however,	week	the	during	black	am	I	that	beautiful,	but	black	am	I	(1,5	Hashirim	Shir)	ונאוה
On	Shabbos	the	inner	pinteleh	Yid	is	revealed,	that	part	of	the	Yid	which	never	can	be	defiled	or	lost.	No	matter	what	we	
do	during	the	week,	on	Shabbos	the	"Yedid	Hashem"	part	of	us,	emerges.	Make	no	mistake,	that	is	the	real	you.	
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sayna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 













 

 

 




          

     

        
        
        

           


          
         




            


     
       




           


          




        









signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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don't ignore the utility that allows
you to carry worry - free on shabbos 

s t r o l l e rk e y sd r i n k ss e f a r i mb a g s
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h e e l c h a i r

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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,  ומוצלחת טובה בשעה בני הולדת על ת"להשי כהודאה
  (אי"ה ביום ה') ,אבינו אברהם של בבריתו הכנסתו ולרגל
  לבשר שנזכה רצון ויהי. דיומא מענינא כאן להביא הננו

 .  א"שליט ידידינו כל אצל טובות בשורות רק ולהתבשר
 ,  והודאה בברכה הכותב

 .גולדשטוף יצחק
 )תצוה בפרשת התפרסם' א חלק( 'ב מילה ברית

 

  בהחזקת המכובד שהסנדק רבינו אמר כי, שמענו הנה
 הכסא על לשבת צריך, מילה ברית בשעת התינוק
,  אליהו של כסא שמכריזים אחרי, דהיינו. זמנו כשמגיע

  של לכבודו שהכינו המקום על התינוק את מניחים אז
 .הסנדק מתיישב ואז, אליהו
  אני אז להמתין לי קשה האחרונות בשנים - רבינו ואמר
 .הסנדק כסא על קודם עוד מתיישב כבר

 של כסא גם הוא כסא שאותו מקומות הרבה ויש[
  שנוהגים קהילות ויש, אליהו של כסא וגם הסנדק
 ].ופשטיה נהריה ונהריה, מכובדים מקומות שני לעשות
 סנדק כשהוא מרבינו תמונות שבידו מי מקוראינו נבקש
  וכן, ישראל בארץ שונים במקומות, מילה בברית
,  בהם אותנו שיזכה סנדקאות ממצות מענינות תמונות
 .השמים מן ושכרו לכתובת המייל הרשומה כאן וישלח

 (צולמה בחודש תשרי תשנ"ז) :בתמונה

  א"שליט כהן אחי רבי ג"הרה של לבנו( בברית כסנדק משמש מרן

 ציון ןב רבי הגאון מידי התינוק את ומקבל, )מירושלים
 נשאר מרן: מעניין הלכתי בפרט להבחין ניתן. ל"זצ פלמן

 הכובע את הוריד המילה בזמן ורק, לראשו כשהכובע
 .בטלית ראשו את ועטף

 עלי הדף
 בציצית קטן חינוך בענין

  ציצית גבי דלוקח לישנא נקט דלא הא' התו' וכ. תפילין לו לוקח אביו תפילין לשמור היודע קטן בציצית חייב להתעטף היודע קטן דתניא' ב' ב ערכין
  טלית לו ליקח צריך אביו טלית לו אין אם' התי' דלב' מבו, לקיחה בהו שייך יקרין דמיהן דתפילין משום נ"א לו יש טלית דמסתמא תפילין גבי כמו
  כ"וא ריתחא בעידן אלא עלה ענשינן דלא טלית ליקח חייבין אינם להם אין אם אבל טלית להם יש אם' דוק ציצית חייבין דהכל לעיל' התו' כ הא' וק
  חייב בקטן מ"מ טלית לקנות חיוב עליו אין דבגדול ג"דאע' לתוס ל"דפשיט ל"וי לקנות חיוב עליו אין בגדול שאף כיון חינוך מצות בזה שיש ל"מנ

  אביו על יש טלית לו' יהי בודאי דלכשיגדיל כיון כ"וא בזה רגיל ושיהא המצוה לעשות לכשיגדיל שידע חינוך מצות עיקר דהא טלית לו לקנות אביו
  שאין טלית לקנות חיוב שאין במה ל"איכפ ולא ציצית בו לעשות חיוב שיש ידע טלית לו' ויהי שכשיגדיל להרגילו כדי טלית לו לקנות מעתה חיוב

  במצות לחנכו כדי בנזיר בנו את מדיר האיש' א ט"כ בנזיר' מדאמרי לזה' וראי, בציצית חייב טלית לו שכשיש החינוך אלא הטלית קניית על החינוך
  כל' אמרי בנדרים וגם הוא חוטא נזיר' אמרי הא' וק' מצו פ"ועכ לחנכו חיוב בזה שיש' הגמ' מל משמע' וכו קאמר מבעיא לא נמי נדרים' אפי ה"א

 להרגילו מוטל האב על מ"מ לנדור ראוי דאין דנהי ש"א ת"ולמשנ, )התורה ה"ד' א א"פ מנחות' תו' ועי( לחנכו' מצו בזה יש ואמאי' וכו רשע נקרא הנודר
 )ש"עי' ד' סי ציצית' מס(                                                              . שפתיו מוצא לקיים שצריך כשיגדיל שידע כדי לקיים חייב נזר או נדר שאם

 
 

 יפה מראה

  לבין, א"שליט רבינו מרן בין רבות שנים במשך שררה אמת של ידידות
  תורת' הוותיק תורה התלמוד ממייסדי, ל"זצ מונק מאיר רבי הגאון ח"להבחל
 החינוך ספינת לניווט שנים עשרות במשך אחראי שהיה ומי, ברק בבני' אמת
  ישראל גדולי מרנן של בהוראתם ישראל בארץ והמלמדים התלמידים בקרב
 .א"שליט ל"זצוק
 במסירות שניהלה, ה"ע מונק' הגב אמו אצל, מאביו כיתום גדל ל"זצ מאיר רבי

'  אבות בתי' הוותיק מוסד את, הקדומה ברק בני של בתקופה רבות שנים במשך
  מרן של בצילו להסתופף גם זכה שנים באותם. גדל ובצילה, רמה ביד ז'פונבי
  של במנינו כפים נשא הוא שחרית שם שהתפלל פעם כשכל, איש החזון בעל
 .איש החזון
  ורבינו, איש החזון של במנין לוי היה לא אחת שלא, א"שליט רבינו וסיפר
  נוצר מאז... ל"זצ מאיר רבי של ידו על מים יוצק היה, בכור שהוא כיון - עצמו
 .ממש האחרונה לתקופה עד שנמשך, קשר ביניהם
 ובאחד, א"שליט ברבינו אחת לא נועץ ל"זצ מאיר רבי היה, השנים במשך

 .הוקרה מילות כמה הספר בראש כותב גם רבינו שחיבר הספרים
 ושאל' איש חזון' בכולל כשלמד הפעמים באחד אליו פנה רבינו, המסופר פי על

  שתלמיד אמרו' ט דף חולין בגמרא שכן, תפילין של קשר ללמדו יוכל אם אותו
 ....עדיין בזה בקי ואינו, תפילין של קשר גם שיידע צריך חכם

 הגאון חתנו בן, כשנכדו, איתו למחותן רבינו נעשה, יותר המאוחרות בשנים
  שנוצר מאוד שמח אז רבינו. נכדתו עם השתדך א"שליט קולדצקי יצחק רבי

 .קיימא של קשר ביניהם
  ע"נלב שהוא וכששמע, הרבה בעדו רבינו העתיר, כשנחלש האחרונה בתקופה
 .תנצב"ה, מאוד הצטער

 :שנים כעשור לפני הנדירה בתמונה
  עם משותף לנכד בברית כסנדק משמש רבינו
.  י יעקב רבי הגאון לנכדו בן, ל"זצ מ"הגר

  כי, מעניין. )עזרתו כל על כ"ויש( א"שליט קולדצקי
  טוב מזל וכשאיחלו רבינו בו הביט הברית במשך

  רבי... מזקינים' ה ברוך, ואמר רבינו חייך, לזה זה
  הגיב, דגול כמחנך ידוע שהיה, ל"זצ מאיר

 ...מתבגרים, מזקינים לא: בשנינות

 האחרון בשבוע ע"שנלב ל"זצ מונק הכהן מאיר רבי הגאון 'המחנכים מחנך' של לדמותו
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 פנינים על הפרשה
 

 

 המוסר ולימוד סרמו 
 )י"רש( מוסר לקחו ולא ראו הללו ורשעים, באחיה שדברה דיבה עסקי על שלקתה לפי, מרים לפרשת מרגלים פרשת נסמכה למה
 וכמה, מוסר איתם שלומדים ידי על זאת לעשות אפשר כלל ובדרך שמים יראת ?הצאצאים בלב להשריש הדגש עיקר מה. ושאל נכנס פלוני
 .הענין לפי הכל ללמוד
 עם כך על איתם ודיברתי, הנפש והשראת מות גיהנום על חלצי יוצאי עם ללמוד ראוי כי איתי דיבר י"הקה, שנה כארבעים לפני. אמרתי
  ועולם הנפש והשראת גהינום על ללמוד שצריך הוא כך היום גם? השתנה העולם וכי? הדרך זו בזמננו היום גם האם ,מרובה במידה תיאורים

 .הבא
  לו נתתי, ענהו, למשפיל החזרת ומה, רבו שאלו, וראנ צער לי והיה אותי והשפילו אותי ביזו היום: לרבו אמר יהודי: בחיוך רבנו המשיך
 ".מוסר שבט" הספר: לו והשיב ?זה מי, רבו שאלו, נשיקה
  11 לפני דקות -20 וב.  9-11 מ הוא שם הלימודים זמן, הכולל זמן חשבון על' מוסר סדר' לקבוע מעוניינים הכולל שחברי ברק בבני ערב כולל

  אם ובזה, כן דעת על נותנים הנדבנים האם, חלקים' ב כאן יש .גזל זה - כן יעשו שאם ואומר מתנגד הכולל ראש אך, מוסר ללמוד החליטו
 .מעכב הכולל שראש מה הנושא את כאן ויש. דעתו על נתנו ,יסכים הכולל ראש
  רק מוסר ללמוד שצריך מבין הוא שגם משום אם, מעכב מדוע תלוי הדבר אבל. קובעת ודעתו הוא אפוטרופוס מ"מ שלו הכסף שאין אף והנה

  על כוח לאפוטרופוס ואין שטויות זה ,בכלל למוסר מתנגד שהוא משום אם אבל, כן לקבוע זכותו, הכולל סדרי חשבון על ללמוד שלא שדעתו
 .תשטויו
  הרבה אם מעט אם ויום יום כל מוסר ללמוד אדם לקבוע שצריך ב"י ק"ס' א' סי ברורה במשנה כתב כבר, רבנו הוסיף המוסר לימוד ולענין
   .צ"ושה ב"סק ג"תר' בסי מוסר לימוד בענין ברורה במשנה עוד ויש, ממשניות יותר חיוב שהוא כתב הציון ובשער', וכו
  כמה ילמד ונחוץ שייך אם ולפעמים, זה את למסד לא אבל ,מוסר ללמוד שצריך סבר הוא? מוסר על התבטאות איזו א"מהחזו שמע רבנו האם
 .למוסרניק ומתנגד מוסר בעד אני שאמר בשמו אמרו. ילמד לא צריך לא אם ולפעמים, שעות
  של דין בית' ביקשו פטירתו ואחרי, בעיון ס"ש פעם 36 תלמידים חבורת עם שלמד' הק ה"השל של נכדו או מבנו עובדה לי מסרו. אמרתי
  שיעוריו את להמשיך חלציו יוצאי ביקשו להסתלקותו' ז ואחרי. מוסר תלמידיו עם למד לא כי הסכים לא סבו אך, סבו עם להושיבו' מעלה
 יתוקן זה ידי ועל, מוסר ללמוד ויזהירם למטה שירד דינו את שפסקו להם לומר בא הוא כי. מקומו על ישב הוא שהנה ונבהלו, ד"לביהמ ובאו
  הוא כי, לידו יישב שהשני רצה לא שאחד גדולים' ב שהיו אלא, ל"כהנ לא ?)כאמת( הדבר לרבנו ידוע האם. כ"ע, סבו ליד לשבת ויוכל הדבר
 .במוסר חיבר לא וחברו מוסר ספר חיבר
  ספר הדפיס אבא גם טעמא שמהאי וכמדומה, לא מוסר למה בשמים יתבעו שהרי - ל"הנ המעשה מטעם הוא יושר אורחות חברתי שאני מה

 .]צריך לא ותו, לעורר שצריך שחשבתי מה הדפסתי כי" יושר אורחות" של נוסף חלק הדפסתי שלא ומה[ מוסר
 ב"הנצי כי ואמרו, מוסר בזה יש ס"הש כל למדו הם אם כן ואם, ס"ש באגדות חובה ידי יוצאים שמוסר איש החזון בשם לומר שרוצים יש

  נכון ואם, ס"ש לומדים לא כי[, מספיק לא זה בתים לבעלי הרי אומר שאתה מה לפי גם הרי .א"רע ת"שו לנו יש מוסר צריכים לא אנו: אמר
  את ללמוד צריכים לא חכמים תלמידי גם אכן ]די היה לא כ"ואעפ ס"הש אגדות שלמדו בהללו היה המדובר הרי ה"השל נכד עם ל"הנ המעשה
 .מוסר לימוד בתורת ס"הש באגדות המוסר
 )כל משאלותיך(                     .ישרים ומסילת תשובה שערי כגון הרגילים בספרים, מוסר לומד היה לילה מידי? מוסר ספרי לומד היה ל"ז אבא

 שלחפרשת  336 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע
 

 

 גליון זה יוצא לע"נ

 גדליה   הגאון האדיר ר'
 נדל זצוק"ל ראובן השלב"ר 

 ממעתיקי השמועות
 תשס"ד סיון ט"ז ע"נלב

 תנצב"ה

 עלי שי"ח 
 '')ב'( מקרבין כיצד''

 הרב והביקוש הצורך על מעידות בגולה והן בארץ הן, עצמם מהמתקרבים וגם, בקירוב מהעוסקים, הציבור שכבות מכל שקיבלנו הרבות התגובות
 .מאמרים שני עוד ה"אי לזה נקדיש אנו ולכן, בנושא א"שליט רבינו של משנתו את לפרוש

 :העוסקים לשאלות במענה רבינו שהשיב הקירוב בנושאי הוראות כמה עוד נביא זה במאמר
,  תורה כבני לבושים לא שעוד כאלה גם נמצאים הבחורים בין כלל בדרך: בציבור תפילה שם שקובעים קביעות של שונות במסגרות המצויה שאלה

  לתפילת אותם להגיש אפשר אם השאלה. לקרב וצריכים רוצים אותם גם. קצר וחולצה מכנס עם הולכים שגם ויש עליון ומעיל מגבעת בלי שהולכים
  לראות צריכים הם. אותם להגיש אין לכתחילה: ברורה היתה רבינו תשובת, מנוכרים ירגישו שלא כדי וגם אותם לקרב במטרה ערבית או מנחה

 יורידו שאם שכיון, קולא צד יש כאן, התיבה לפני לעבור כבר ניגש מהם ואחד קרה אם אבל', נורמלים' בגדים לובש, האמיתי ציבור ששליח ולהכיר
 .)אחרים למקרים הלכה מזה ללמוד אין כמובן( לרדת לו לומר צריך אין, מאוד יתבייש אותו

 עובדת על' המלאה כוס חצי' על לדבר הפחות לכל ניתן ואם, ירושלים יום, העצמאות יום, מדינה של לנושאים להתייחס איך, שאלו: השקפה נושאי
 זה כגון על: רבינו ענה, ל"בחו הגויים בין ארוכות בתקופות שהיה כמו לא ולהבדיל, תורה ללמוד גם יכול שרוצה ומי) ל"וד( תורה לשמור יכולים היותנו
 .היותר ככל מכך להימנע אבל, אפשר, לדבר מוכרחים אם. לטפשים וחומר וקל לחכמים שתיקה יפה ל"חז אמרו

,  יעזור זה אם: תשובה? דרכיו את לשנות שעליו, הולם שאינו שחץ לבוש או, עגילים עם שמגיע לבחור להעיר ראוי האם: המתחזקים לבחורים הערות
 .תועלת שיביא חכמה בצורה אבל להעיר צריך

  הדברים בפרסום התועלת אבל' וכו ביותר חמורות עבירות ואיזה, לבן המתנגדים הורים, ואשכנז ספרד מנהגי בנושאי עסקו עוד נוספות שאלות
 .תועלת שיביא מה לפרסם משתדלים ואנו, ענין של לגופו לשאול צריך דבר כל כי, מאוד מועטה

 .בזה לעסוק יצא לא א"שליט רבינו ומדוע, בקירוב לעסוק ראוי אחד כל על האם, הקדמונית בשאלה ה"אי יעסוק, זה בנושא והאחרון הבא המאמר
שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוףיצחק 
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סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

פעמיים בפרשה מופיעה המילה "בגדיהם". של 
מי הבגדים ומה נעשה בהם?

מצוות  כשלוש  נחשב  כהנים  ברכת  נשא:  פרשת  פתרון 
עשה וזה מתחלק לשלוש ברכות כאשר: שלוש מילים – ברכה 

ראשונה. חמש מילים – השניה. ושבע מילים – האחרונה

הזוכה: משפחת ברקלי, מודיעין עילית
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

מחיה המתים
ל"ע,  הידועה  במחלה  חולה  שהיה  אחד,  אדם 
ואמרו לו הרופאים שנשארו לו רק כמה ימים לחיות, 
ה' ישמר. ה' עזר וריחם עליו, תלמיד שלי בא אליו 
לבית החולים, והתלמיד לימד את החולה ואת כל 
משפחתו לומר תודה. הם שמעו בקולו, אמרו תודה 
מובן  כלום!  לו  שאין  והתגלה  תודה,  ועוד  ותודה, 
והחליטו  עיניהם  למראה  האמינו  לא  שהרופאים 
שהיתה כאן איזו טעות, אבל לא היתה שום טעות, 
של  סדרה  אחרי  חלש  כולו  היה  החולה  שהרי 
טפולים. היה במצב נורא כמו מת ממש, והתרפא 
על ידי האמונה. רבנו הקדוש מביא בלקוטי מהר"ן 
תנינא בתורה ה', שיש מחלות שאין להן מרפא, ורק 

על ידי אמונה אפשר להנצל מהן. וזו לשונו: "העקר 
הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק 
את עצמו באמונה. כי יש סובלי חלאים, שיש להם 
והם סובלים החלאים רק בשביל  מכות מופלאות, 
נפילת האמונה, בבחינת )דברים כח(: 'והפלא ה' את 
מכתך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים' – 
'ונאמנים' דיקא, כי הם באים על ידי פגם אמונה, כי 
על ידי נפילת האמונה באים מכות מפלאות, שאין 
מועיל להם לא רפואות ולא תפלה ולא זכות אבות". 
עין שם עוד שמסביר, איך הרפואה תלויה באמונה. 
והעקר היוצא מדבריו לענינינו, שאותן מחלות קשות 
ל"ע, אין להן רפואה בדרך הטבע ורק כאשר זוכים 
לתקן את הסיבה הרוחנית שבגללה הם חלו, הם 
מתרפאים. ומאחר שהסיבה הרוחנית של המחלות 

שלהן  הרפואה  לכן  באמונה,  נפילה  היא  הקשות 
היא ההתחזקות באמונה. וצריך לדעת שלהתחזק 
היסורים.  על  רבה  תודה  לומר  בעקר  זה  באמונה 
תודה  לומר  של  הזה  שהענין  במרגליות  הסברתי 
זה  ביסורים.  לשמוח  פרושו  היסורים,  על  רבה 
לא  לחש,  לא  זה  תודה,  חיצוני שאומרים  דבר  לא 
או באיזה סטיקר שמדביקים  כאן בסיסמה  מדבר 
ו'ברוך  לטובה'  הכל  חיוך  'תן  הרכב:  שמשת  על 
הפנימית  בנקדה  אמונה,  לא.  ממש  נושם',  אני  ה' 
והאמתית שלה, היא דרך חיים שמלוה את האדם 
בכל רגע בחייו, בכל מחשבה שלו. עולמו הפנימי של 
המאמין שונה בתכלית מהעולם הפנימי של האדם 
עם 'האמונה הרדומה'. וזה בא לידי בטוי בהתנהגות 

ובתגובות שלו על כל דבר ודבר.

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

מתנה ושמה תודה )פרק ד(

ִלְהיֹות  ָלנּו  ָאסּור  ָחה.  ּגָ ַהׁשְ ּבַ ָטעּות  "ֵאין 
י  ָלַמְדּתִ ַהּבֶֹקר  ִדּיּוק  ּבְ ֶזה.  ְגַלל  ּבִ ֲעצּוִבים 
לֹוַמר  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ תֹוָדה',  ּבְ ָעָריו  'ׁשְ ֶפר  ּסֵ ּבַ
ּלֹא הֹוֵלְך. ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים  ם ַעל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ּגַ
ֲאַנְחנּו  ְלטֹוָבה.  ַהּכֹל  ה  עֹוׂשֶ ה'  ׁשֶ ְלַהֲאִמין 
ָלנּו  ה  עֹוׂשֶ ה'  ׁשֶ ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ְצִריִכים 

יד לֹו ּתֹוָדה". ּוְלַהּגִ

יד ּתֹוָדה?  א: "ַעל ָמה ְלַהּגִ י ֶאת ִאּמָ ַאְלּתִ ׁשָ
אֹוִתי?"  אֹוֲהִבים  לֹא  ַהְיָלִדים  ׁשֶ ֶזה  ַעל 
ּתֹוָדה  אֹוְמִרים  ִראׁשֹון,  ָבר  "ּדָ ָאְמָרה:  א  ִאּמָ
ֶדת,  ֻהּלֶ יֹום  ְלָך  ֵיׁש  ַהּטֹוִבים:  ָבִרים  ַהּדְ ַעל 
ים  ּקִ ַמְמּתַ ָנה, ֵיׁש ְלָך ָסלֹון ָמֵלא ּבְ ׁשָ ַדְלּתָ ּבְ ּגָ
ִמיד נּוַכל ְלַהְזִמין  ּוְפָרִסים, ְועּוָגה ְיֵפהִפָּיה. ּתָ
אֹוֶמֶרת  ָהֱאמּוָנה  ָך.  ִאּתְ ַלְחּגֹג  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ֶאת 
ה רֹוֶצה  ַאּתָ ה ׁשֶ ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ֶעֶצם ָהֻעְבּדָ ׁשֶ
ה  ַאּתָ ָחׁשּוב.  ָבר  ּדָ ָבר  ּכְ ֶזה  ֲחֵבִרים  ְלַהְזִמין 
לֹא  ְכָלל  ּבִ ָעְבָרה?  ׁשֶ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָהָיה  ָמה  זֹוֵכר 
ין  ה ַמְמּתִ ָנה ַאּתָ ָ ֶדת, ַהּשׁ ָרִציָת ַלְחּגֹג יֹום ֻהּלֶ

ָבר לֹא   ה ּכְ יעּו. ַאּתָ ַּיּגִ קֶֹצר רּוַח ַלֲחֵבִרים ׁשֶ ּבְ
ּוְמַחֵּיְך  צֹוֵחק  ה  ַאּתָ ָנה.  ׁשָ ִלְפֵני  מֹו  ּכְ ָעצּוב 
א  ִאּמָ ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ַלה'".  ה  ַרּבָ ּתֹוָדה  יֹוֵתר. 
י  ְלּתִ ִקּבַ צֹוֶדֶקת.  ִהיא  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ אֹוִתי.  ִנֲחמּו 

ְקָוה. ל ּתִ ֶהְבֵזק ׁשֶ

יר  ָנׁשִ ַלה',  ּתֹוָדה  יד  ַנּגִ "ּבֹוא  ָאְמָרה:  א  ִאּמָ
ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִים  ּפַ ּכַ ְוִנְמָחא  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור 
ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ֱאמּוָנה".  ּבֶ ק  ְוִנְתַחּזֵ
ֲחָזקֹות  ִפיקֹות  ּדְ ַמְענּו  ׁשָ ִרים,  ְוׁשָ רֹוְקִדים 
זֹאת  ָכל  ּבְ אּוַלי  ִלְפּתַֹח,  י  ַרְצּתִ ֶלת.  ּדֶ ּבַ
אֹרּו  ֶלת,  ַהּדֶ ֶאת  י  ַתְחּתִ ּפָ ׁשֶ ּכְ יַע.  ִהּגִ הּו  ִמיׁשֶ
ֶלת  ַהּדֶ ֶפַתח  ּבְ ָעְמָדה  ֲעָנִקית  ֻקְפָסה  ֵעיַני. 
ִרים: "ַהּיֹום יֹום  ה ׁשָ ּתָ ל ַיְלֵדי ַהּכִ ּוֵמֲאחֹוֶריָה ּכָ
ִית  א ַהּבַ ִנּיֹות ְספּורֹות ִהְתַמּלֵ ֶדת". ּתֹוְך ׁשְ ֻהּלֶ

יִרים ְוִרּקּוִדים. ְמָחה, ׁשִ אֹוָרה ְוׂשִ

י. ָרִצינּו  ֵאַחְרנּו, מֹוְיׁשִ "ֲאַנְחנּו ִמְצַטֲעִרים ׁשֶ
ְפנּו  ִהְתַאּסַ ְמֻיֶחֶדת.  ָעה  ַהְפּתָ ְלָך  ַלֲעׂשֹות 
ה  ָנה". "ַאּתָ נּו ַיַחד ְוָהַלְכנּו ִלְקנֹות ָלְך ַמּתָ ּלָ ּכֻ

ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ְפָסה.  ַהּקֻ ֶאת  ִלְפּתַֹח  ַחָּיב 
ׁשּום  ִלי  ָהָיה  לֹא  ְלפֹה".  ַעד  אֹוָתּה  ִלְסחֹב 
ָהֲעָנִקית  ְפָסה  ּקֻ ּבַ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָמה  ג,  ֻמּשָׂ
רֹוֲעדֹות  ָיַדִים  ּבְ ְפָסה  ַלּקֻ י  ּתִ ׁשְ ִנּגַ ַהּזֹאת. 
ִלְראֹות  י  ּתִ ׁשְ ִהְתַרּגַ ה  ּמָ ּכַ אֹוָתּה.  י  ּוָפַתְחּתִ
ִדּיּוק ָמה  ְכָלל. ּבְ ְפִנים קֹוְרִקיֶנט ָחָדׁש ּוְמׁשֻ ּבִ

ִּיְהֶיה ִלי. י ׁשֶ ָחָלְמּתִ ׁשֶ

י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוָבה  ָנה  ּתָ ַהּמַ ֲאָבל 
ִהיא   – י  ּלִ ׁשֶ ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ה ּבְ ָנ ּתָ ַמ

ָמּה ּתֹוָדה.  ּוׁשְ

ּתֹוָדה  י  ָאַמְרּתִ
י. ְוָחַגְגּתִ

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

בדיחות הדעת

עורך דין עובר למשרד חדש ומקבל זר פרחים 
מחבירו ועליו כתוב "תנוח בשלום על משכבך" 
מיד מחייג לחבירו ושואל: מה הסיפור? החבר 
קרתה  איך  לברר  פרחים  לחנות  מחייג  מיד 
פשלה כזו. אומר לו בעל החנות: יש לנו צרות 
גדולות יותר כי להלוויה שלחנו זר שעליו כתוב 

"מזל טוב על המיקום החדש...



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

הערכה או ביקורת  פרק יח'
במסגרת המאמרים על הערכה עצמית, דיברנו על 
הרקע של ההערכה ועל העבודה מול ההורים. הבית 
המאמרים.  של  הנושאים  במרכז  היה  הילד,  של 
והוא  הילד  של  השני"  ל"בית  בע"ה  נעבור  השבוע, 
המורה  של  התמודדותו  הוא:  והנושא  הספר.  בית 
עם תלמיד בעל הערכה עצמית נמוכה. חלק מתוך 
יעקב  מר  ע"פ מאמר של  בנוי  המאמרים הבאים, 

פלדמן, תודתי לו על התובנות שקבלתי.

היחס המסייע להערכה עצמית גבוהה

הזכרנו, כי במידה רבה, הסביבה בונה את ההערכה 
בה  הכיתה  גם  הינה  הסביבה,  הילד.  של  העצמית 
הזכרנו  האחרונים,  המאמרים  באחד  לומד.  הילד 

רוג'רס.  של  גישתו  את 
המניע  כי  מאמין,  רוג'רס 
הוא:  העיקרי  האנושי 
למימוש  להגיע  השאיפה 
הוא  עצמי,  מימוש  עצמי. 
האדם  של  טבעית  נטייה 
להיות העצמי הטוב ביותר, 
שטבעו האישי מאפשר לו. 
מתבטא  העצמי,  המימוש 
הקיום  על  בשמירה 
בצמיחה  וגם  שלנו  הפיזי 
בעוד  שלנו.  האישית 
משותף  הפיזי  שהקיום 
הצמיחה  האדם,  בני  לכל 
האישית היא ייחודית לכל 
לשאיפת  בהתאם  פרט, 
שאיפה  שלו.  ההתקדמות 
את  שמובילה  היא  זאת, 
שאיפה  להישגים.  האדם 
ביטוי  לידי  לבא  יכולה  זו 
הספר,  בית  במסגרת 
ירגיש  והתלמיד  במידה 
שהסביבה בה הוא נמצא, 
לו  ומסייעת  תומכת  אכן 
העצמי.  למימושו  להגיע 
אמון  לתת  חייב  המחנך 
בחניכו, כמי שראוי לעשות 

בצורה  אמון  בשידור  רק  בעצמו.  השינויים  את 
מתמדת מתוך אמונה יוקדת של המחנך כי התלמיד 
יוכל  ולהתקדם,  שינויים  לבצע  ויכול  מסוגל  אכן 
בפועל.  זאת  ולבצע  בעצמו  בכך  להאמין  התלמיד 
סביב  ליצור  היא:  המחנך  של  העבודה  עיקר  לכן, 
יותר  ופנוי  יותר  פתוח  הוא  בהם  תנאים,  התלמיד 

לקיים תהליכים, בעצמו. 

המשימה המרכזית 

בעבודה עם ההורים, דיברנו על קבלה ללא תנאי. 
חיובי,  ביחס  לתלמיד  להתייחס  צריך  המחנך  אף 
ללא תנאי. הוא צריך להיות אמפתי כלפיו, להקשיב 
תהליך  כדי  תוך  אפילו  אותו  מלשפוט  ולהימנע  לו 
ענישה. אין זה אומר, שכמחנך, אין לי דעה, מטרות 
וערכים, אלא, שכאשר אני עם התלמיד- כרגע הוא 
במרכז, הוא הנושא, והנושא הוא "קבלה". כישוריו, 
הופכת  מבטו  נקודת  והבנת  מבטו  נקודת  יכולותיו, 
המחנך  אני  אוכל  איך  המרכזית:  המשימה  להיות 
הילד.  לבין  הלמידה  בין  המקשר  הגורם  להיות 
הגורם המקשר, על אף החסרונות, הבעיות  להיות 
בכיתה  בנוכחותו  מאוים  חש  אינו  התלמיד  כך  ו... 
ומעצם הלמידה, כי לא שופטים אותו אלא מקבלים 
ומכילים אותו. לקבל ולהכיל תלמיד, לא קשור בכלל 
חוקי  גבולות,  על  לעמוד  המורה:  תפקידי  לשאר 

תהליכי  לבצע  ואפילו  המשמעת  ודרישות  הכיתה 
מתוך  לעשות  אפשר  אלו,  כל  שאת  אלא  ענישה. 

אהבה ולא מתוך שנאה וניכור.

קבלה מול התנגדות

כאשר אנו כועסים על אדם, ובמיוחד על תלמיד, 
היינו  אם  שפמו".  "מתחת  מלמולים  שומעים  אנו 
מתקרבים היינו יכולים לשמוע, לדוגמה את הביטוי: 
כבר,  יאלה  שלו???  הבעיה  מה  רוצה,  הוא  "מה 
לי ממנו, שכבר....".  התלמיד מעדיף לראות  נמאס 
וקוצף- כאדם עם בעיה,  את המורה שכרגע סוער 
וכך הוא לא מתמודד באמת עם הנושא האמיתי, 
לו להגדיר מחדש: "המורה  אלא עם הבעיה שנוח 
מבוכה  חשים  המבוגרים,  אנו,  גם  משוגע".  שלי 
קשה  הרגשה  לנו  יש  עלינו.  כועסים  כאשר  גדולה, 
מצד  והרחקה  דחייה  של 
בדרך  אנשים.   אותם 
מתנהג  כשתלמיד  כלל, 
כאשר  טובה:  לא  בדרך 
הוא מתרגז, מתחצף וכדו' 
לרוב הבעיה שלו היא עם 
עצמו. נזכור תמיד כי- הוא 
אדם  אלא  רע,  אדם  לא 
התנהגותו  ולכן  לו,  שרע 
לא  זה  משליטה.  יוצאת 
זו  מילים"  "משחקי  רק 
שלנו  הפנימית  התפיסה 
אותו האדם, התלמיד.  על 
הוא  כי  להאמין  חייב  אני 
שכרגע  רק  טוב,  תלמיד 
הוא  לו,  וכשרע  לו!   רע 
מורה  כאשר  מתנהג... 
שבסערת  תלמיד  רואה 
מתפרע,  משתולל,  רוחו 
שופט  והוא  וכדו'  מתחצף 
אותו לפי מעשיו כאדם רע, 
שהמבט  מרגיש  התלמיד 
אותו  מקבע  המורה  של 
כשלילי. במיוחד מתחזקת 
הוא  כאשר  הזו,  התודעה 
מיני  כל  בנוסף  שומע 
עד  והעלבות  גנאי  ביטויי 
שמתחזקת בו התודעה כי: "המורה רואה בי בעיה 
התלמיד  של  לנפשו  חודר  הדבר  אותי?"  ושונא 
והוא עלול לחוש מנודה ומורחק. במקרה כזה, הוא 
אומר לעצמו: "אין לי סיכוי, חבל על המאמץ, למה 
בטוח  אז  אשתפר,  כן  ואם  ולהשתפר"  לנסות  לי 
ואילו, כשהתלמיד חש  המורה.  מול  או  בשביל  לא 
שהסביבה לא עוינת אותו ואולי, אף מקבלת אותו. 
כל תהליך, שיתחיל מכאן יש לו סיכוי. אלו לא רק 
מילים יפות, זאת עובדה. כאשר תלמיד מקבל יחס 

אמפטי- הסיכוי להשתנות גדול יותר.

התעניינות

הילד  עם  קורה  מה  כהורה  אדע  איך  אז  רגע, 
ילדים שאינם משתפים את  שלי בכיתה?! לעיתים 
ההורים מה עבר עליהם בבית הספר, זה נובע בין 
שהוא  מאמין  לא  הילד  נמוכה-  מהערכה  היתר 
ללא  אפילו  אינפורמציה  אספו  להתעניינות.  ראוי 
ידיעה  וכשיגיע הביתה שאלו שאלות מתוך  ידיעתו 
והתעניינות אמיתית: המורה למשנה לא בא היום? 
אמרו לכם למה? היה מורה מחליף, מה הוא לימד? 
הילד יראה שאנו מתעניינים וזה חשוב לנו, עם הזמן 
ארוכות  לשיחות  בע"ה  נשב  שלנו,  באמון  והבטחון 

יותר.

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לבורא עולם, ובכוחו של הבורא, והבורא לא צריך 
אותי כי יש לו הרבה שליחים. ואם הוא בחר בי 
להיות השליח שלו, אני חייב לו אין סוף תודות..."

בכל זכות שזיכו אותו משמיים שתעבור דרכו – 
הוא עוד יותר התבייש והרגיש חייב, הנה יש לי עוד 
חוב לה' יתברך. ככל שהזכויות שלו התרבו והלכו 
– כך הוא הרגיש חייב יותר ויותר – "קטונתי מכל 
החסדים", כל חסד וחסד שה' זיכה אותו לעשות, 
בעיני עצמו עד  ויותר קטן  יותר  עשה את משה 
שהגיע להרגשת אין ואפס ממש, לתכלית הענווה.

ואם אנחנו רוצים לעשות משהו טוב וגדול עבור 
עצמנו ועבור כל העולם הזה, עלינו לאמץ את דרך 
החשיבה הזאת עד שהיא תהפוך לחלק מאיתנו, 

ויש לכך לפחות ארבע סיבות:

ואף  האמת,  שזו  בגלל  היא  הראשונה  הסיבה 
אחד לא רוצה לחיות בשקר.

הסיבה השנייה היא שזו הדרך ארץ הבסיסית 
כלפי הבורא שרק מטיב לנו בחינם, ואף אחד לא 
רוצה להיות כפוי טובה שזו שיא שחיתות המידות.

היחידה  הדרך  שזו  היא  השלישית  הסיבה 
להתפלל באמת, וממילא לראות ישועות באמת.

היחידה  הדרך  שזו  היא  הרביעית  והסיבה 
להביא את הגאולה, כמו שאומר רבי נחמן בספר 
המידות: "כשאתה רואה שענווה נתרבה בעולם, 

תצפה לרגלי דמשיחא".

דרך התודה
ורק ככה אומרים תודה! אם כאשר אתה מתחיל 
לומר תודה לה' יתברך אתה חושב שאתה חייב 
לה' מיליון תודות – אז לאחר שאתה זוכה לומר 
תודה אתה צריך להרגיש שעכשיו אתה חייב לה' 
שעשה  החסד  לכל  בנוסף  כי  תודות,  מיליארד 
איתך הוא עוד זיכה אותך ברחמיו גם לומר תודה, 

אז כל שכן שאתה חייב יותר ויותר!

את  רגע  בכל  חיים  היו  המדבר  דור  בני  אם 
אותם  שעוטפים  העצומים  בחסדים  ההתבוננות 
 – יתברך  לה'  חייבים  הם  וכמה  ורגע  רגע  בכל 
האם דברי המרגלים היו עושים עליהם רושם? מן 
הסתם הם בכלל לא היו מאמינים להם, וגם אם 
זה נכון – אז מה? וכי זו סיבה לבכות? וכי מישהו 

חייב לנו משהו?

מעם  חוסך  היה  זה  בוכים,  היו  לא  הם  אם 
כי הסיבה  וחורבנות קשים,  ארוכה  גלות  ישראל 
לכל הרע שבעולם היא ההרגשה "מגיע לי", ובאנו 
הזו,  ההרגשה  את  לעקור  כדי  רק  הזה  לעולם 
שגמלני  טובות  לחייבים  "הגומל  את  לחיות  וכדי 
"מי  ואת הרגשת  חינם",  טוב", את ה"מתנת  כל 

הקדימני ואשלם".

מכך  נובעת  שהבכיינות  הוא  הדברים  סיכום 
שהאדם חי בשקר וחושב שה' חייב לו. הוא לא 
זה  חוצפה  ואיזו  וכסילות,  שטות  איזו  לב  שם 
לחיות כך ולחשוב כך, וזה שורש הגאווה והכפירה. 
כל  ולתיקון  ולגאולה,  לתודה,  לאמונה,  והדרך 
שה'  ההרגשה  את  לקנות  היא   – הדורות  חטאי 
לא חייב לי כלום ולקבל כל חסד שה' עושה איתנו 
בהכרת הטוב עמוקה מתוך הבנה שזה עוד חסד 
של הבורא, ולא עוד זכות שלנו. זו האמת וזה יסוד 

החיים, ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה בקרוב.

בברכת שבת שלום ומבורך

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

הערכה או ביקורת  פרק יח'
במסגרת המאמרים על הערכה עצמית, דיברנו על 
הרקע של ההערכה ועל העבודה מול ההורים. הבית 
המאמרים.  של  הנושאים  במרכז  היה  הילד,  של 
והוא  הילד  של  השני"  ל"בית  בע"ה  נעבור  השבוע, 
המורה  של  התמודדותו  הוא:  והנושא  הספר.  בית 
עם תלמיד בעל הערכה עצמית נמוכה. חלק מתוך 
יעקב  מר  ע"פ מאמר של  בנוי  המאמרים הבאים, 

פלדמן, תודתי לו על התובנות שקבלתי.

היחס המסייע להערכה עצמית גבוהה

הזכרנו, כי במידה רבה, הסביבה בונה את ההערכה 
בה  הכיתה  גם  הינה  הסביבה,  הילד.  של  העצמית 
הזכרנו  האחרונים,  המאמרים  באחד  לומד.  הילד 

רוג'רס.  של  גישתו  את 
המניע  כי  מאמין,  רוג'רס 
הוא:  העיקרי  האנושי 
למימוש  להגיע  השאיפה 
הוא  עצמי,  מימוש  עצמי. 
האדם  של  טבעית  נטייה 
להיות העצמי הטוב ביותר, 
שטבעו האישי מאפשר לו. 
מתבטא  העצמי,  המימוש 
הקיום  על  בשמירה 
בצמיחה  וגם  שלנו  הפיזי 
בעוד  שלנו.  האישית 
משותף  הפיזי  שהקיום 
הצמיחה  האדם,  בני  לכל 
האישית היא ייחודית לכל 
לשאיפת  בהתאם  פרט, 
שאיפה  שלו.  ההתקדמות 
את  שמובילה  היא  זאת, 
שאיפה  להישגים.  האדם 
ביטוי  לידי  לבא  יכולה  זו 
הספר,  בית  במסגרת 
ירגיש  והתלמיד  במידה 
שהסביבה בה הוא נמצא, 
לו  ומסייעת  תומכת  אכן 
העצמי.  למימושו  להגיע 
אמון  לתת  חייב  המחנך 
בחניכו, כמי שראוי לעשות 

בצורה  אמון  בשידור  רק  בעצמו.  השינויים  את 
מתמדת מתוך אמונה יוקדת של המחנך כי התלמיד 
יוכל  ולהתקדם,  שינויים  לבצע  ויכול  מסוגל  אכן 
בפועל.  זאת  ולבצע  בעצמו  בכך  להאמין  התלמיד 
סביב  ליצור  היא:  המחנך  של  העבודה  עיקר  לכן, 
יותר  ופנוי  יותר  פתוח  הוא  בהם  תנאים,  התלמיד 

לקיים תהליכים, בעצמו. 

המשימה המרכזית 

בעבודה עם ההורים, דיברנו על קבלה ללא תנאי. 
חיובי,  ביחס  לתלמיד  להתייחס  צריך  המחנך  אף 
ללא תנאי. הוא צריך להיות אמפתי כלפיו, להקשיב 
תהליך  כדי  תוך  אפילו  אותו  מלשפוט  ולהימנע  לו 
ענישה. אין זה אומר, שכמחנך, אין לי דעה, מטרות 
וערכים, אלא, שכאשר אני עם התלמיד- כרגע הוא 
במרכז, הוא הנושא, והנושא הוא "קבלה". כישוריו, 
הופכת  מבטו  נקודת  והבנת  מבטו  נקודת  יכולותיו, 
המחנך  אני  אוכל  איך  המרכזית:  המשימה  להיות 
הילד.  לבין  הלמידה  בין  המקשר  הגורם  להיות 
הגורם המקשר, על אף החסרונות, הבעיות  להיות 
בכיתה  בנוכחותו  מאוים  חש  אינו  התלמיד  כך  ו... 
ומעצם הלמידה, כי לא שופטים אותו אלא מקבלים 
ומכילים אותו. לקבל ולהכיל תלמיד, לא קשור בכלל 
חוקי  גבולות,  על  לעמוד  המורה:  תפקידי  לשאר 

תהליכי  לבצע  ואפילו  המשמעת  ודרישות  הכיתה 
מתוך  לעשות  אפשר  אלו,  כל  שאת  אלא  ענישה. 

אהבה ולא מתוך שנאה וניכור.

קבלה מול התנגדות

כאשר אנו כועסים על אדם, ובמיוחד על תלמיד, 
היינו  אם  שפמו".  "מתחת  מלמולים  שומעים  אנו 
מתקרבים היינו יכולים לשמוע, לדוגמה את הביטוי: 
כבר,  יאלה  שלו???  הבעיה  מה  רוצה,  הוא  "מה 
לי ממנו, שכבר....".  התלמיד מעדיף לראות  נמאס 
וקוצף- כאדם עם בעיה,  את המורה שכרגע סוער 
וכך הוא לא מתמודד באמת עם הנושא האמיתי, 
לו להגדיר מחדש: "המורה  אלא עם הבעיה שנוח 
מבוכה  חשים  המבוגרים,  אנו,  גם  משוגע".  שלי 
קשה  הרגשה  לנו  יש  עלינו.  כועסים  כאשר  גדולה, 
מצד  והרחקה  דחייה  של 
בדרך  אנשים.   אותם 
מתנהג  כשתלמיד  כלל, 
כאשר  טובה:  לא  בדרך 
הוא מתרגז, מתחצף וכדו' 
לרוב הבעיה שלו היא עם 
עצמו. נזכור תמיד כי- הוא 
אדם  אלא  רע,  אדם  לא 
התנהגותו  ולכן  לו,  שרע 
לא  זה  משליטה.  יוצאת 
זו  מילים"  "משחקי  רק 
שלנו  הפנימית  התפיסה 
אותו האדם, התלמיד.  על 
הוא  כי  להאמין  חייב  אני 
שכרגע  רק  טוב,  תלמיד 
הוא  לו,  וכשרע  לו!   רע 
מורה  כאשר  מתנהג... 
שבסערת  תלמיד  רואה 
מתפרע,  משתולל,  רוחו 
שופט  והוא  וכדו'  מתחצף 
אותו לפי מעשיו כאדם רע, 
שהמבט  מרגיש  התלמיד 
אותו  מקבע  המורה  של 
כשלילי. במיוחד מתחזקת 
הוא  כאשר  הזו,  התודעה 
מיני  כל  בנוסף  שומע 
עד  והעלבות  גנאי  ביטויי 
שמתחזקת בו התודעה כי: "המורה רואה בי בעיה 
התלמיד  של  לנפשו  חודר  הדבר  אותי?"  ושונא 
והוא עלול לחוש מנודה ומורחק. במקרה כזה, הוא 
אומר לעצמו: "אין לי סיכוי, חבל על המאמץ, למה 
בטוח  אז  אשתפר,  כן  ואם  ולהשתפר"  לנסות  לי 
ואילו, כשהתלמיד חש  המורה.  מול  או  בשביל  לא 
שהסביבה לא עוינת אותו ואולי, אף מקבלת אותו. 
כל תהליך, שיתחיל מכאן יש לו סיכוי. אלו לא רק 
מילים יפות, זאת עובדה. כאשר תלמיד מקבל יחס 

אמפטי- הסיכוי להשתנות גדול יותר.

התעניינות

הילד  עם  קורה  מה  כהורה  אדע  איך  אז  רגע, 
ילדים שאינם משתפים את  שלי בכיתה?! לעיתים 
ההורים מה עבר עליהם בבית הספר, זה נובע בין 
שהוא  מאמין  לא  הילד  נמוכה-  מהערכה  היתר 
ללא  אפילו  אינפורמציה  אספו  להתעניינות.  ראוי 
ידיעה  וכשיגיע הביתה שאלו שאלות מתוך  ידיעתו 
והתעניינות אמיתית: המורה למשנה לא בא היום? 
אמרו לכם למה? היה מורה מחליף, מה הוא לימד? 
הילד יראה שאנו מתעניינים וזה חשוב לנו, עם הזמן 
ארוכות  לשיחות  בע"ה  נשב  שלנו,  באמון  והבטחון 

יותר.

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לבורא עולם, ובכוחו של הבורא, והבורא לא צריך 
אותי כי יש לו הרבה שליחים. ואם הוא בחר בי 
להיות השליח שלו, אני חייב לו אין סוף תודות..."

בכל זכות שזיכו אותו משמיים שתעבור דרכו – 
הוא עוד יותר התבייש והרגיש חייב, הנה יש לי עוד 
חוב לה' יתברך. ככל שהזכויות שלו התרבו והלכו 
– כך הוא הרגיש חייב יותר ויותר – "קטונתי מכל 
החסדים", כל חסד וחסד שה' זיכה אותו לעשות, 
בעיני עצמו עד  ויותר קטן  יותר  עשה את משה 
שהגיע להרגשת אין ואפס ממש, לתכלית הענווה.

ואם אנחנו רוצים לעשות משהו טוב וגדול עבור 
עצמנו ועבור כל העולם הזה, עלינו לאמץ את דרך 
החשיבה הזאת עד שהיא תהפוך לחלק מאיתנו, 

ויש לכך לפחות ארבע סיבות:

ואף  האמת,  שזו  בגלל  היא  הראשונה  הסיבה 
אחד לא רוצה לחיות בשקר.

הסיבה השנייה היא שזו הדרך ארץ הבסיסית 
כלפי הבורא שרק מטיב לנו בחינם, ואף אחד לא 
רוצה להיות כפוי טובה שזו שיא שחיתות המידות.

היחידה  הדרך  שזו  היא  השלישית  הסיבה 
להתפלל באמת, וממילא לראות ישועות באמת.

היחידה  הדרך  שזו  היא  הרביעית  והסיבה 
להביא את הגאולה, כמו שאומר רבי נחמן בספר 
המידות: "כשאתה רואה שענווה נתרבה בעולם, 

תצפה לרגלי דמשיחא".

דרך התודה
ורק ככה אומרים תודה! אם כאשר אתה מתחיל 
לומר תודה לה' יתברך אתה חושב שאתה חייב 
לה' מיליון תודות – אז לאחר שאתה זוכה לומר 
תודה אתה צריך להרגיש שעכשיו אתה חייב לה' 
שעשה  החסד  לכל  בנוסף  כי  תודות,  מיליארד 
איתך הוא עוד זיכה אותך ברחמיו גם לומר תודה, 

אז כל שכן שאתה חייב יותר ויותר!

את  רגע  בכל  חיים  היו  המדבר  דור  בני  אם 
אותם  שעוטפים  העצומים  בחסדים  ההתבוננות 
 – יתברך  לה'  חייבים  הם  וכמה  ורגע  רגע  בכל 
האם דברי המרגלים היו עושים עליהם רושם? מן 
הסתם הם בכלל לא היו מאמינים להם, וגם אם 
זה נכון – אז מה? וכי זו סיבה לבכות? וכי מישהו 

חייב לנו משהו?

מעם  חוסך  היה  זה  בוכים,  היו  לא  הם  אם 
כי הסיבה  וחורבנות קשים,  ארוכה  גלות  ישראל 
לכל הרע שבעולם היא ההרגשה "מגיע לי", ובאנו 
הזו,  ההרגשה  את  לעקור  כדי  רק  הזה  לעולם 
שגמלני  טובות  לחייבים  "הגומל  את  לחיות  וכדי 
"מי  ואת הרגשת  חינם",  טוב", את ה"מתנת  כל 

הקדימני ואשלם".

מכך  נובעת  שהבכיינות  הוא  הדברים  סיכום 
שהאדם חי בשקר וחושב שה' חייב לו. הוא לא 
זה  חוצפה  ואיזו  וכסילות,  שטות  איזו  לב  שם 
לחיות כך ולחשוב כך, וזה שורש הגאווה והכפירה. 
כל  ולתיקון  ולגאולה,  לתודה,  לאמונה,  והדרך 
שה'  ההרגשה  את  לקנות  היא   – הדורות  חטאי 
לא חייב לי כלום ולקבל כל חסד שה' עושה איתנו 
בהכרת הטוב עמוקה מתוך הבנה שזה עוד חסד 
של הבורא, ולא עוד זכות שלנו. זו האמת וזה יסוד 

החיים, ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה בקרוב.

בברכת שבת שלום ומבורך

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435
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לשמוע את הצעדים של המשיח
לך  ואומרים  שמבקשים  אלה  את  מכירים  אתם 
"בבקשה", אבל טון הדיבור שלהם אומר "מגיע לי"? 
הם למדו בגן ש"בבקשה" היא מילת הקסם, אבל 
הם לא למדנו בגן, וגם לא אחר כך, מה המשמעות 

האמתית של המילה הזו.

בשבוע שעבר דיברנו על חטאי הבכיינות של דור 
מול  לי",  מגיע  "הכול  מההרגשה  שנבעו  המדבר 
הרגיש  שתמיד  רבינו  משה  של  המוחלטת  הענווה 
לפני ה' כעני ורש שלא מגיע לו כלום ושאין לו שום 
זכויות וביקש רק מתנת חינם – זו בקשה אמתית. 
והעזות של האורח  באריכות את החוצפה  ביארנו 
מתלונן  רק  והוא  גדולים  חסדים  אתו  שעושים 

ומתרעם.

עם  של  הבכיינות  שבה  הזאת,  השבוע  ובפרשת 
עליהם  ומביאה  חדשות  לפסגות  מעפילה  ישראל 
הרועה  של  בדמותו  ונתבונן  נשוב  צרורות,  צרות 
להכרה  ומופת  סמל  עבורנו  שמהווה  הנאמן 

הפשוטה שה' לא חייב לנו כלום.

לכאורה אין מה להאריך בדברים כל כך פשוטים, 
כל  הזה.  בדבר  נופלים  שכולנו  היא  הבעיה  אבל 
אחד בסתר לבו מרגיש שמגיע לו גמול על מעשיו 
הטובים. אך האמת היא שאדם צריך להרגיש שלא 
זו בלבד שלא מגיע לו כלום על מעשיו הטובים, כי 
בסך הכול משמיים מזכים אותו – אלא עליו להרגיש 
שככל שמזכים אותו, כך הוא נעשה יותר בעל חוב 
לה' להודות ולהלל אותו על כל החסדים, שה' מזכה 

אותו לעשות.

זו לא מילת קסם
ועשרים  מאה  בן  יהודי  משה.  של  לדמותו  נחזור 
מוחלטת,  נקיות  ביותר:  הגבוהה  למעלה  שזכה 
תורה  קבלת  ישראל,  עם  לכל  תורה  הרבצת 
נפש,  במסירות  ישראל  עם  על  תפילות  משמיים, 

הזכויות של כל עם ישראל לדורותיו תלויות בו ועוד 
ועוד. ובן אדם כזה גדול וקדוש אין בו מחשבה קטנה 
של "מגיע לי", לא עולה על דעתו לדרוש מה' משהו 
הגשמיות  כי  בגשמיות,  שלא  בוודאי  עצמו,  בשביל 
אפילו  אלא   – בכלל  רבינו  משה  את  מעניינת  לא 

ברוחניות הוא מבקש אך ורק מתנת חינם.

ונשים לב, ש"מתנת חינם" זה לא משחק מילים, 
זו  חינם  מתנת  קסם.  מילת  ולא  סיסמה,  לא  וזו 
לי  הרגשה אמתית. הרגשה אמתית שה' לא חייב 
כלום, וגם מי אני בכלל לבקש מה', מי אני בכלל שה' 
רחום  שהוא  מאמין  אני  זאת  ובכל  בקשתי;  יעשה 
כלל  ראוי  שאינו  למי  גם  חינם  מתנות  ונותן  וחנון 
ויתפללו אליו, לכן אני מבקש  ורצונו שיבקשו ממנו 

מתנת חינם גמורה.

זו לא תפילה, זו תביעה
משה רבינו חי את האמת הפשוטה שה' לא חייב 
עשרה  וחמש  מאות  אחרי חמש  גם  וכך  כלום,  לו 
זרה  מחשבה  של  צל  שום  לו  נכנסה  לא  תפילות 
שמגיע לו משהו. וכל מי שיחיה את האמת הפשוטה 
חינם  במתנת  ולבקש  להתפלל  לזכות  יוכל  הזאת, 

כמו משה רבינו ממש.

לו  שחייבים  חושב  שאדם  אחרת  מחשבה  כל 
זו   – שמבקש  מה  את  מקבל  לא  מדוע  ומתרעם 
מחשבה של שקר מוחלט שהרי האמת היא שאף 

אחד לא חייב לך כלום.

אנשים  לשמוע  מאוד  מצוי  הזה,  בדור  והנה, 
ולא  כך שהם מתפללים  על  ומתרעמים  מתלוננים 
נושעים, שהולכים לקברי צדיקים או עושים סגולות 
או אומרים תודה ולא נושעים. וזה רק בגלל שחסרה 
לא  היא  שלהם  התפילה  הזאת.  הנקודה  להם 
תפילה, אלא התפילה היא כולה תביעה כלפי בורא 
לא  כזאת  תפילה   – לי!"  שמגיע  מה  לי  "תן  עולם: 

מתקבלת.

אל תגיד "אבל ביקשתי מתנת חינם, אבל אמרתי 
תודה..." – נכון, אמרת תודה בפה, אבל בלב חשבת 
לא  אתה  שכאשר  היא  לכך  והראיה  לך.  שמגיע 
זו ראיה לכך שאתה חושב  מקבל – אתה מתלונן. 
שמגיע לך ושמעולם לא חשבת לבקש במתנת חינם 

ושכל התודה שלך היא רק מס שפתיים.

זו הלכה וזה אפשרי
יהודי  שכל  אומר  וזה  ופסוקה,  פשוטה  הלכה  וזו 
יכול לקיים אותה, כפי שנפסק בשו"ע: "יתפלל דרך 
תחנונים, כרש המבקש בפתח". ובאותו סימן אומר 
השולחן ערוך דברים ברורים: "אל יחשוב: ראוי הוא 
שיעשה הקב"ה בקשתו כיוון שכיוונתי בתפילתי, כי 
כך  ידי  )שעל  אדם  של  עוונותיו  מזכיר  זה  אדרבה 
מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא בזכויותיו(, אלא 
מי  בלבו:  ויאמר  בחסדו.  הקב"ה  שיעשה  יחשוב 
אני, דל ונבזה, בא לבקש מאת מלך מלכי המלכים 
שהוא  חסדיו  מרוב  לא  אם  הוא,  ברוך  הקדוש 

מתנהג בהם עם בריותיו".

ואומרת הגמרא שזה נקרא "עיון תפילה" וזו אחת 
יום.  בכל  מהן  ניצול  אדם  שאין  עבירות  משלוש 
ומבאר רש"י: "שלאחר שהתפלל, דן בלבו שישלם לו 
הקב"ה שכרו ויעשה הקב"ה צרכיו וישמע תפילתו 
שזו  הגמרא  אומרת  והנה  בכוונה".  שהתפלל  לפי 
להסתכלות  להגיע  חייבים  ושאנו  ועבירה,  טעות 
הנכונה שהכול זה רק מתנת חינם ולא חייבים לנו 

כלום.

הדרך אל ההסתכלות הנכונה
בשביל להרגיש באמת שלא מגיע לי כלום, צריכים 
כמה  ידע  לא  רבינו  משה  וכי  עצמנו:  את  לשאול 
זכויות יש לו? וכי הוא לא ידע כמה הוא צדיק ועניו 

שה' מדבר אתו פנים אל פנים?

הוא ידע גם ידע, אבל משה רבינו חי כל ימי חייו 
שייך  לי  שיש  מה  "כל  וידע:  עמוקה  בנקודת אמת 

מאמר

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

 רלא יך י"לק י"ק  טניךר
כתפטח שמ"ם שו "אתך

העמוקה  בתשובה  להתבונן  נלך  המלך  בדרך 

שהשיב הקב"ה למשה רבינו )במדבר יב-יד(: "ויאמר 

תכלם  הלא  בפניה  ירק  ירוק  ואביה  משה  אל  ה' 

למחנה  מחוץ  ימים  שבעת  תיסגר  ימים,  שבעת 

שבעת  למחנה  מחוץ  מרים  ותיסגר  תאסף.  ואחר 

ימים והעם לא נסע עד האסף מרים".

נקדים מה שמצינו פירוש נפלא ב"דעת זקנים" 

שאמר  מה  על  שהתפלאו  התוספות,  מבעלי 

הקב"ה: "ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם שבעת 

ימים", שהרי עמרם אביה כבר לא היה בחיים, אם 

היה  שלא  זה  נימוק  להזכיר  הקב"ה  ראה  מה  כן 

פי  לכן הם מפרשים הכוונה בזה על  שייך אצלה. 

שכתוב  מה  הנ"ל  יב:(  )סוטה  בגמרא  שדרשו  מה 

בשירת הים:

אחות  וגו'.  אהרן  אחות  הנביאה  מרים  "ותקח 

רב,  אמר  עמרם  רב  אמר  משה.  אחות  ולא  אהרן 

שהיתה  מלמד  רב,  אמר  נחמן  רב  אמר  לה  ואמרי 

מתנבאה כשהיא אחות אהרן, אומרת, עתידה אמי 

שתלד בן שמושיע את ישראל. וכיון שנולד משה 

ונשקה  אביה  עמד  אור,  כולה  הבית  כל  נתמלא 

וכיון  נבואתיך.  נתקיימה  בתי  לה  אמר  ראשה,  על 

ראשה,  על  וטפחה  אביה  עמד  ליאור  שהטילוהו 

אמר לה בתי היכן נבואתיך. והיינו דכתיב )שמות ב-ד( 

ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לידע מה 

יהא בסוף נבואתה".

לפי זה מבארים בעלי התוספות, כי מה שאמר 

הקב"ה: "ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם שבעת 

באמת,  שהיה  מעשה  על  הקב"ה  רמז  ימים", 

שהטילה  אחרי  ראשה  על  טפח  אביה  שעמרם 

הוא  זה  שדבר  היאור,  שפת  על  משה  את  יוכבד 

יריקה בפניה של מרים, והם מוסיפים כי  בבחינת 

"ותתצב אחותו מרחוק", הכוונה  מה שכתוב שם: 

בזה שבגלל הנזיפה שקיבלה מעמרם אביה שהיה 

לשבעה  מכיריה  מכל  אותה  הרחיקו  הדור,  גדול 

"וישב  יד-ז(:  )ויקרא  במצורע  שכתוב  כמו  ימים, 

מחוץ לאהלו שבעת ימים".

"ואביה  הקב"ה למשה:  זהו שאמר  כן  כי  הנה 

]עמרם[ ירוק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים", 

העבריות  מן  מינקת  למשה  הזמינה  זו  המתנה 

"ותתצב  זה:  פסוק  אולם  אמו.  יוכבד  שהיתה 

אחותו מרחוק", כולל עוד פירוש כפי מה שנתבאר 

בדברי בעלי התוספות, שריחקו את מרים ז' ימים 

בגלל שנזפה עמרם אביה. 

"מרים המתינה  זהו ביאור הגמרא:  כן  כי  הנה 

למשה שעה אחת, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק", 

להיות  עתיד  שהוא  שלימה  באמונה  האמינה  כי 

מושיען של ישראל, ובאותו מעמד "ותתצב אחותו 

שבעת  אותה  וריחקו  אביה  בה  שנזף  מרחוק", 

במדבר,  ימים  ז'  ישראל  לה  נתעכבו  "לפיכך  ימים, 

שנאמר והעם לא נסע עד האסף מרים".

שאמר  הקב"ה  בדברי  נתבונן  כאשר  והנה 

למשה: "ואביה ירוק ירק בפניה הלא תכלם שבעת 

ואחר  למחנה  מחוץ  ימים  שבעת  תיסגר  ימים, 

הקב"ה  הביא  מה  לשם  יפלא,  ולכאורה  תאסף". 

השוואה לעונשה ממה שירק אביה עמרם בפניה 

והרחיקו אותה שבעת ימים, הלא שם נענשה על 

בנבואה  יפה ראתה  עוול בכפה, שהרי באמת  לא 

שעתיד ילד זה להיות מושיעם של ישראל.

כמו  כי  בזה,  לרמז  הקב"ה  שרצה  נראה  לכן 

מה  כן  באמת,  שחטאה  מבלי  אז  נענשה  שמרים 

על  ימים  שבעה  אותה  וריחקו  בצרעת  שנענשה 

כפי  אלא  היה  לא  משה,  על  הרע  לשון  שדיברה 

שדרשו בגמרא )יבמות קכא:( מה שכתוב )תהלים נ-ג(: 

"וסביביו נשערה מאד, מלמד שהקב"ה מדקדק עם 

סביביו כחוט השערה". והרי זה על דרך שניחם משה 

את אהרן אחרי שמתו שני בניו נדב ואביהוא )ויקרא 

י-ג(: "ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דיבר ה' לאמר 

בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד". ופירש רש"י: 

ומתעלה  מתיירא  בצדיקים,  דין  עושה  "כשהקב"ה 

ומתקלס, אם כן באלו כל שכן ברשעים".

ויש להביא סימוכין לכך מדברי ה"חתם סופר" 

אשר  את  "זכור  הכתוב:  שמפרש  תצא(  כי  )פרשת 

זכור  דעתי  עניות  ולפי  למרים.  אלקיך  ה'  עשה 

על  וטובה  כבוד  למרים  אלקיך  ה'  עשה  אשר  את 

שהמתינה על משה שעה, המתינו עליה ישראל ז' 

ימים". הרי מבואר כי תוך כדי שהכתוב מצווה לנו 

לזכור את עונשה של מרים, הוא מצוונו לזכור את 

גודל צדקתה שחיכו לה כל ישראל.

ימים,  אותה שבעה  נזיפת אביה הרחיקו  בגלל  כי 

לשון  שדיברה  על  הקב"ה  כשנזפה  עתה  גם  לכן 

"תיסגר  הדור,  גדול  שהיה  אחיה  משה  על  הרע 

שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף".

)מועד  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  והוסיפו 

קטן טז.(: "תנו רבנן אין נידוי פחות משלשים יום ואין 

נזיפה פחות משבעה ימים, ואף על פי שאין ראיה 

בפניה  ירק  ירוק  ואביה  שנאמר  לדבר,  זכר  לדבר 

לומר  יש  האמור  לפי  ימים".  שבעת  תכלם  הלא 

בפניה  ירק  ירוק  "ואביה  שכתוב:  ממה  כן  שלמדו 

הלא תכלם שבעת ימים", שהכוונה בזה כי כשנזף 

עמרם במרים בתו הרחיקו אותה שבעת ימים. אלו 

תוכן דבריהם הנפלאים של בעלי התוספות.

נפלא להוסיף מה שמצינו כי עמרם באמת גם 

ירק בפניה של מרים, כמבואר במדרש שוחר טוב 

)משלי לא-יז(: "חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה. 

זו מרים, שקודם שנולד משה, אמרה, עתידה אמי 

וכבד  שנולד  כיון  ישראל,  את  שמושיע  בן  שתלד 

עליהן עול שעבוד, עמד אביה וטפחה על ראשה, 

בפניה'.  ומרקק  'ועומד  נבואתך,  היכן  לה,  אמר 

ועל כל זאת מתאמצת בנבואתה". הרי לנו דברים 

שהטעתו,  בחושבו  בפניה  רקק  שעמרם  ברורים 

ולפי זה מדויק מה שאמר הקב"ה: "ואביה ירוק ירק 

בפניה הלא תכלם שבעת ימים".

 ית"או ךמ ינל ומ"ים ז' ימים
שו תך"חיקלך ז' ימים  חינם

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה ששנינו 

בגמרא )סוטה ט:(: "מרים המתינה למשה שעה אחת, 

שנאמר ותתצב אחותו מרחוק, לפיכך נתעכבו לה 

ישראל ז' ימים במדבר, שנאמר והעם לא נסע עד 

האסף מרים". ונתייגעו המפרשים לבאר החשבון 

מה  כנגד  במדבר,  ימים  ז'  ישראל  לה  שהמתינו 

שהמתינה למשה שעה אחת.

אך לפי דברי בעלי התוספות יתבאר הענין כמין 

"ותתצב  שכתוב:  מה  המבואר  לפי  שהרי  חומר, 

אחותו מרחוק", כולל בתוכו שני פירושים, פירוש 

מה  לראות  מרחוק  שעמדה  כמשמעו,  פשוטו  א' 

שלימה  באמונה  האמינה  כי  נבואתה,  בסוף  יהא 

לכן  ישראל,  של  מושיעם  להיות  עתיד  זה  שילד 

בזכות  ואמנם  דבר,  יפול  איך  לראות  המתינה 
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 מתך " ינל 
נלוד  שלום  זכל  מ"ים

נמצינו למדים מזה, כי משה רבינו מושיעם של 

על  שהשפיעה  מרים  בזכות  בעולם  נולד  ישראל 

עמרם אביה להחזיר את יוכבד, ובזכותה החזירו כל 

ישראל את נשותיהם שמהם נולדו כל בית ישראל 

מבואר  יב.(  )סוטה  שבגמרא  אמת  ]הן  במצרים. 

שגירשה  לפני  משה  עם  התעברה  כבר  יוכבד  כי 

כי  מבואר  ב-ב(  )שמות  יונתן  בתרגום  אולם  עמרם, 

ונולד  עמרם  שהחזירה  אחרי  רק  נתעברה  יוכבד 

רש"י  פירש  וכן  אחד.  ויום  חדשים  לששה  משה 

יא:(  שמות  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן  ג(.  )שם 

שנתעברה רק אחרי שהחזירה עמרם[.

פי  על  לכך  מרים  שזכתה  הטעם  לבאר  ויש 

מצרים  מלך  "ויאמר  א-טו(:  )שמות  שכתוב  מה 

ושם  שפרה  האחת  שם  אשר  העבריות  למילדות 

ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן  השנית פועה. 

על האבנים, אם בן הוא והמיתן אותו ואם בת היא 

עשו  ולא  האלקים  את  המילדות  ותיראן  וחיה. 

כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים". 

יא:(:  )סוטה  בגמרא  המבואר  פי  על  רש"י  ופירש 

הולד,  את  שמשפרת  שם  על  יוכבד  זו  "שפרה 

פועה זו מרים על שם שפועה ומדברת והוגה לולד, 

כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה... ותחיין את 

הילדים, מספקות להם מים ומזון". 

זו,  נפש  מסירות  בזכות  כי  לומר  יש  זה  לפי 

ילדי  את  והצילה  פרעה  בקול  מרים  שמעה  שלא 

ישראל, זכתה על דרך )אבות פ"ד מ"ב(: "מצוה גוררת 

שאר  כל  ועל  אביה  עמרם  על  להשפיע  מצוה", 

ישראל להחזיר את נשותיהם. ]ומה שלא הצליחה 

כן,  לעשות  מהמילדות  היתה  היא  שגם  יוכבד 

עצמו",  מתיר  חבוש  "אין  ה:(:  )ברכות  בבחינת  הוא 

ומאחר שעמרם פירש ממנה היתה צריכה למרים 

שתשפיע עליו להחזירה[.

 מ"ים נזכ"ך  שמ"ם א יך 
תטי"ת מאת ל

על  ישרה  מליצה  למצוא  עינינו  יאירו  מעתה 

פירש  אחיה  שמשה  כשראתה  כי  הנביאה,  מרים 

מאשתו, ולא ידעה שכך צוה עליו ה' מפאת נבואתו 

הרמה, שהרי טעתה לחשוב שנבואתו היא מסוג 

הנבואה של כל הנביאים, נזכרה שגם עמרם אביה 

פירש מאשתו יוכבד, וכל ישראל הלכו בעקבותיו 

עליו  שהשפיעה  ובזכות  מנשותיהם,  לפרוש 

נולד משה בעולם, החזירו כל  להחזיר את אשתו 

האנשים את נשותיהם והולידו את בני ישראל.

לכן לא יכלה לעצור בנפשה, ונתמלאה פליאה 

אשתו  מציפורה  שפירש  אחיה  משה  על  גדולה 

עתה  שגם  מזה  ושפטה  במעשיה,  נאה  שהיתה 

על  שתשפיע  הזמן  הגיע  אביה,  עמרם  אצל  כמו 

את  ולהחזיר  אביו  בעקבות  ללכת  אחיה  משה 

על  אחיה  משה  עם  לדבר  במקום  אולם  אשתו. 

"ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה  כך: 

הכושית אשר לקח כי אשה כושית לקח".

הכתוב  בלשון  נדייק  כאשר  כי  להוסיף  ויש 

שפירש  כלל  הזכירו  לא  ואהרן  מרים  כי  נראה, 

מאשתו, כי באמת לא העזו לדבר על כך בפירוש, 

כושית לקח", כמו שפירש  "כי אשה  הזכירו  אלא 

רש"י שזכה לאשה כציפורה שהיתה נאה ביופיה 

שהם  מכך  השתמע  וממילא  במעשיה,  ונאה 

התלוננו על שפירש ממנה.

לה,  שהיו  הנפלאות  הזכויות  כל  אף  על  והנה 

נולד  ידי זה  יוכבד ועל  שבזכותה החזיר עמרם את 

משה בעולם, וריחמה על ציפורה אשת משה שפירש 

משה ממנה, עם כל זאת נענשה על שדיברה כנגד 

)הלכות  הרמב"ם  דברי  הם  נוראים  ומה  רבינו.  משה 

טומאת צרעת פרק טז הלכה י(, שמבאר הציווי לזכור מה 

שעשה ה' למרים על שדיברה על משה אחיה:

"ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר, השמר בנגע 

הצרעת, זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים בדרך 

בכך[,  ]לנו  אומר  הוא  הרי  ממצרים[,  ]בצאתכם 

התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה, 

ברכיה,  על  וגידלתו  בשנים,  ממנו  גדולה  שהיתה 

דיברה  לא  והיא  הים,  מן  להצילו  בעצמה  וסיכנה 

בגנותו, אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים, והוא 

והאיש  שנאמר  האלו,  הדברים  כל  על  הקפיד  לא 

משה עניו מאד, ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת, 

קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים שמרבים 

שרוצה  למי  ראוי  לפיכך  ונפלאות,  גדולות  לדבר 

לכוין אורחותיו, להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן, 

כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם". 

  זכל  מ"ים זכך מתך
וינק חו  פךל" מילכ ד אמל

שעבר  הקשה  במסע  להתבונן  נמשיך  הבה 

אותה  הוכיח  שהקב"ה  אחרי  הנביאה,  מרים  על 

בעבדי  לדבר  יראתם  לא  "מדוע  )יב-ח(:  אהרן  ואת 

במשה", נענשה מרים: "ויחר אף ה' בם וילך, והענן 

ויפן  כשלג  מצורעת  מרים  והנה  האהל  מעל  סר 

אהרן אל מרים והנה מצורעת... ויצעק משה אל ה' 

לאמר אל נא רפא נא לה". 

משה רבינו לא האריך למצוא נימוקים לרחמים 

כפי שעשה אחרי חטא העגל, אלא הסתפק בתפלה 

קצרה: "אל נא רפא נא לה",  כאילו אמר בזה לפני 

הקב"ה, רבונו של עולם מי כמוך יודע שצדיקה זו 

נולדתי  בזכותה  שהרי  אותי,  לבזות  התכוונה  לא 

בעולם, ואחר כך מסרה נפשה להציל אותי שלא 

אטבע או אמות מרעב על שפת היאור.

שכתוב  מה  פי  על  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

האלך  פרעה  בת  אל  אחותו  "ותאמר  ב-ז(:  )שמות 

וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותיניק לך את 

הילד. ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא 

את אם הילד". שנינו על כך בגמרא )סוטה יב:(:

שהחזירוהו  מלמד  מעבריות.  שנא  "ומאי 

פה  אמר  ינק,  ולא  כולן  המצריות  כל  על  למשה 

והיינו  טמא,  דבר  יינק  השכינה  עם  לדבר  שעתיד 

דכתיב )ישעיה כח-ט( את מי יורה דעה וגו', למי יורה 

ולעתיקי  מחלב  לגמולי  שמועה,  יבין  ולמי  דעה 

תורה,  הקב"ה  לימד  "למי  רש"י:  ופירש  משדים". 

מן  ונעתק  טמא  מחלב  עצמו  והפריש  שגמל  למי 

השדים הטמאים".

נמצא לפי זה כי בזכות מרים שהזמינה למשה 

טהור  חלב  לינק  שיוכל  כדי  העבריות  מן  מינקת 

מיוכבד אמו, זכה משה לדבר עם השכינה וללמוד 

תורה מפי הקב"ה, שבעקבות זה היה צריך לפרוש 

מאשתו, הנה כי כן על כך שפך משה רבינו את לבו 

הטהור לפני הקב"ה: "אל נא רפא נא לה", הלא רק 

בזכותה אני יכול לדבר עמך וללמוד תורה ממך.

 מתך " ינל זכך וךת"א  ךתכינך  זכל  מ"ים
תךזמינך ומתך מינק  מן ךש "יל  כדי תינק חו  פךל"

 דש  זקנים: רלא יך י"לק י"ק  טניךר
כתפטח שמ"ם שו "את מ"ים  חלת ל תוא   קיים נ לא ך

 תם: רךוא  כום ת ש  ימיםר, כתפטח שמ"ם שו "אתך
ך"חיקל א  מ"ים ת שך ימים כדין נזיטך ד" נן

 מתך " ינל ך טוו: ראו נא "טא נא וךר,
כי מי כמלה ילדש ת זכל ך ךחזי" א י א  אמי לנלוד י  שלום
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ובלא  בוריו בלא חידה  רואה הדבר על  משל, אלא 

במראה  )כאן(  עליו  מעידה  שהתורה  הוא  משל, 

במראה  אלא  בחידה,  מתנבא  שאינו  בחידות,  ולא 

שרואה הדבר על בוריו...

כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, משה 

הקודש  רוח  שיחפוץ  זמן  כל  אלא  כן,  אינו  רבינו 

לובשתו ונבואה שורה עליו, ואינו צריך לכוין דעתו 

ולהזדמן לה, שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי 

השרת, לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר )במדבר ט-ח( 

עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם.

אמור  לך  ה-כז(  )דברים  שנאמר  האל  הבטיחו  ובזה 

הא  עמדי,  עמוד  פה  ואתה  לאהליכם  לכם  שובו  להם 

למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים 

לפיכך  העם,  כשאר  כולם  הגוף  צרכי  שהוא  לאהלם, 

לאהלו  חזר  לא  רבינו  ומשה  מנשותיהם,  פורשין  אין 

הראשון, לפיכך פירש מן האשה לעולם ומן הדומה לו, 

ונקשרה דעתו לצור העולמים, ולא נסתלק מעליו ההוד 

לעולם, וקרן עור פניו ונתקדש כמלאכים".

רלאתוח וטניה א  מתך אך"ן למ"יםר

כל  שנתייגעו  מה  בזה  ליישב  דרכי  חשבתי 

ככה  על  הקב"ה  ראה  מה  להבין,  המפרשים 

מועד:  אהל  אל  השלשה  כל  את  תחילה  שהזמין 

ואל מרים,  ואל אהרן  "ויאמר ה' פתאום אל משה 

שלשתם",  ויצאו  מועד  אהל  אל  שלשתכם  צאו 

ומיד אחר כך קרא רק לאהרן ומרים לצאת מאהל 

ואילו  שניהם",  ויצאו  ומרים  אהרן  "ויקרא  מועד: 

להם  גילה  ואז  מועד,  באהל  השאיר  משה  את 

הקב"ה מדרגתו הגדולה בנבואה של משה.

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בדברי הנביא )מיכה ו-ד(: "כי העליתיך מארץ מצרים 

משה  את  לפניך  ואשלח  פדיתיך  עבדים  ומבית 

אהרן ומרים". מבואר מזה כי משה אהרן ומרים, כל 

שלושת הצאצאים של עמרם ויוכבד, נשלחו מאת 

הקב"ה להנהיג את ישראל ביציאת מצרים.

דבר זה מתאים להפליא עם מה ששנינו בגמרא 

לישראל,  עמדו  טובים  פרנסים  "שלשה  ט.(:  )תענית 

טובות  מתנות  ושלש  ומרים,  ואהרן  משה  הן,  אלו 

בזכות  באר  ומן,  וענן  באר  הן,  ואלו  ידם,  על  ניתנו 

מרים, עמוד ענן בזכות אהרן, מן בזכות משה". הרי 

פרנסים  "שלשה  היו  ומרים  אהרן  משה  כי  מבואר 

טובים", מנהיגי ישראל, שהעמיד הקב"ה לישראל 

במדבר. ]ויש לרמז דבר זה בשירת הים )שמות טו-כא(: 

"ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה" וגו'. ותע"ן 

לה"ם מרי"ם בגימטריא מש"ה אהר"ן מרי"ם[.

כי  שמצינו  מה  להבין  יומתק  האמור  פי  על 

שלשה פרנסים טובים אלו זכו לנביאות, כמבואר 

במדרש שוחר טוב על הפסוק )משלי יד-א(:

"וילך איש מבית לוי. להיכן הלך, אמר רב יהודה 

עמרם  תנא  ]מרים[.  בתו  בעצת  שהלך  זבינא  בר 

גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע )שמות א-כב( 

]עמרם[  אמר  תשליכוהו,  היאורה  הילוד  הבן  כל 

לשוא אנו עמלין, עמד וגירש את אשתו. עמדו כולן 

וגירשו את נשותיהן.

משל  יותר  גזירתך  קשה  אבא  בתו,  לו  אמרה 

פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת 

על הזכרים ועל הנקיבות, פרעה לא גזר אלא בעולם 

הזה ואתה בעולם הזה ולעולם הבא, פרעה הרשע 

ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה 

)איוב כב- צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר 

ותגזר אומר ויקם לך. עמד והחזיר את אשתו,  כח( 

עמדו כולן והחזירו את נשותיהן".

)שם  בגמרא  שמבואר  מה  לזה  לצרף  יומתק 

את  להוליד  יוכבד  שעתידה  התנבאה  יב:( שמרים 

שכתוב  מה  על  כן  ודרשו  ישראל,  של  מושיעם 

בשירת הים )שמות טו-כ(:

אחות  וגו'.  אהרן  אחות  הנביאה  מרים  "ותקח 

רב,  אמר  עמרם  רב  אמר  משה.  אחות  ולא  אהרן 

שהיתה  מלמד  רב,  אמר  נחמן  רב  אמר  לה  ואמרי 

מתנבאה כשהיא אחות אהרן, אומרת, עתידה אמי 

שתלד בן שמושיע את ישראל. וכיון שנולד משה 

ונשקה  אביה  עמד  אור,  כולה  הבית  כל  נתמלא 

וכיון  נבואתיך.  נתקיימה  בתי  לה  אמר  ראשה,  על 

ראשה,  על  וטפחה  אביה  עמד  ליאור  שהטילוהו 

)שם ב-ד(  אמר לה בתי היכן נבואתיך. והיינו דכתיב 

ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לידע מה 

יהא בסוף נבואתה".

וצריך ביאור לשם מה התנבאה: "עתידה אמי 

ועוד, לשם  שתלד בן שמושיע את ישראל". זאת 

מה גילה לה הקב"ה נבואה זו. לפי האמור יש לומר 

שהקב"ה גילה לה נבואה זו, כדי שתוכל להשפיע 

את  להחזיר  ישראל  כל  ועל  עמרם  על  בנבואתה 

נשותיהם, שהרי עתידה יוכבד להוליד בן שיושיע 

את ישראל ויוציאם מגלות מצרים. 

 גמ"א: רתותך ט"נסים פל ים שמדל וית"או, אול ךן, מתך לאך"ן למ"ים
לתות מ נל  פל ל  ני נל שו ידם, לאול ךן,  א" לשנן למןר

 גמ"א: רל קח מ"ים ךנ יאך לגל'... מומד תךי ך מ נ אך...
ש ידך אמי ת וד  ן תמלתיש א  ית"אור

 מתך " ינל נלוד  שלום  זכל  מ"ים ךנ יאך
תךתטישך שו שמ"ם א יך וךחזי" א  ילכ ד אמך ואתך

 מ"ים די "ך שו מתך, כי נזכ"ך  שמ"ם א יך תטי"ת מאת ל
שד ת אך מ"ים לךתטישך שויל וךחזי"ך

"חכמות נשים בנתה ביתה, זו יוכבד שהעמידה 

שלשה צדיקים, ושלשתן נעשו פרנסים. משה על 

ושלשתן  הבאר.  על  מרים  העננים,  על  אהרן  המן, 

היו נביאים, ומנין, נאמר במשה )דברים לד-י( ולא קם 

נביא עוד בישראל כמשה. באהרן נאמר )שמות ז-א( 

טו-כ(  )שם  נאמר  ובמרים  נביאך.  יהיה  אחיך  ואהרן 

ותקח מרים הנביאה אחות אהרן".

שלום,  הוא  הקב"ה  של  ששמו  ידוע  והנה 

ששמו  שלום  "גדול  ט-ט(:  )ויק"ר  במדרש  כמבואר 

)שופטים  של הקב"ה נקרא שלום, הדא הוא דכתיב 

ו-כד( ויקרא לו ה' שלום". לכן כאשר ראה הקב"ה כי 

בדיבורם של מרים ואהרן, מתחיל להיווצר זרע של 

פירוד בין שלושת מנהיגי ישראל, הזמינם לפונדק 

אחד באהל מועד: "ויאמר ה' פתאום אל משה ואל 

מועד  אהל  אל  שלשתכם  צאו  מרים,  ואל  אהרן 

בהיותם  כי  בכך  להם  להודיע  שלשתם".  ויצאו 

עליהם  לישראל  שעמדו  טובים  פרנסים  שלשה 

להיות באחדות ובשלום.

להם,  להודיע  רצה  שהקב"ה  מאחר  אולם 

לכן  מנבואתם,  למעלה  היא  משה  של  נבואתו  כי 

"וירד ה' בעמוד ענן ויעמוד פתח האהל ויקרא אהרן 

ומרים ויצאו שניהם". הקב"ה הוציאם מאהל מועד 

והשאיר שם רק את משה רבינו, כדי להראות להם 

כי רק משה מקומו באהל מועד לשמוע את  בכך 

שכתוב  כמו  הכרובים,  שני  מבין  היוצא  ה'  קול 

ודברתי אתך מעל  "ונועדתי לך שם  )שמות כה-כב(: 

הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות 

את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל". 

 רש ידך אמי ת וד  ן 
תמלתיש א  ית"אור

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה גרם למרים 

הנביאה הצדיקה הגדולה להתלונן לפני אהרן על 

בלידת  שכתוב  מה  פי  על  מאשתו,  משה שפירש 

משה )שמות ב-א(: "וילך איש מבית לוי ויקח את בת 

לוי. ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא" 

וגו'. שנינו על כך בגמרא )סוטה יב.(:



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

ט"ת   ךשול ה  תשרפ | א

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

ונראה כי מטעם זה מוסיף הכתוב לבאר מה 

שגרם להם לטעות בזה: "והאיש משה עניו מאד 

מכל האדם אשר על פני האדמה". לכן בהיותו עניו 

המיוחד  כוחו  את  ומרים  לאהרן  לגלות  רצה  לא 

שפירש  משה  על  שדיברו  גרם  וזה  בנבואה, 

מאשתו. אלא שאז בא הקב"ה וגילה להם שהם 

טועים בכך כי נבואתו של משה הוא מסוג אחר 

לגמרי )שם ד(:

ואל  אהרן  ואל  משה  אל  פתאום  ה'  "ויאמר 

ויצאו  מועד  אהל  אל  שלשתכם  צאו  מרים, 

וירד ה' בעמוד ענן ויעמוד פתח האהל  שלשתם, 

ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם, ויאמר שמעו נא 

לכם  יהיו  "אם  ]רש"י:  ה'  נביאכם  יהיה  אם  דברי, 

במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו  נביאים"[, 

]רש"י: "שכינת שמי אין נגלית עליו באספקלריא 

המאירה אלא בחלום וחזיון"[, לא כן עבדי משה 

ומראה  בו  נאמן הוא, פה אל פה אדבר  ביתי  בכל 

יראתם  לא  ומדוע  יביט  ה'  ותמונת  בחידות  ולא 

לדבר בעבדי במשה".

רממתך שד מתך וא קם כמתךר

משה  רבינו  הרמב"ם  דברי  הם  נפלאים  ומה 

"ממשה  עליו:  המליצו  הדורות  שגדולי  מימון,  בן 

]רבינו[ עד משה לא קם כמשה", שלמד מפסוקים 

של  המיוחדת  נבואתו  את  להגדיר  בעיקר,  אלו 

ולאחריו,  לפניו  הנביאים  מכל  יותר  רבינו  משה 

)הלכות  קודש  אש  בשלהבת  שכתב  הדברים  הנה 

יסודי התורה פ"ז ה"ו(:

כל  לשאר  משה  נבואת  בין  יש  הפרש  "ומה 

הנביאים, שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה 

רבינו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר )במדבר ז-פט( 

ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע ]את[ 

הקול מדבר אליו. כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך 

רבינו  משה  וחידה,  במשל  רואים  שהם  מה  רואים 

אדבר  פה  אל  פה  )כאן(  שנאמר  מלאך,  ידי  על  לא 

ודבר ה' אל משה פנים אל  )שמות לג-יא(  בו, ונאמר 

פנים, ונאמר )כאן( ותמונת ה' יביט, כלומר שאין שם 

שנה  בכל  כי  גדול,  יסוד  מזה  למדים  נמצינו 

כשאנו קוראים בתורה בפרשת בהעלותך הסיפור 

בשעת  לקיים  לכוון  ראוי  מרים,  של  הנורא 

הקריאה לקיים מצות עשה: "זכור את אשר עשה 

ה' אלקיך למרים". הנה כי כן הבה נתבונן מה גרם 

למרים הנביאה הצדיקה הגדולה לדבר על אחיה 

משה רבינו.

י-ז(:  )משלי  שכתוב  מה  נקיים  זו  בהזדמנות 

מרים  של  בשבחה  לדבר  לברכה",  צדיק  "זכר 

משה  נולד  שבזכותה  צדקתה,  ובגודל  הנביאה 

אביה  עמרם  על  שהשפיעה  אחרי  בעולם,  רבינו 

יוכבד לאשה, וכל  בדברים כדרבונות להחזיר את 

בני ישראל הלכו בעקבותיו להחזיר את נשותיהם, 

ממצרים  שיצאו  ישראל  בית  כל  נולדו  שמהם 

וקיבלו את התורה בהר סיני.

רל ד " מ"ים לאך"ן  מתךר

בהתגלגלות  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

מרים  "ותדבר  יב-א(:  )במדבר  שכתוב  במה  הדברים 

ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח 

כי אשה כושית לקח".

ופירש רש"י: "ותדבר מרים ואהרן, היא פתחה 

תחילה...  הכתוב  הקדימה  לפיכך  תחילה,  בדיבור 

]מציפורה  גירושיה  אודות  על  האשה,  אודות  על 

לומר,  תלמוד  מה  לקח,  כושית  אשה  כי  אשתו[. 

אלא יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה, 

במעשיה ולא ביופיה, אבל זאת נאה בכל".

ואהרן:  מרים  של  טענתם  מבאר  הכתוב 

"ויאמרו הרק אך במשה דיבר ה', הלא גם בנו דיבר 

וישמע ה'. והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר 

להלן  שנביא  הרמב"ם  מדברי  האדמה".  פני  על 

"שהשוותו  היתה:  מרים  של  הטעות  כי  יתבאר, 

גם  מסר  שהקב"ה  כשראו  לכן  נביאים",  לשאר 

להם את כח הנבואה, ולא רמז להם לפרוש מבני 

זוגם, שפטו מזה שגם משה לא היה ראוי שיפרוש 

מאשתו, אלא עשה כן על דעת עצמו.

מה  בעתו  דבר  בהעלותך  פרשת  בפרשתנו 

למרים  בנוגע  ונורא,  קשה  ענין  על  להתבונן  טוב 

הנביאה אחותם הגדולה של משה ואהרן. הצדיקה 

הגדולה שכל בית ישראל בהליכתם במדבר הנורא, 

הרוו את צימאונם במים הזכים ששתו מבאר מים 

הנקראת על שמה )שבת לה.( "בארה של מרים".

והנה בפרשתנו מספר לנו הכתוב שמרים דיברה 

ראשונה  בהשקפה  שנראה  מה  על  הכהן,  אהרן  עם 

לקתה  זה  ובעקבות  רבינו,  משה  על  הרע  כלשון 

הקב"ה  לפני  והתפלל  משה  שבא  עד  קשה,  בצרעת 

משש  אחת  את  יצר  זה  נורא  סיפור  אותה.  שירפא 

הזכירות כפי שכתוב בפרשת כי תצא )דברים כד-ח(:

ולעשות  מאד  לשמור  הצרעת  בנגע  "השמר 

ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתים 

אלקיך  ה'  עשה  אשר  את  זכור  לעשות.  תשמרו 

רש"י:  ופירש  ממצרים".  בצאתכם  בדרך  למרים 

"אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר 

באחיה  שדיברה  למרים  העשוי  זכור  הרע,  לשון 

ולקתה בנגעים".

 תיפ  ך"מ רן תזכי"  מ"ים
ךיא מצל  שתך מן ך ל"ך

הרמב"ן )שם( שהביא את דברי רש"י הוסיף על כך 

"ולפי דעתי שהיא מצות עשה ממש,  בלשון קדשו: 

כמו )שמות כ-ח( זכור את יום השבת לקדשו, )שם יג-ג( 

זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, )דברים כה-יז( 

זכור את אשר עשה לך עמלק, כולם מצוה, אם כן גם 

זה כמותם, והיא אזהרה מלדבר לשון הרע".

בתורת כהנים פרשת בחוקותי )אות ג( מבואר, 

הפה:  בשינון  מרים  של  זו  זכירה  לקיים  שצריך 

"זכור את אשר עשה ה' אלקיך למרים. יכול בלבך, 

מאד  לשמור  הצרעת  בנגע  השמר  אומר  כשהוא 

ולעשות, הרי שכיחת לב אמורה, הא מה אני מקיים 

את  זכור  אומר  הוא  וכן  בפיך.  שונה  שתהיה  זכור 

אשר עשה לך עמלק, יכול בלבך, כשהוא אומר לא 

תשכח הרי שכיחת לב אמורה, הא מה אני מקיים 

זכור שתהיה שונה בפיך".

רלא יך י"לק י"ק  טניךר

 ךק רך "מז שו שמ"ם א יך תפטח שו "את מ"ים
תך נ אך תש ידך אמך וךלויד מלתישם תו ית"או
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על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

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

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

ד

תזכרו",  למען   – עיניכם 
הא תליא בהא, מי ששומר 
הוא  בקדושה,  עצמו  את 
שלומד!  מה  כל  את  זוכר 
וזהו התנאי לזכירת התורה 

בבהירות.
היו  רשומות  דרושי  אולם 
שבא  זה,  מקרא  דורשים 
להשקיע  שלא  גם  ללמד 
בענייני הממון,  ולבו  ראשו 
את  מושך  הוא  שאף 
עולם  תאוות  לכל  האדם 
התורה.  מן  ומוציאו  הזה, 
והיינו שרומז הכתוב: "ולא 
תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם" – האותיות שאחרי 
'לב' הינם 'גם' ]אחר ל' – מ, 
והאותיות  ג[.   – ב'  ואחר 
'כסף'  הינם  'עין'  שאחר 
כ,   – י'  ואחר  פ,   – ע'  ]אחר 
"ולא  והיינו  ס[.   – נ'  ואחר 

תתורו אחרי ]האותיות שאחרי[ לבבכם ואחרי עיניכם", 
שהם 'גם כסף'. רומז, שלא תתורו גם אחר הכסף...  

]שם[

• ~ • ~ •
מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  השרף  של  חתונתו  ביום 
זצוק"ל, רצה מושל העיר הדוכס הגוי לבוא עם אשתו 
הדוכסית אל בית הרב כדי לברכם לכבודה של שמחה. 

מפורסם  היה  נערותו  בימי  שכבר  הנעלה,  החתן  אך 
לא  אהרן  של  בקדושתו  והתקדשותו  פרישותו  בגודל 
ידע את נפשו, כיצד יוכל להיפגש ביום קדוש ונורא זה 

עם הגויים הטמאים הללו. 
בלשון  זצוק"ל,  דוב  ישכר  רבי  הרה"ק  אביו  לו  אמר 
הכתוב נאמר "ולא תתורו אחרי לבככם ואחרי עיניכם", 
הקדים תחילה את הלב ורק אחר כך את העיניים. ואילו 
ז(  יז,  רבה  )במדבר  שאמרו  בהיפך,  נראה  רז"ל  מדברי 
נראה  גומרים",  המעשה  וכלי  חומד,  והלב  רואה,  "עין 

מדבריהם שהכל מתחיל ממראית העין.
ראיית  שגם  לרמז,  הכתוב  שבא  הוא,  התירוץ  אולם 
חפץ  ואינו  טהור  הלב  ואם  הלב,  ברצון  תלויה  העיניים 
כלל בכל אלו, אזי גם העיניים אינם רואות! ולפיכך יהא 
טהור  שאינו  דבר  שום  תראה  שלא  ובטוח  סמוך  ליבך 

בעיניך הקדושות והטהורות!
]פרטיות קובץ 500079[

• ~ • ~ •
יהודי אחד  נכנס סוחר  ירושלים  אל אחד מגדולי רבני 

בהיות  קשה,  עסקית  שאלה  בפניו  והציע  שמים  ירא 
ענקית, הממוקמת  דגים  חנות  לרכוש  לפניו  שמציעים 
בשוק "מחנה יהודה" שבירושלים. ומדובר בעסק פורה 
כידוע  בצידו.  ונאים  גדולים  שרווחים  ביותר,  ומוצלח 
מתושבי  ורבים  העת,  כל  קונים  הומה  הגדול  שהשוק 
בשוק  דווקא  דגים  לקנות  באים  והסביבה  ירושלים 
ומאחר שבעל אותה חנות חלה קשות   – יהודה.  מחנה 
במחלה ממארת ל"ע, היו בניו לחוצים למכור את אותה 

חנות בהקדם האפשרי.
לאחר בירור הפרטים הדק היטב, בדיקת מיקום החנות 
מול  אל  ההכנסה  ובחינת  וכו',  ומצבה  גודלה  בשוק, 
בחנות  החודשי  ההכנסות  שמחזור  התברר  ההוצאה, 

שכזו מגיע לכמה מאות אלפים טבין ותקילין!
ברם דא עקא, שבהיותו אדם חרדי וירא שמים מנעוריו 
התלבט מאד בדבר, שכן על אף יציאתו לשוק העבודה, 
מעולם לא עבד במקומות שכאלו, הוא שומר ומשגיח 
על מעמדו בתורה וביראת שמים בקדושה, קובע עתים 
בבית  בציבור  ביום  תפילות  שלש  ומתפלל  לתורה, 
שוק  כדוגמת  שכזה,  נחות  במקום  והעבודה  הכנסת. 
מחנה יהודה, נראה לו כירידה לדיוטא התחתונה! כיצד 
ניתן לשמור שם על העיניים בקדושה כראוי? האם זה 
מתאים לאדם חרדי לעבוד בשוק מחנה יהודה מבוקר 

עד ערב? – שאל במצוקת נשמתו.
והתבונן  והפרטים  הצדדים  כל  את  הרב  לאחר ששמע 
היטב בדבר, פסק לו לאיש שעם כל הרווח הגדול שנראה 
לכאורה מעסק פורה זה אין הדבר מתאים עבורו. והלא 

מצווים אנו בתורתנו הקדושה: 
לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא 
לעבוד   – עיניכם!"  ואחרי 
הרי  שכזה,  במקום  בחנות 
דאורייתא  באיסורי  כרוך  זה 
ביומו,  יום  מדי  מאד  רבים 
שם  שרואים  המראות  שכן 
בלשון  וקדושה  בטהרה  אינן 
המעטה... וכל ראיה וראיה הרי 
בפני  דאורייתא  עבירה  בה  יש 
לו שיניח  ולפיכך פסק  עצמה, 

הדבר ולא יגש לעסק זה.
וסיפר הרב לפניו באותו מעמד 
עם  שהיה  מופלא,  מעשה 
הגאון  המפורסם  המשגיח 
לופיאן  אלי'הו  רבי  הצדיק 
זצ"ל, ששאל אותו בחור אחד 
בשעה  שהתארס  מתלמידיו 
גילו,  בת  עם  ומוצלחת  טובה 
אם יכול הוא לצאת עם הכלה 
שלו. הוא טען לפניו שלדעתו 
אין זה מפריע לו בקדושה, ואין 

היצר הרע שלו מתעורר בזה...
מיד  הולך  אני  אזוי?  בהשתוממות:  אלי'ה  ר'  לו  ענה 
 – ומיד!  תיכף  השידוך  לבטל  שיש  השני  לצד  להודיע 
יתכן  כיצד  יש כאן איזה מחלה...  כנראה חולה אתה... 
שאין היצר הטבעי מתעורר אצלך? הנה אני כבר עברתי 
את גיל שמונים, ועין אחת שלי סמויה ולא רואה כלום, 
ועם כל זאת עדיין יש בי יצר הרע! ואילו אתה במיטב 
יתכן  כיצד  בקרבך,  בוערת  הדמים  ורתיחת  שנותיך, 

שאין זה מפריע לך?
כיוצא בדבר סיים הרב את דבריו בפני אותו סוחר בפסק 
ברור, הרי לעולם אי אפשר לדעת מהיכן יתעורר היצר... 
וממקומות שכאלו יש לברוח כמו מאש! כדרך שאמרו 
נזירא,  אמרינן  לך  "לך  יג.(:  )שבת  הנזיר  כלפי  בגמרא 

סחור סחור לכרמא לא תקרב!".
האיש סבר וקיבל את הפסק באמונה שלמה ותמימה, 
כדרכם של ישראל קדושים ותמימים באמונת חכמים 
וביטול גמור לדעת תורתנו הקדושה, והוריד לגמרי את 
לפנות  יום  עוד באותו  והנה   – הצעת העסק משולחנו. 
בה  שיש  אחרת  פרנסה  יתברך  השם  לו  הזמין  ערב 
רווחים יפים ומצוינים הרבה יותר מן ההצעה הקודמת.

עיניהם  את  המשמרים  לכל  יוסיף  וכה  ה'  יתן  כן 
בימי הקיץ הלוהטים הקשים הללו,  ובפרט  בקדושה, 
לב  משאלת  ובכל  ובגשמיות  ברוחניות  רבה  ברכה 

לטובה, אמן כן יהי רצון.
]פרטיות, שיחה על שמירת העיניים, קובץ 648[
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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.
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היד החזקה

מופלא  שילוב  הוא  הבא  הסיפור 
בורא  של  הפרטית  השגחתו  של 
עולם וכוחו של צדיק, כפי ששמענו 
מבעל העובדה: "ערב לפני היארצייט 
זצ"ל לקחתי  ורבי  מורי  הראשון של 
ברכבי להר המנוחות מערכת הגברה 
ועוד כל מיני חפצים חשובים לקראת 

העלייה לציון למחרת.

מסתור  במקום  הציוד  את  החבאתי 
באתר עם כוונה  להגיע לשם למחרת 
את  ולהתקין  "ותיקין"  לאחר  מיד 
הגדול  הציבור  לקראת  המערכת 

שעתיד להגיע להילולא.

בראותי  עיני  חשכו  בבוקר  למחרת 
את מקום  המסתור  ריק מכל הציוד 
שם  שהנחתי  מאד  והחשוב  היקר 
אך לפני שעות ספורות, כאשר אחד 
את  ראה  שם  מצבות  מפעל  מבעלי 
הציע  שלי,    הגדולה  הנפש  עגמת 
האבטחה  במצלמות  יחד  שנסתכל 
כי  כשראינו  שנינו  נדהמנו  שלו,  
במהלך הלילה לפני שהגעתי בבוקר 
שחמד  ישמעאלי  במקום  ביקר 
נדהמנו  יותר  אבל  הציוד.  את  וגנב 
זמן  פונה  שהוא  כשהתברר  שנינו 
קצר קודם לכן לבית החולים עם יד 
הפצוע  של  לעבודה  חבריו   , קטועה 
מצבה  של  שיש  עליו  שנפל  סיפרו 
ופצע  קילוגרם  מאות  כמה  במשקל 
אותו קשה ביד והוסיפו כי זו תאונת 
שנה   30 לאחר  הראשונה  העבודה 
במקום. מיותר לציין שלאחר מכן הם 
כיוונו אותנו לציוד הגנוב ובקשו את 

סליחת מורי ורבי זצ"ל.
בעל המעשה ח.ס.

 • - • - •

טיב הפרשה
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יו"ר הוועדה הרוחנית
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ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם!

דברכות  קמא  פרק  בירושלמי 
קרא:  בהאי  דרשינן  ה(  )הלכה 
תרין  ועינא  ליבא  לוי,  ר'  "אמר 
דכתיב  דחטאה,  סרסורין 
לבך  בני  'תנה  כו(  כג  )משלי 
אמר  תצורנה',  דרכי  ועיניך  לי 
לי  יהבת  הקדוש ברוך הוא, אי 
לי"  דאת  ידע  אנא  ועיניך  לבך 

ע"כ.
פירש  פ"א(  עינים  פגם  )מאמר  הקודש  טהרת  ובספה"ק 
ועיניך  לי  לבך  בני  'תנה  יתעלה  הבורא  "אמר  וזל"ק:  בזה, 
דרכי תצורנה', ולכאורה איך אפשר לכל אחד ליתן לבו לה', 
הלא אמרו רז"ל )ברכות סא:( כי רק צדיקים לבם ברשותם, 
גם  רחוק  עוד  שהוא  מי  שכן  וכל  הבינונים.  כן  שאין  מה 
מבחינת 'בינוני', אשר אמרו רז"ל רשעים מסורים ביד יצרם 
לה'  לבו  כל  שיתן  אחד  מכל  לבקש  אפשר  האיך  לכן  וכו', 

בשעה שירצה". 
"על זה בא התירוץ תיכף, 'ועיניך דרכי תצורנה', כי אמרו רז"ל 
במה  אלא  שולט  הרע  יצר  דאין  גמירי  )ח.(  סוטה  במסכת 
שעיניו רואות. ועוד אמרו )ע"ז כח:( עין רואה ולב חומד. לכן 
לה',  לבבו  ימשוך  בטח  אז  תצורנה,  ה'  דרכי  עיניו  יהיו  אם 
כי שוריינא דעינא בלבא תליא )ע"ז כח:(. כי העינים הכוח 
במוח,  והדעת משכנו  והראשון המתפשט מהדעת,  הראש 
וכמו שהמוח נתן ה' בו כח שישלוט על הלב, ככה העינים 
שהמה ראשית כח התפשטות הדעת שולטים על הלב. אם 
הלב  על  אז שולטים  וכעורים,  דברים אסורים  רואה  העין 
רוצה  כי הגם שהמוח אינו  שמוכרח הלב להרהר בעבירה. 
שיש  העינים,  ששואבים  הטומאה  הכוח  זה  אבל  להרהר, 
השאיבה  זה  נמשך  ותיכף  שאת,  ביתר  השאיבה  כח  להם 
במוח, ונתטמטם המוח על ידי זה ונחלש כוחו, ואין בכוחו 
רואה  עין  לכן  עוד להשפיע על הלב מלעכב מלהרהר ח"ו, 

ולב חומד בעל כרחך וכו'".
ק'- האותיות,  )שער  הקדוש  של"ה  בספר  "וכדאיתא 
קדושה(: כתוב 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', ולא כתיב 
'בתוכו' אלא 'בתוכם', רצה לומר בתוכיות המקודשים. והלב 
עינים,  דליבא הם  ושורייני  נגד קודש הקדשים,  של אדם 
ובהם שני אישון כשני הכרובים. דהיינו שרק על ידי שאדם 
מקדש  להשי"ת  לעשות  זוכה  הוא  אז  ועיניו,  ליבו  שומר 

בתוכו, ולהיותו מקום להשראת השכינה" עכל"ק.
• ~ • ~ •

מאוד  ממעט  שהיה  זצוק"ל,  מוילנא  הגר"א  על  מסופר 
לצאת מביתו, מחמת שמירת העיניים. ובעת שנעשה צורך 
גדול, והוכרח לצאת אל רחוב העיר, היה לומד לפני כן פרק 

בספר מסילת ישרים שלוש עשרה פעמים!
או  ראיה אסורה  כי מכל  חרב!!  כי מחוץ תשכל  לדעת  יש 
הסתכלות במקום שאינו טוב ח"ו, נבראים חבלנים ומזיקים 
רחמנא ליצלן, מכל ראיה וראיה ממש, וכל ראיה אסורה הרי 

היא הריגה בנפש.
יראת שמים!  מזה,  להינצל  יראת שמים אפשר  בזכות  רק 
כשיש פחד מהבורא יתברך, ויודעים שכל ראיה היא איסור 
תורה ממש, והוא דבר נורא ואיום, אזי נשמרים היטב שלא 

לחטוא חלילה ברחוב.
ת"ו,  הקודש  עיר  ירושלים  מתושבי  יקר  יהודי  לי  סיפר 
חיזוק  ממנה  ושואב  בעצמו,  עימו  שהיה  קדישא  עובדא 

עצום כל ימי חייו.

 – הצעירות  בחרותי  בשנות 
באחד   – בסיפורו  האיש  פתח 
המועד  חול  ימי  של  הערבים 
מרן  אל  התלוויתי  סוכות, 
הגאון הצדיק רבי ישראל יעקב 
דשכונת  רב  זצוק"ל,  פישר 
ירושלים,  וראב"ד  משה  זכרון 
הכנסת  מבתי  אחד  אל  בדרכו 
בשמחת  עמהם  להשתתף  אותו  הזמינו  שם  שבירושלים, 
בית השואבה. כאשר נוהגים ישראל קדושים לערוך שמחה 
נוהגים לכבד  ירושלים  וגדולי  זו ברוב עם ובשמחה גדולה, 

שמחות הללו בהשתתפותם עם ישראל בשמחת החג. 
פז  הזדמנות  על  בסיפורו,  האיש  ממשיך  מאד,  שמחתי 
הדור,  גדול  ישראל  של  לרבן  להתלוות  בחלקי  שנפלה 
וניצלתי דרך זו כדי להתחקות מקרוב אחר הנהגת הצדיק. 
חשבתי לעצמי שכל אורחות חייו כולם תורה שלמה הן, ועל 
כיוצא בזה אמרו )מגילה כח.( "תורה היא וללמוד אני צריך". 
נחקקה  היא  ולכן  הזו,  הגדולה  הזכות  את  מאד  הערכתי   –

עמוק במורשי לבבי.
דרך  זו  היתה  דרך,  באותה  ללמוד  מה  הרבה  היה  ואכן 
מאלפת מלאה לימוד מוסר מכמה צדדים, לראות ולהתבונן 

כיצד צועד איש ירא אלקים ברחובות קריה. 
אך עיקר מה שתפס אותי מכל שאר העניינים היה שמירת 
הקדושה שלו! עקבתי אחרי הרב מן הרגע הראשון שיצא 
מן  ביציאתו   – והילוכו.  התנהגותו  מקרוב  ובחנתי  מביתו, 
בקרקע  נעוצות  כשעיניו  למטה,  מורכן  בראש  יצא  הבית 
הארץ, וכך הלך כל הדרך כולה מתחילתה ועד סופה, בלא 
אחת!  פעם  לא  אף  למעלה  הקדושות  עיניו  את  שהרים 
]וכבר נודע גודל ההמולה שבחוצות, בדרכים המובילות אל 

שמחות בית השואבה, הנצרכים לשמירה יתרה[.
בחוצות,  בדרכו  וצדיק  גאון  אותו  של  דרכו  ידוע  כאשר 
צוואת  את  בנפשו  וקיים  לארץ,  מורכן  ראשו  היה  שתמיד 
הרמב"ן ז"ל באיגרתו הידועה: "כל דבריך יהיו בנחת, וראשך 
תביט  ואל  למעלה,  ולבך  לארץ  למטה  יביטו  ועיניך  כפוף, 

בפני אדם בדברך עמו" עכ"ל. 
גודל היראה והקדושה שהקרינה אותה דרך פשוטה בלבבי 

אינה ניתנת לשיעור! 
אבן  שהיוותה  צדיק,  איש  של  ורגילה  פשוטה  אחת  דרך 
כל  אותו  ומלווה  צעיר,  בחור  נפשו של  בבנין  חשוב  יסוד 
העיניים  שמירת  של  חיה  דוגמא  ולהכיר  לדעת  חייו!  ימי 

בקדושה מה היא!
]מתוך שיחה בענין 'שמירת העיניים' קיץ תשע"א לפ"ק[

• ~ • ~ •
העדה  ראב"ד  זצוק"ל  יונגרייז  דוד  רבי  הצדיק  הגאון  מרן 
שאמר  עד  בדורו,  עצום  גאון  היה  ת"ו,  ירושלים  החרדית 
'ויואל משה', שבמקום  בעל  זצוק"ל  עליו הרבי מסטמאר 
שרבי דוד נמצא אין צורך בארון הספרים, משום שהוא יודע 

הכל בעל פה, ויש בו 'ארון ספרים' שלם...
פעמים רבות נשאל, כיצד זוכר הוא כל כך הרבה בעל פה, 
אך הוא היה מתחמק בתירוצים שונים, וממעיט את גדולתו 

בענוותנותו.
פעם בחג הפורים בעת שהיה בגילופין, והיה מרבה לחדש 
בתורה בבקיאות עצומה בכל מקצועות התורה, שאל אותו 

מאן דהוא כיצד זוכים לזיכרון מופלא שכזה?
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא  כתיב  דוד:  ר'  לו  ענה 

ג

ְלַבְבֶכם  ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  "ְולֹא 
ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם,  ְוַאֲחֵרי 

ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם"  )טו, לט(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

בתוך  המתפללים  כנגד  לעבור  אסור  א.   
ידי  ארבע אמות, מפני שמבטל כונתו על 
העובר  אם  אפילו  לעבור  אסור  ולכן  זה, 
אדם  והחיי  שמע,  בקריאת  אז  עוסק 
כתב הטעם, מפני שמפסיק בין המתפלל 

להשכינה )סי' ק"ב ס"ד מ"ב סקט"ו(.
הדין  דהוא  של"ה,  בשם  בא"ר  כתב  ב. 
שקורא  מי  לפני  לעבור  שלא  ליזהר  דיש 
שמע ישראל )ביה"ל ד"ה אסור(, וזהו רק לטעם 
הראשון מפני שמבטל כוונתו, דטעם השני 
שייך רק בתפילת שמונה עשרה )מ"ב סקט"ו(.

בתחנונים  עומד  המתפלל  אם  אפילו  ג. 
כל  כנגדו,  לעבור  שלאחר התפילה, אסור 

זמן שלא פסע )מ"ב סק"ג(.
אבל  לעבור,  אסור  לפניהם  ודווקא  ד. 
אמנם  ולעמוד,  לעבור  מותר  בצדיהם 
הזוהר פ' חיי שרה אוסר אפילו בצידיהם 
ס"ד(,  הרב  סקי"ז שו"ע  מ"ב  )ס"ד  אמות  ארבע  תוך 
ומשמע דכוונת הזוהר לאסור רק בצדיהם, 
אסור  צד  דלכל  הזוהר  דכוונת  י"א  אולם 
ס"ז  יתרו  פ'  בא"ח  וכ"כ  )מ"א סק"ה  ואפילו מאחוריו 

וכה"ח סקכ"ז(.

היינו  ולעמוד,  לעבור  שמותר  מש"כ  ה. 
שיעבור ויעמוד שם ולא ילך הלאה כדי שלא 
אף  לראותו  שיוכל  שכל  פניהם,  כנגד  יהיה 
שהוא צדדין שלפניו כלפניו דמי ואסור, מפני 

שמבטל כונתו על ידי זה )מ"ב סקי"ח(.
נגד  ולעמוד  לילך  דאסור  שכן  כל  ולפ"ז  ו. 
פניו בתוך ארבע אמות, כן הוא לדעת המ"א, 
בתוך  לעבור  רק  אסרו  דלא  סובר  והא"ר 
ארבע אמות נגד פניו, אבל לילך בתוך ארבע 
ואפשר  לפניו,  אפילו  מותר  ולעמוד  אמות 

דיש להקל במקום הדחק )מ"ב סקי"ח(.
כלפניהם  להמ"א  שלפניהם,  וצדדים  ז. 
)מ"ב  מותר  רבא  ולהאליהו  ואסור,  דמי 

סקט"ז(.

ח. אם המתפלל עומד בצד אחד מדבר שהוא 
קבוע גבוה עשרה ורחב ארבעה, מותר לישב 
בצד השני דהא מפסיק רשות, אבל לעבור 
שלא  כ"כ  גבוה  אינו  אם  אפשר  השני  מצד 

יוכל להסתכל בצד השני אסור )מ"ב סק"ב(.
אחר  אדם  והיה  תפילתו  השלים  אם  ט. 
פסיעות  ג'  לפסוע  אסור  אחריו,  מתפלל 
עד שיגמור מי שאחריו את תפילתו, שאם 

יפסע הרי הוא כעובר כנגד המתפלל )ס"ה(.
אמות  ארבע  בתוך  עומד  אם  בין  והיינו  י. 
של המתפלל, ובין אם על ידי הג' פסיעות 
שיפסע לאחוריו יבוא לתוך ארבע אמותיו 

)מ"ב סק"כ(.

יא. וצריך לדקדק בזה, אפילו אם האחרון 
שכבר  מאחר  אחריו,  להתפלל  התחיל 
התחיל להתפלל, ולא נקרא שבא בגבולו, 
בתפילתו,  מאריך  האחרון  אם  ואפילו 
דאדרבה זה שפוסע הוא בא עכשיו בגבולו 

)ס"ה מ"ב סקכ"א(.

מרוחק  רק  ממש  אחריו  אינו  אם  יב. 
לצדדין, נראה דמותר להא"ר הנ"ל אות ו' 

)מ"ב סקי"ט(.

יג. כשם שאסור לעבור נגד המתפלל, כך אסור 
ברכ"י(,  בשם  נ"ו  סי'  )שע"ת  קדיש  האומר  נגד  לעבור 
אף  מותר  כך  אחר  אבל  בעלמא,  דאמירן  עד 

כשאומר תתקבל וכו' )הלי"ש פ"ו סי"ד(.
יד. מי שבא מאוחר לביהכנ"ס או שמאריך 
יכול  שלפניו  זה  אין  כך  ומשום  בתפילתו 

לפסוע אחר התפילה, וגם אינו יכול לישב 
בו  יש  בכך,  ומצטער  חזרת הש"ץ  בשעת 
וע"כ מן הראוי למי שיודע  משום הונאה, 
שע"י תפילתו יגרום צער לחבירו שיעמוד 
)פתחי  לאחרים  ויצער  יפריע  שלא  במקום 

חושן דיני גניבה והונאה פט"ו סק"ג(.

שמונה  בתפילת  שמאריך  שיודע  מי  טו. 
במקום  הכנסת  בבית  ומתפלל  עשרה, 
בכך  שמכשיל  חוטא  דרכו,  שעוברים 
מקום  למצוא  לכתחילה  לו  וראוי  הרבים, 
תפילה שאין עוברים, אבל אף שהמתפלל 
לציבור  תירוץ  זה  אין  כהוגן  שלא  עשה 

שיוכלו לכתחילה לעבור )תשוה"נ ח"א סי' ע"ה(.
במקום  בחוץ  מתפללים  שמנין  מצוי  טז. 
לתפילה,  שמיוחד  במקום  ולא  מעבר 
ומעכבין הציבור לצאת, שאסור לעבור כנגד 
המתפלל, ושמעתי בשם הצדיק הירושלמי 
רבי דוד בהר"ן זצ"ל שאינם יכולים לאסור 
לשטח  כשנכנסו  לעבור,  אנשים  ולהפריע 
כוונתו  וכנראה  להתפלל  שלהם  שאינו 
לו  שמפריע  מפני  שהאיסור  הטעם  לפי 
מתחילה  נכנס  כאלו  כאן  אבל  להתפלל, 
להתפלל במקום שיפריעו לו, ועליו האסור 
חסידות  מדת  ]ואולי  אחרים,  לאסור  בכחו  ואין 
בכל גוונא[, אבל אם החזיקו בו לתפילה אסור 

לעבור )תשוה"נ ח"א סי' ע"ה(.
הילוך  במקום  בתפילה  דהעומד  י"א  יז. 
הציבור, יש להתיר להעבירו ממקומו, כמו 
אלא  כנגדו,  לעבור  אף  מדינא  מותר  כן 
לא  אם  לכתחילה  בזה  להחמיר  שראוי 

במקום הצורך )הלי"ש פ"ח סל"ו ע"פ הדע"ת(.
המתפלל  לפני  לעבור  מתירים  יש  יח. 
כשצריכים לו להצטרף למנין, דאתי עשה 
לעבור  לא  דיחיד  אסורא  ודוחה  דרבים 
להתיר  נראה  זה  וכעין  המתפלל,  לפני 
לכהן לעבור לדוכן נגד מתפלל שזהו צורך 
לברך  דרבים  עשה  מצות  ונקרא  רבים 
"יד  שו"ת  בשם  )תשוה"נ  כהנים  בברכת  רבים 
אליהו" סי' ו'(, וכן הנצרך לנקביו דחשיב גם כן 

צורך מצוה, אבל הפסיעות שקודם שמונה 
עשרה אסור לפסוע כנגד המתפלל, וכן לא 
יפסע כדי להתיישב לאמירת תחנון )הלי"ש 

פ"ח סל"ג(.

יט. הנה בודאי אם יכול לסדר באופן אשר 
לעשות  יש  לפניהם  לעבור  צריך  יהיה  לא 
לו, אפשר  בהזדמנות שלא אפשר  אך  כן, 

להקל במקום הדחק )מנח"י ח"ח סי' י'(.
הגיע  לא  אם  בתפילה,  העומד  קטן  כ. 
לחינוך מותר לעבור כנגדו, ואם כבר הגיע 

לחינור אסור )הלי"ש פ"ח סל"ה(.
כא. מצאתי בכתבים וחידושים בשם החזו"א 
ואינו  מאחוריו  שאחד  בש"ץ  שנשאל  זצ"ל 
הפסיעות  על  לסמוך  יכול  אם  לפסוע  יכול 
שלאחר קדיש תתקבל, והורה לש"ץ שיפסע 
לא  אבל  בזה,  המקילין  על  ויסמוך  הצד  מן 
יתחיל בלי פסיעות )תשוה"נ ח"ד סי' ל"ג(, וי"א שלא 
שלום  עושה  יאמר  אלא  פסיעות,  ג  יפסע 
פסיעה  חובת  ידי  ויצא  החזרה  ויתחיל  וכו' 
יה"ר  ויאמר  בפסיעות בסוף חזרת התפילה, 
שיבנה ביהמ"ק וכו' אחר הפסיעות, ואם גם 
מתפלל  עדין  תתקבל  וקדיש  החזרה  בסיום 
עושה  ויאמר  הקדיש  יגמור  מאחוריו,  אדם 
שלום וכו' ויפסע אחר שיסיים הלה תפילתו 

)הלי"ש פ"ט ס"א(.

■ עד אנה לא יאמינו ■
חטא המרגלים - תולדה של חיסרון באמונה

זבת  ארץ  וברכה,  טובה  לארץ  מועדות  פניהם  כי  ישראל,  לבני  והערב  השכם  ומשנן  חוזר  רבינו  משה 
חלב ודבש, כולה מלאה סגולות נפלאות ונחמדות, ממש עין לא ראתה כזאת. אולם עדיין היו הספקות 
מקננות בליבותיהם, שמא אין זה ממש כך. לבם לא נתן להם מנוח, עד שהתאספו כולם אצל משה רבינו, 
בערבוביא ובחוצפה גדולה, 'ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים' )רש"י דברים א, כב(, ודורשים 

ממנו הוכחות על כך.
משה רבינו נעתר לבקשתם, ובהסכמת הקב"ה הוא בוחר בשנים עשר אנשים, מסלתה ושמנה של כלל 
ישראל, ראשי נשיאי ישראל המה, ובשליחות כל העדה הם יוצאים אל הדרך אשר ממנה לא שבו. ולא 
שלגמרי לא שבו, אלא שמאז שיצאו לדרכם ועד ששבו הלום, נתהפך לבבם ונעשו כאנשים אחרים לגמרי, 

צדיקים יצאו ורשעים באו.
המרגלים לא נמנעו מלפעור את פיהם כלפי מעלה לבלי חוק, וכשאמרו "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק 
הוא ממנו" )במדבר יג, לא(, התכוונו לומר שכאילו ואנשי הארץ ההיא חזקים גם מן השוכן בעליונים ח"ו ואי 
אפשר לנצחם )רש"י(.  כך נפלו בני ישראל מדחי אל דחי ואמרו )יד, ד( "ניתנה ראש ונשובה מצרימה", כשבכך 
איוו להמליך עליהם עבודה זרה שיהיה להם לראש, ולשוב לארץ מצרים על כל גילוליה. עוד אמרו בגמרא 

)סוטה לה.(, שלא נתקררה דעתם של אלו, עד שנטלו אבנים והשליכו כלפי מעלה רח"ל.

לא יאומן כי יסופר, שהכל התחיל רק בחיסרון קטן באמונה, כשמשם התחילו העניינים מתגלגלים עוד 
ועוד, עד שכבר לא יכלו לעצור ברוחם והגיעו להיכן שהגיעו, עד לחמורות שבחמורות.

ה' אתנו אל תיראום
יפונה, היו היחידים שלא נשטפו בשטף המים הזידונים שעברו על  נון וכלב בן  לעומת זאת, יהושע בן 
המרגלים, הם ראו ועיניהם כלות כיצד הצליחו חבריהם להטיל מורך ולזרוע בלבול בקרב בני ישראל, עד 
שאיבדו לגמרי את האמונה בהשי"ת שהבטיח להוציאם ולהביאם לארץ נושבת זבת חלב ודבש, "ותשא 

כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא" )יד, א(.
שני הצדיקים האלה לא יכלו לכלוא את רוחם הסוערת, וזעקו אל בני ישראל, "אך בה' אל תמרודו... וה' 
אתנו אל תיראום" )יד, ט(, התאזרו נא באמונה, הרי הקב"ה אתנו, אין שום דבר שהוא למעלה מיכלתו, ואם 
הוא הבטיח להכניס אותנו לארץ זבת חלב ודבש, הרי שכך יהיה ואין כח שבעולם שיעצור בעדינו, העיקר 

שאל ייפול רוחכם ואל תאבדו את האמונה הטהורה שלכם, חזקו נא והתאמצו.
בתוך  שפשתה  האמונה  מגרעת  אחר  נסחפו  הראשונים  וכלב,  ליהושע  המרגלים  בין  החילוק  היה  זה 
המחנה, עד שמתוך זה הגיעו רבים רבים עד לדיוטות תחתונות שלא היו אמורים להגיע לשם, מה שאין 
כן יהושע וכלב, הם החזיקו עצמם כצור איתן כנגד כל רוחות הזעף וסערות האיתנים, ורק בזכות האמונה 

האיתנה שלהם זכו לעלות ולהתעלות ולהינצל מהם ומהמונם.
בזכות האמונה

הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל, משגיחה הנערץ של ישיבת פוניבז' המעטירה, היה אומר שהוא חייב 
הכרת הטוב להגאון והצדיק הנודע רבי שמואל הומינר זצ"ל - בעל 'עבד המלך' )השבת – י"ט סיון - יחול יום השנה 

לפטירתו(, בגלל מעשה שהיה כך היה:

מראשי  באחד  הישיבה,  הנהלת  מאת  משכורתו  את  לקבל  חודש  ראש  מדי  היה  רגיל  יחזקאל  רבי 
למרות  זאת  הוא,  מקרה  שמא  חשב  הוא  לידיו,  מלהגיע  המשכורת  התמהמהה  מה,  משום  החודשים, 
איננה.  והמשכורת  שלם  חודש  עליו  עבר  כך  הקבוע,  הזמן  מן  לחרוג  שלא  הקפידה  הישיבה  שהנהלת 
חודש נוסף, והדבר חוזר על עצמו, המעטפה לא מגיעה אליו, משעובר עליו ראש חודש שלישי ועדיין 
אינו מקבל את משכורתו, חשב שמא אירעה כאן תקלה כלשהיא, ואולי יפנה אל ההנהלה לברר אתם מה 

אירע בתקופה האחרונה.
אולם מאידך גיסא הטרידה אותו המחשבה, שמא פעולה כזאת יש בה מן החסרון במדת האמונה, הלא 
הקב"ה הוא הוא הזן מביצי כינים ועד קרני רמים, ומה לי להתערב בדרכי הנהגתו, 'השלך על ה' יהבך והוא 
יכלכלך' )תהלים נה, כג(. רבי יחזקאל פנה אל רבי שמואל הומינר זצ"ל, ופרס לפניו את ספקותיו. רבי שמואל 
ענה לו, שלעולם אין כאן כל חסרון באמונה, אם משכורת שאמורה להתקבל לא הגיעה מותר לברר מה 
אירע. אבל שונה הוא המקרה דידן, שכן כאן מדובר באדם גדול, שמדרכו להורות בפני רבים וללמדם 
את דרכי וקנייני האמונה והבטחון, ולאיש צדיק כמותו נחשב הדבר כסרך ופגם כלשהוא בשלמות מדת 

האמונה. המשגיח רבי יחזקאל שמע את הדברים, והחליט שלא לעסוק יותר בעניין הזה ויהי מה.
לא חלפו כי אם ימים ספורים, ואל המשגיח מגיע אחד מעובדי ההנהלה כשבידיו שלשה מעטפות, בתוכן 
היו סדורות כל המשכורות של החודשים האחרונים עד לפרוטה האחרונה. אותו עובד התנצל, שהיות 
מהיכן  לו  היה  לא  גדולים, שלפי שעה  כסף  לסכומי  הוא  ונצרך  בנו,  נישואי  בתקופת  עתה  עומד  והוא 
ללוות, על כן החליט לנצל את מידותיו התרומיות של רבי יחזקאל, ובמקום למסור את הכסף ליעדו, מעל 
יעורר מהומה. כעת,  ולא  כך  יבליג על  לצרכי עצמו, מתוך הבנה שהמשגיח  והשתמש בהם  בשליחותו 

משהוטב מצבו, הוא בא להשיב את הממון לבעליו.
לרבי שמואל על  גדושה של הכרת הטוב  חייב מדה  זצ"ל אומר, שהוא  יחזקאל  רבי  הגאון  היה  כך  על 
הוראתו, שבכך נמנע ממנו לגשת להנהלת הישיבה. וחסד גדול עשה לו הקב"ה בזה, כי אילו אכן היה פונה 
להנהלה, והיו מגלים את המעל הגדול של אותו ממונה, אין ספק שהיו מעבירים אותו לאלתר ממשרתו, 

כך הייתה נקלעת משפחת הממונה לחרפת רעב, וח"ו שבגיני יגיע אדם לידי כך.
כשפגש שוב המשגיח רבי יחזקאל את הצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל, הוא הודה לו בכל לב על עצת 
הזהב שהעניק לו, ועל החיזוק הגדול שהיה לו בשלמות מידת האמונה, עד לדקה שבדקה. באותו הזדמנות 
הראה לו רבי שמואל את פירוש המשניות להרמב"ם )מסכת ברכות סוף פרק א(, שם כותב הרמב"ם עד כמה חביב 
בעיניו ללמד ולחזק האנשים במדת האמונה. וזה לשון הרמב"ם: "כי יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת 

והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו".
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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי
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מברכים סיון  |  ר"ח ביום שלישי 
המולד: ליל שני   |   שעה:  2:54  |  1 חלקים

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

על פי ד' יסעו
כשנסעו בני ישראל במדבר הם ראו בעיניהם 
שכתוב  כמו  ד',  פי  על  היו  מסעיהם  שכל 
בפרשתנו 'על פי ד' יסעו בני ישראל ועל פי ד' 
יחנו', ולא היו להם שום שאלות למה נוסעים 
או למה לא נוסעים, כי ראו במו עיניהם כיצד 
הקב"ה  וכיצד  עליונה  בהשגחה  מתנהל  הכל 
הלכו  הם  וכך  הכבוד,  ענני  ובתוך  ע"י  מובילם 
במדבר את כל המ"ב מסעות במשך ארבעים 
הבורא  ביד  נתונים  שהם  הרגשה  מתוך  שנה 
המסע  כל  את  מראש  ותכנן  הכין  כבר  והוא 
אחריו  ללכת  אלא  להם  אין  והם,  שלהם, 
הכל  עושה,  שהוא  מה  שכל  ובטחון,  באמונה 

במידת הרחמים..
המסעות  שמ"ב  אומר  זיע"א  הק'  הבעש"ט 
רק  זאת  עברו  לא  במדבר,  ישראל  שעברו 
פעם אחת במדבר, אלא כל אדם בעולם הזה 
עובר את המ"ב מסעות, והן כל ההרפתקאות 
ומובא  חייו,  ימי  במשך  האדם  על  שעוברות 
על  שעובר  פעם  שבכל  הקדושים,  בספרים 
ולעבור  לצאת  ורוצה  ממסעותיו,  אחד  האדם 
גדולה היא לקרוא  בשלום את המסע, סגולה 
ובזה  המסעות,  סדר  של  בפרשה  בתורה 
הכל  ויעבור  לשרשו  הדבר  את  להעלות  יזכה 
אחד  לכל  להורות  התורה  באה  ובזה  בשלום, 
בפרטות שעליו להאמין שכל מסעותיו הם על 
פי ד' וכולם לטובה, גם אם איננו רואים ואיננו 

מבינים.
לכל אחד יש זמנים קשים, יש ימים שהמסע 
מתארך ומתמשך ונראה שאינו הולך להסתיים, 
אבל עלינו לזכור שכל המסעות כולם הם מאת 
שהמסעות  מאמינים  שאנחנו  וכמו  הבורא, 
הטובים והנעימים הם מאת הבורא, כשעשית 
משהו מוצלח, זה לא אתה, זה הבורא, בדיוק 
כך כשיש מסעות קשים, כשנראה לך ששגית 
נכונה  לא  בדרך  שהלכת  חשובות,  בהחלטות 
מה  יודע  לא  אתה  ועכשיו  בדרכך,  וטעית 
מאת  הכל  מהסבך,  יוצאים  ואיך  לעשות 
והם  הרחמים,  במידת  נעשה  והכל  הבורא, 
כולם לטובתך, ועוד, תזכור שאינך יכול לשנות 
את המסלול, כי הכל כבר נקבע מראש, כל מה 

שנשאר לך, זה להאמין שזהו המסע שלך..
)עפ"י טיב התורה-בהעלותך(
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טיב המערכת

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

בתחילת  דהנה  העבודה,  בדרכי  גדול  כלל  אנו  רואים  בפרשתן 
לפרשת  המנורה  פרשת  סמיכות  על  טעם  רש"י  מביא  הפרשה 
הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא 
היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא 
חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ע"כ. 

עוד רואים אנו בהמשך הפרשה )ט, ו - יד( שאחר שציווה השי"ת על 
חובת הקרבת הפסח, נתעוררו הטמאים לנפש שנפטרו מלעשותו, 
וטענו 'למה נגרע' כי גם הם נתאוו לעשות נחת רוח על ידי מצוה זו, 

וכתוצאה מכאבם זכו וזיכו גם לדורות במצוות 'פסח שני'. 
למעלה  זכה  שלא  על  מצטער  שכשהאדם  מכאן  אנו  ולמדים 
בינו  הפער  את  למלא  ומשתוקק  השי"ת,  עבודת  בעניני  מסוימת 
ידי  על  לנכון למלא את החלל  רואה הקב"ה  לכך,  לבין אלו שזכו 
פיוס, או על ידי תמורה. ואף במקום שנראה לו להעומד מן הצד 
לנפש'  ה'טמאים  באלו  שהיה  כמו  תקוה,  שום  להמצטער  שאין 
אנו  שרואים  בטרם  טענתם,  על  בתורה  קוראים  שאנו  בעוד  כי 
מה שהורה הקב"ה עבורם, נדמה לנו שאין פתח למלטם מכאבם 
ועל  יכול להקריבו,  גזירת הכתוב הוא שאין הטמא  וצערם, שהרי 
שהות  להם  היה  לא  גם  וטהרה  טומאה  בדיני  הכתוב  גזירת  פי 
להיטהר, ונדמה לנו שעליהם לקבל את הדין באהבה, אך מיד אח"כ 
כשקוראים אנו על הפתרון הניתן להם מן השמים, רואים אנו כי 
הקב"ה שהוא כל יכול המציא להם תקנה שלולא שהכתוב אמרו 
לא היינו יכולים בעצמינו להעלותו על הדעת, שהרי עשיית 'פסח 
בזמנו  זה  אין  שהרי  הפשוט,  השכל  פי  על  המובן  דבר  אינו  שני' 
שהשתוקקו  מאחר  אך  מצרים'  ל'פסח  מכוון  הדבר  יהיה  והאיך 
מהותו  היה  שלא  מושג  הקב"ה  עבורם  המציא  כך  על  ונצטערו 

בעולם עד כה. 
והנה כשמתבוננים במעשיהם של אלו הכואבים רואים שהללו לא 
עשו שום פעולה על דעת עצמם כדי להקל את כאבם, הטמאים 
ביקש  לא  אהרן  וגם  לשמה'  'עבירה  לעשות  בקשו  לא  לנפש 
להביא נדבה אשר לא ציוה ה', כי היו מתונים בדין שלא לעשות 
ואף שבעיני שכלם  כעצת היצר המפתה על עבירה שהיא מצוה, 
לא ראו דרך אחרת להמלט מכאבם, בכל זאת לא השתדלו כי אם 
בדברים המותרים להם, אהרן לא עשה כי אם 'אתערותא דלתתא' 
בזה שהצטער על מה שנבצר מאתו להשתתף בחנוכת הנשיאים, 
והטמאים לנפש לא ניסו גם כן את מזלם כי אם במה שהיה לאל 
על אף שלא  בפני משה,  לתנות צערם  ובאו  בהיתר,  ידם לעשות 
ישועה של ממש,  להם  יצמיחו  הדברים  באופק שאלו  נראה  היה 
בכל זאת לא עשו כי אם השתדלות המותרת להם, והשתדלות זו 
אכן הניבה פירות והביאה להם נחמה, והיה זה רק בזכות רצונם העז 

לעשות נחת רוח לבוראם.  
אלו הדברים צריכים לשמש עבורינו גם כן כהליכות חיים, דהנה לא 
אחת רואה האדם האיך שחבירו נתברך בכוחות ובכשרונות אשר 
רצון  בו  גם  ומתעורר  כדבעי,  לעבוד את השי"ת  ביכולתו  ידם  על 
לזכות לאותן המעלות שזכה בו חבירו, ואז מוטל עליו לדעת כי על 

'קנאת סופרים תרבה חכמה'  )בבא בתרא כא.(  אף שאמרו חז"ל 
אסור לו לעשות דברים שאינם בגדר 'השתדלות נכונה' כי על האדם 
את  להכיל  הנפשיים  בכוחותיו  יכול  אם  ולדעת  ערכו  את  להכיר 
הפעולות בהם הוא נוקט כדי לזכות להצלחתו, ואסור לו להשתמש 
באמצעים שעלולים להביאו לידי נפילה במקום עליה, כי לפעמים 
ובו בשעה שהאדם מכוון  יתר על המידה,  מפתה היצר להתאמץ 
שיתאמץ  שאחר  היצר  יודע  כי  להפילו,  היצר  מכוון  שמים,  לשם 
לא יעמדו לו כוחותיו ומפאת חולשתו כבר לא תהיה היכולת בידו 
לעבוד את השי"ת אפילו במדרגתו הנוכחית, ועל כן עליו להתבונן 
נכונה או שמא היא השקעה  טרם כל פעולה אם היא השתדלות 
העלולה להביא בכנפיה הפסדים, ובכהאי גוונא יזיר עצמו מאותה 
השתדלות. אך בד בבד לא ימנע מלהגות במחשבתו עד שימצא 
ברבות  יזכה  זאת  יעשה  אכן  ואם  עבורו,  הנכונה  את ההשתדלות 
הימים להתעלות בתורה וביראת שמים, ויתקיים בו דברי חכמינו 

הנזכרים 'קנאת סופרים תרבה חכמה'. 
כעין זה רואים עוד בפרשתן )ח, כה כו( שצותה התורה על הלויים 
'ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד: ושרת את 
וראה  עוד'  יעבוד  לא  ועבודה  משמרת  לשמר  מועד  באהל  אחיו 
בפירושו של הרע"ב על מאמרו של התנא )אבות ה, כא( 'בן שלשים 
לכח' וז"ל: 'שהלוים היו מקימים את המשכן ומפרקין וטוענין את 
לנו  הרי  עכ"ל,  ומעלה'  שנה  שלשים  מבן  בכתף  ונושאין  העגלות 
שחובת העבודה המוטלת על הלויים מבן שלשים דוקא הוא מטעם 
היותם בשנות הכח, ומהאי טעמא בבואם בשנות החמישים יצאו 
מכלל עבודת המשא, כי שוב אין כוחם במתנם כבעבר, ושוב אין 
לעשות,  חמשים  בר  שביכולת  העבודות  אם  כי  לעשות  עליהם 

וכמבואר שם ברע"ב בפירושו על 'בן חמישים לעצה'. 
והנה אילו היתה הכרעת דינו של ה'בן חמישים' נתונה לדעת 'בעלי 
בתים', כי אז גם הם היו 'פוטרים' אותו מהעבודה מאחר ששוב אין 
כוחו במתניו, אך לא היו 'אוסרים' עליו את העבודה, והיו אומרים 
שאם בן חמישים יודע בנפשו שעדיין ביכולתו להמשיך בעבודת 
הפטור  טעם  עיקר  שהרי  בידו,  הרשות  להמשיך  ורוצה  המשא 
בתוקפו  כוחו  עדיין  באם  אך  החולשה,  בשנות  בואו  מסיבת  הוא 
אין סיבה לעכב בעדו, אך למעשה רואים אנו כי דעת התורה היא 
שנה  חמשים  להלוי  שנתמלאו  ומיום  בתים,  בעלי  מדעת  הפוכה 
אסרו עליו בכל תוקף מלעבוד עבודה, יהיה זה מי שיהיה, וכלשון 
הכתוב 'ולא יעבוד עוד' וטעמו של דבר הוא, כי ירדה תורה לסוף 
דעתו של הלוי, וידעה שגם במקרה שהלוי בעצמו רואה את עצמו 
בעבודת  ימשיך  ואם  טעות,  אם  כי  זה  שאין  יתכן  לעבודה  ראוי 
המשא עלול הוא לבוא ברבות הימים לידי חולשה יתירה, וכתוצאה 
- שמשמעו  'ושרת'   לקיים מצות  אפילו  ביכולתו  לא תהיה  מכך 
'להשיא עצה' – מרוב חולשה, ועל כן אסרה התורה על הלוי את 
לדורות שיהיה  גם  לימוד  וכאמור שזהו  וכל.  מכל  עבודת המשא 
פי  על  לסבלם  ביכולתו  אם  ויגיעותיו  פעולותיו  את  האדם שוקל 

כוחו ומזגו.
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WHAT IS CHAYENU?

ב”ה

A Torah Learning 
Opportunity 

Chayenu is portable – take it 
with you and learn Torah on the 
bus, train or plane, at work in the 
office, whilst waiting in a line or 
even when watching the kids play! 

And Chayenu is for everyone – 
the layman, business person, 
teacher and scholar – all in 
bite-size or in-depth format.

Get Your Chayenu

To get Chayenu delivered 
to your home or office, visit 

chayenu.org/subscribe 

Also available on the app 
store, Google play or on the 

web at web.chayenu.org

Chayenu is global! Over 20,000 
Jews, in more than 500 cities, in 35 
countries – are being inspired daily, 
through Torah learning in Chayenu.

HAVE QUESTIONS?

info@chayenu.org

— Subscription-based daily Torah study — 

YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.
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HERE

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
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