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 'אם אסק שמיים שם אתה'
‘If you ask Heaven, there you are’ 

While I was still between heaven and earth, (I was 
flying from Israel to New York) I received a message 
that struck me as amazing. 
I was told of the passing of my friend’s sister which 
was completely unexpected. When the plane landed 
in New York, I wanted to return to Israel 
immediately to lend support to my friend, and to 
personally participate in the funeral of a woman so 
noble and kind, who only did good and helped 
whoever she could her whole life, and always finding 
a good word to say about everybody and never 
spoke bad about anyone. 
I immediately check the return flight and it turned 
out to be full, various officials tried to help me and 
arrange a seat for me on the next flight which was 
scheduled to leave the United States in six hours, 
which would make my participation in the funeral 
very doubtful. 
We reached the ticket counter and tried to check if 
there was room on the next flight. 
While the attendant was checking, she received a 
call on another line, on the other end was a person 
who wanted to cancel his ticket on the earlier flight 
which was completely booked. 
Despite that the gates had already closed, here was 
a unique hashgacha, since the plane was delayed for 
an hour for cleaning and security. This gave me time 
to board the flight with my suitcases in the one and 
only space that was just freed up in the most 
amazing way. 
Baruch Hashem, I made it and got there in time for 
the funeral to pay my last respects to the departed. 

 ק.ס.
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Korach 
5779 

תם מעליותכל תלונ  
 Put an end to their complaining from Me 

A man walks into a large department store, and immediately upon 
entering, he tells the manager that the lighting is no good. He 
continues to walk around the store and at every step of the way he 
finds faults, in the store, in the design, in the layouts, in the 
arrangement of the products, in the service, in fact, he had 
comments and complaints about everything. This is no good, this 
will not sell. At first, the manager was silent and restrained, but 
after realizing that the man was not going to buy anything, and 
even if he did, it would be accompanied by a large headache, when 
he realized this, he turned to him and asked: “If you do not like my 
business, then why did you come in here? Why are you walking 
around here? Get out of here!” 
After the dispute of Korach and his company, HaKadosh Baruch Hu 
commanded that they take twelve staffs so that they should all see 
who He has chosen. After the miracle, when they all saw that 
HaKadosh Baruch Hu chose Aharon, 'והנה פרח מטה אהרן' – ‘and 
behold! The staff of Aharon blossomed’ (17:23), Hashem 
commanded Moshe to return the staff of Aharon before the 
Testimony (17:25) 'ותכל תלונתם מעלי ולא ימותו' – ‘and put an end to 
their complaining from Me so that they do not die’. That is, that 
whenever they would see the staff, they will remember what 
happened and they will not complain about HaKadosh Baruch Hu 
and in this way, they will be saved from the punishment of death. 
For if they complain about the ways of the Creator Yisbarach, 
perhaps chalila, they will receive the punishment of death. 
It is told about Rebbe Shimon of Yiruslav zt”l, one of the students of 
the Chassam Sofer zt”l, who lived to a very old age. When he was 
asked how he accounted for living so long, he told them: “In 
general, people have many questions about how things are run 
from Above, ‘Why isn’t it good for me? Why don’t I have parnasah 
[livelihood] and someone else does? Why don’t I have nachas from 
the children like my neighbor?’ and so on. Until HaKadosh Baruch 
Hu tells him, ‘See, here in this world it is not possible to understand 
all the answers, come up Above, and then I will explain to you that 
everything is righteous and just. Because  הצור תמים פעלו קל אמונה'
 ,The Rock, perfect is His work, a      G-d‘ – ואין עול צדיק וישר הוא'
faithful, without iniquity, righteous and it is proper’ (Devorim 32:4). 
Therefore, the person passes away. But as for me, I never ask 
questions about the conduct of the Creator, therefore, He leaves 
me here.” We find that if this is so, when we accept the ways of the 
Creator with joy, this is a segulah [propitious] for long life, and chas 
v’shalom the opposite.                              - Tiv HaTorah - Korach  
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In truth, this incident is different from other incidents in the Torah, as 
all the other stories were written to teach, we do not find that they 
teach about the mitzvos themselves. All the other mitzvos mentioned 
in the Torah are not preceded by a story. It is just this mitzvah that is 
prefaced by a story. This is why we say, ‘Explain it to me’, why is the 
prohibition expounded from the power of the action of Korach 
different from all the other commandments that the Torah 
commanded without demonstrated that it was not pleased by the 
incident. 
Perhaps the difference between dispute and all other prohibitions is 
that all other challenges, most of the time the person can ascertain 
that this is bad, and he chooses to follow it. At the outset he knows 
that his heart is causing him to follow after it. Therefore, when he 
comes to a crossroads, he knows on his own to choose between that 
which is prohibited and that which is permitted.  But the sin of 
dispute is different, because most of the time the person does not 
like to enter into a dispute, he tries to avoid his enemies and not 
confront them. Therefore, at the outset, he is not inclined to 
transgress this sin since he avoids contact with the other person. The 
result is that he cannot distinguish between the prohibited and the 
permitted. Also, in a situation like this, it is not possible to convince 
the person to listen and to explain to him that he is strengthening the 
sin, for when he does meet up with him he will be enticed to say that 
his intent is for the sake of heaven. Were the sin of dispute written in 
the Torah, without an introductory story, the one being challenged 
would never connect the command to the action at all. He will think 
to himself that this command must apply to someone who is always 
argumentative, but the Torah is not discussing his situation since his 
feelings are directed for the sake of heaven. Therefore, the Torah felt 
to emphasize the severity of dispute with this incident, as this 
demonstrates to the person the harshness of dispute, because he 
feels that he is right, and yet he is told that his actions are prohibited. 
Korach himself, was not ‘feeble minded’, just the opposite, he 
merited to attain lofty levels and Ruach HaKodesh [Divine 
Inspiration], and as Rashi explains (16:7) that this dispute arose as a 
result of a prophecy that he saw three great descendants coming 
from him. When the Chozeh of Lublin would refer to Korach he 
would call him ‘der heilige zaide korach’ [the holy grandfather 
Korach], for the truth of the matter was that Korach was more 
elevated than the nation. This shows that Korach did not want to be 
among those who stirred the fires of controversy for no reason, 
rather, he wanted to attain higher spiritual levels in the Kehunah and 
leadership. The result was that he erred by thinking that he was 
doing it for the sake of heaven. He raised various arguments that 
convinced 250 heads of the Sanhedrin, as the Yismach Moshe related 
that he was a reincarnation of someone from the ‘Generation of 
Knowledge’ and he remembered Korach’s arguments. When he was 
asked which way he was leaning, he replied that he was among those 
who did not lean either way. When he was then asked how it was 
possible that he did not side with Moshe Rabeinu, he then replied 
that whoever listened to Korach’s arguments, and even though he 
held himself back from associating with him since he was then 
considered on a higher level, and it seemed that Korach’s arguments 
were sound and based on truth. This resulted from private meetings, 
and this is the prelude to all arguments. It is just from the power of 
the introductory incident that the person can determine that dispute 
is unlike other sins, and one must avoid this sin even if it seems 
righteous to him.    
 

 

 איסור המחלוקת בכל מצב
The prohibition of dispute in every situation 

 
)יז:ה(משה לו: יד בולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר ה'   

And he shall not be like Korach and his assembly, as Hashem 
spoke about him through Moshe. (17:5) 
When we discuss the generation of Moshe, we must realize that 
we are discussing people who we have no concept about them or 
their actions. It is told regarding HaGaon HaKadosh, the Chidushei 
HaRim zy”a, who asked about the stumbling-blocks that the 
people of that generation stumbled over, because things are 
astounding. Though they are referred to as the ‘Generation of 
Knowledge’, and they saw all the wonders of Hashem with their 
own eyes, the signs of the ten plagues, all the miracles of the 
Wilderness, ‘Kriyas HaYam [splitting of the sea], the Clouds of 
Glory, the coming down of the manna. They also merited the 
revelation of the Shechina at Har Sinai where they heard the 
commandments emanating from a burst of flame from the mouth 
of HaKadosh Baruch Hu, Himself. Even so, they stumbled with 
various sins. The Chidushei HaRim answers the question thus: The 
Torah was formed from their sins, but as for our mitzvos, the 
Torah is not formed. With this answer he is trying to instill 
understanding to the questioner that we have no concept of their 
actions. True, in their elevated status these things were 
considered as sins, still, these very things converted these actions 
into the eternal Torah. This proves that the more a person 
increases his knowledge, he is still considered as a ‘pauper in 
knowledge’ to understand the depth of their intent. 
However, we must understand that it was not for nothing that 
their actions were converted into the very Torah. Were there not 
something there to learn about avodas Hashem Yisbarach, it 
would not have been written. As we have mentioned the words of 
the Zohar HaKadosh many times (Cheilek 3 149b): Whoever says 
that a story in the Torah is just a story about that incident, is 
mistaken, Rachmana litzlan. The Torah is not chas v’shalom a 
storybook. Obviously, there is a life lesson in every story in the 
Torah. It is up to every person to understand it and come away 
with the life lesson being taught. 
This parsha teaches the general rule regarding all the incidents in 
the Torah. After this passage was written in the Torah, we come 
away with the real beauty of the Torah itself. The reason for the 
very dispute of Korach was to mention several precepts in the 
Torah. At first, we are commanded regarding the items pertaining 
to the very dispute, whether making the metal sheets from the 
fire-pans of the sinners to cover the Mizbeach, or whether the 
staffs that were imposed on every tribe to stand up in the Ohel 
Moed to clarify to Israel who was the chosen one by Hashem to 
serve before Him as the Kohen Gadol. Additionally, the reason for 
the dispute was the general directive that they not enter into 
dispute as expounded in the Gemara (Sanhedrin 110a) on our 
posuk. Rav Said: ‘Anyone who participates in dispute transgresses 
a negative precept, as it states  כקרח ועדתו''ולא יהיה  – ‘And he 
shall not be like Korach and his assembly’. 
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“But you shall surely redeem the firstborn of man”

Five Selaim Are Given to the Kohen for Pidyon Bechor to Elevate 
 All Matters of Olam HaZeh which Was Created with the Letter Hei

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Korach 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

they sold Rachel’s bechor for twenty silver dinarim, 
every individual will redeem his firstborn son with 
twenty silver dinarim.  The Yerushalmi is referring to the 
following incident (Bereishis 37, 28): וימכרו את יוסף לישמעאלים" 

מצרימה" יוסף  את  ויביאו  כסף   they sold Yosef to the—בעשרים 
Yishmaelim for twenty silver dinarim; they brought 
Yosef to Mitzrayim.  Now, twenty dinarim equals five 
selaim; since every sela equals four dinar.  We find a similar 
statement in the Midrash (B.R. 84, 18): אמר הקב"ה אתם מכרתם" 

 בנה של רחל בעשרים כסף מעות שהן חמש סלעים, לפיכך יהיה כל אחד ואחד

סלעים" חמש  בנו  ערך   HKB”H said, “You sold Rachel’s—מפריש 
son for twenty silver dinarim, which is equivalent to 
five selaim; therefore, every individual will allocate five 
selaim as the estimated value of his son.  

Now, in sefer Shemos (13, 15), the Torah provides a 
rationale for the mitzvah of Pidyon HaBen.  It explains 
that it is because HKB”H spared all of Yisrael’s firstborn in 
Mitzrayim: ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג ה' כל בכור בארץ מצרים" 

וכל הזכרים  רחם  פטר  כל  לה'  זובח  אני  כן  על  בהמה  בכור  ועד  אדם   מבכור 

 and it happened when Pharaoh stubbornly—בכור בני אפדה"
refused to send us out, that Hashem killed all the 
firstborn in the land of Mitzrayim, from the firstborn 
of man to the firstborn of animals.  Therefore, I offer 
to Hashem all male first issue of the womb, and I shall 
redeem all the firstborn of my sons.  That being the case, 
what is the connection between the five selaim allocated for 
Pidyon HaBen and the five selaim of Mechiras Yosef?  

In this week’s parsha, parshas Korach, we learn about 
“Pidyon HaBen.”  It is one of the twenty-four gifts awarded 
to Aharon and his sons—the kohanim—and has previously 
been mentioned in parshas Bo (Shemos 13, 2): קדש לי כל בכור" 

 sanctify to Me every firstborn, the—פטר כל רחם בבני ישראל"
first of each womb among Bnei Yisrael.  There, however, 
the sum of five selaim required for the redemption is not 
mentioned.  It is, however, mentioned here in our parsha 
(Bamidbar 18, 15): אך פדה תפדה את בכור האדם... ופדויו מבן חודש" 

 but you—תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה הוא"
shall surely redeem the firstborn of man . . . And those 
that are to be redeemed—from one month shall you 
redeem according to the valuation, five silver shekalim 
by the sacred shekel; it is  twenty geirah.  It is probably 
for this reason that the Chinuch lists the mitzvah of Pidyon 
HaBen (Mitzvah 392) in parshas Korach.  

Thus, it is fitting that we examine why HKB”H commanded 
us to redeem the bechor—the firstborn male—specifically 
with five shekalim.  In truth, we find a noteworthy rationale 
in the Zohar hakadosh (Bo 42a): פדיון הבכור כסף ה' סלעים כחושבן" 

 ”selaim correspond to the letter “hei (five) ה' the—ה' דאברהם"
that HKB”H added to Avraham’s name.  Nevertheless, it still 
behooves us to clarify the connection between the mitzvah of 
Pidyon HaBen and the letter “hei” that was added to Avraham.

Additionally, it behooves us to examine a statement in the 
Talmud Yerushalmi (Shekalim 9b): רחל של  בכורה  שמכרו   "לפי 

 since—בעשרים כסף, יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בכורו בעשרים כסף"
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The Two Parts of the Mitzvah: Sanctifying 
 the Bechor and Redeeming the Bechor

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing a fundamental principle we learn from most of the 
Rishonim, such as Rashi, the Ramban and the Rashba.  They 
explain that the mitzvah of Pidyon HaBen is comprised of two 
parts.  Firstly, the bechorim were endowed with kedushah 
after they departed Mitzrayim and prior to the “cheit ha’eigel.”  
Secondly, after the involvement of the bechorim in the “cheit 
ha’eigel,” the mitzvah of redeeming the bechorim with five 
shekalim was initiated.  

The fact that the bechorim were sanctified to Hashem is 
described in parshas Bo: “Sanctify to Me every firstborn, the 
first of each womb among Bnei Yisrael, of man and animal, 
is Mine.  The Ramban comments (ibid. 11): According to the 
plain meaning of the passuk, the command to “sanctify to 
Me every bechor,” applies to all that are present in Yisrael 
today.  For, because He redeemed them from death when 
He struck the land of Mitzrayim, He commanded that they 
be sanctified to Him, to perform the service of Hashem, 
everything that He will command them.  At this time, He 
did not command them to be redeemed (the mitzvah of 
Pidyon), until He replaced them with the leviim.  

In fact, this is explicit in the text (Bamidbar 3, 13): כי לי כל" 

מאדם בישראל  בכור  כל  לי  הקדשתי  מצרים  בארץ  בכור  כל  הכותי  ביום   בכור 

יהיו אני ה'"  for every bechor is Mine: On the day—עד בהמה לי 
I struck down every bechor in the land of Mitzrayim, I 
sanctified for Myself every bechor in Yisrael, from man to 
animal; they shall be Mine—I am Hashem.  Additionally, it 
states elsewhere (ibid. 8, 17): כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה" 

 for every bechor—ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי"
of Bnei Yisrael was Mine, of man and animal (livestock); 
on the day I struck every bechor in the land of Mitzrayim, 
I sanctified them for Myself.  However, after Yisrael sinned 
with the eigel, and the bechorim participated in the sin, HKB”H 
replaced the bechorim.  He appointed the leviim to serve in 
their place, as it is written (Bamidbar 3, 12): 

 "ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני

הלוים". לי  והיו   And, behold, I have taken the leviim  ישראל 
from among Bnei Yisrael in place of every bechor, the 
first issue of every womb among Bnei Yisrael; and the 
leviim shall be Mine.  Rashi comments: For, previously, the 

service had been performed by the firstborn, but when 
they sinned with the eigel, they were disqualified.  The 
leviim, who did not worship avodah-zarah, were chosen 
in their place.  

Notwithstanding, the fact that the mitzvah of Pidyon 
HaBen is mentioned in parshas Bo is problematic, because 
that was before the bechorim sinned with the eigel.  There, it 
states (Shemos 13, 13): "בבניך תפדה בכור אדם   and every—"וכל 
human bechor among your children you shall redeem.  
This would seem to imply that even before the “cheit ha’eigel,” 
they were obligated in the mitzvah of Pidyon HaBen.  Sensing 
this difficulty, the Rashbam (ibid.) explains that this passuk 
was stated in anticipation of the future “cheit ha’eigel”: “You 
shall redeem” refers to after the leviim were sanctified 
in place of every bechor—in the second year, when the 
Mishkan was erected.  As we saw above, the Ramban writes 
something similar.  

The Seforno’s Explanation regarding Pidyon

We will now introduce a tremendous chiddush regarding 
Pidyon bechor that appears in several places in the 
commentary of the Seforno.  He writes that the purpose of the 
pidyon is to redeem the bechor from his kedushah.  This will 
permit him to engage in mundane, everyday activities.  The 
process resembles the redemption of a sanctified object.  If a 
person wishes to use it for his personal use, he has to redeem 
it, to remove its kedushah, so that it can be used for mundane, 
everyday purposes, as described in parshas Bechukosai.  

Now, let us introduce what the Seforno writes in parshas 
Bo (Shemos 13, 2): “Sanctify every bechor for Me.”  So that 
they will all require pidyon like all sanctified articles.  
Thus, they will be permitted for everyday (secular) 
activities.  For, without the process of pidyon, they are 
prohibited for mundane use . . .  Their redemption is 
the stated value for a one-month-old in the passage of 
valuations; for, that is the time for his redemption, as it 
states: “And those that are to be redeemed—from one 
month shall you redeem.”  

This comment agrees very nicely with his comment in 
parshas Mishpatim (ibid. 22, 28): “The firstborn of your 
sons you shall give to Me.”  For all sacred service, for the 
service in the Mikdash and for the study of Torah, as the 
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situation was subsequently with the kohanim, as it says 
(Malachi 2, 7): “For the lips of the Kohen should safeguard 
knowledge, and people should seek teaching from his 
mouth.”  After they sinned with the eigel, however, HKB”H 
substituted the leviim in their place and commanded that 
the bechorim be redeemed—to enable them to engage in 
mundane, secular activities.  

Elsewhere, the Seforno adds an important point.  When 
HKB”H killed the firstborn Egyptians, the firstborn of Yisrael 
deserved to be punished, as well.  However, HKB”H designated 
them as His portion, sanctifying them to perform the sacred 
avodah.  In this manner, He saved them from the plight of 
the firstborn Egyptians.  Here is what he writes in parshas 
Bamidbar (Bamidbar 3, 13): 

“On the day I struck down every bechor in the land of 
Mitzrayim, I sanctified for Myself every bechor of Yisrael.”  
Indeed, at the time of Makkat Bechorot, the firstborn of 
Yisrael also deserved to be punished for the sins of that 
generation, seeing as they were the most esteemed (elite); 
thus, they were not worthy of being saved from the plague 
visited on that people.  It is similar to (Bereishis 19, 15): “Lest 
you be sept away in the iniquity of the city.”  Yet, I saved 
them by sanctifying them to Me; thus, they are prohibited 
from engaging in ordinary labor, as is the law pertaining to 
all sanctified objects (hekdesh); they are prohibited from 
being sheared or used for labor.  To allow them to be used 
for these purposes, I require that they be redeemed, as is 
required for all sanctified objects (hekdesh) that are made 
ordinary, as it says (Shemos 13, 13): “And every bechor of 
man among your sons, you shall redeem.” 

Let us endeavor to explain why the bechorim of Yisrael 
deserved to die along with the firstborn of Mitzrayim.  We find 
a tremendous chiddush in the Kol Bo (Hilchos Yom Tov 58) 
and the Orchot Chaim (Hilchos Arvei Pesachim 1, 13).  They 
explain why it is customary for the bechorim to fast on erev 
Pesach.  They write that a portion of the bechorim joined the 
firstborn Egyptians in the worship of avodah-zarah.  Here is 
what they write: 

In the Yerushalmi, it mentions that it was their minhag 
for the firstborn to fast on erev Pesach.  Let us provide 
a reason for this minhag.  Because, the role of priests of 
their avodah-zarah, according to an ancient custom, was 

performed by the firstborn; hence, it is possible that many 
of them were from the firstborn of Yisrael, at that time, 
from the sinners.  This is consistent with the prophecy of 
the navi . . . Nevertheless, the Makom had mercy on them 
and spared them.  Therefore, He imposed upon them the 
command to be redeemed.  

The “Hei” Selaim for Pidyon HaBen Correspond 
 to the “Hei” with which Olam HaZeh Was Created

Following this line of reasoning, we will proceed to explain 
the words of the Zohar hakadosh.  We learned that HKB”H 
commanded us to redeem the bechorim of Yisrael with “hei” 
(five) selaim to correspond to the “hei” that HKB”H added to 
Avraham’s name.  For, it is written (Bereishis 2, 4): אלה תולדות" 

 these are the products of the heaven—השמים והארץ בהבראם"
and the earth when they were created.  The Midrash 
expounds on this passuk (B.R. 12, 9): בזכותו באברהם,   "בהבראם, 

אברהם".  employed in the passuk is an בהברא"ם The term  של 
anagram for באברה"ם—insinuating that the world was created 
in the merit of Avraham.  Here is another elucidation from 
the Midrash (ibid. 10): "בה' בראם  בהברא"ם the term—"בהבראם, 
indicates that He created them with the letter “hei.”

Let us combine the two explanation into one by referring 
to an elucidation in the Gemara (Menachos 29a) related to 
the passuk (Yeshayah 26, 4): "עולמים צור  ה'  בי"ה   for in—"כי 
“Kah (yud-hei),” Hashem, is the strength of the worlds.  
We learn that HKB”H formed the two worlds with the name 
“Kah”-- י"ה; Olam HaBa was created with the letter “yud,” and 
Olam HaZeh was created with the letter “hei.”  

We also know that Avraham Avinu was the first person 
since the creation of the world to publicize the name of HKB”H 
in this world.  This is evident from his pronouncement to his 
servant, Eliezer (Bereishis 24, 3): ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי" 

 and I will have you swear by Hashem, G-d of the—הארץ"
heavens and G-d of the earth.  Several pesukim later, he says 
(ibid. 7): "ה' אלקי השמים אשר לקחני מבית אבי"—Hashem, the G-d of 
the heavens, Who took me from my father’s house.  Rashi 
notes that in this latter passuk, Avraham omits the appellation 
“G-d of the earth.”  Rashi explains Avraham’s intent as follows: 
He said to him (Eliezer), “Now, He is G-d of the heavens and 
G-d of the earth, because I have familiarized Him in the 
mouth of people (they are aware of His presence and speak of 
Him); however, when He took me from my father’s house, 
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He was G-d of the heavens but not G-d of the earth; because 
the inhabitants of the world did not recognize Him, and His 
name was not commonly mentioned on earth.  

With this in mind, we can suggest a reason for the addition 
of the letter “hei” to Avraham’s name.  As we learned from 
the Gemara, Olam HaZeh was created with the letter “hei.”  
Furthermore, all of Olam HaZeh was only created for the sake 
of Avraham, who publicized Hashem’s name in the world.  
Thus, the first explanation: "אברהם של  בזכותו  באברהם,   "בהבראם, 
and the second explanation: "בהבראם, בה' בראם"—complement 
each other and go hand in hand magnificently.  

The Kedushah of the Birthright Is the Letter “Yud” 
Whose Value Is Twice the Letter “Hei”

We will now introduce a precious teaching from the Mishnat 
Chassidim in his sefer Choshev MachashAvos (Toldos 1, 39).  
He addresses Yaakov Avinu’s proposal to Eisav (Bereishis 
 ,sell your birthright to me—"מכרה כיום את בכורתך לי" :(31 ,25
today.  He relies on the teaching in the Midrash (Tanna D’Vei 
Eliyahu Zuta 19) that Yaakov and Eisav divided up the worlds 
between them; Eisav took Yaakov’s portion of Olam HaZeh 
and Yaakov took Eisav’s portion of Olam HaBa.  

In this manner, he explains the significance of Yaakov 
acquiring the birthright from Eisav.  In other words, he acquired 
Eisav’s portion in Olam HaBa, which possesses the kedushah 
of a birthright with respect to Olam HaZeh.  For, we learn in 
parshas Ki Seitzei that a bechor receives a double portion 
of the inheritance.  Seeing as Olam HaBa was created with 
the letter “yud”—which possesses a numerical equivalence 
of ten—its value is twice that of Olam HaZeh, which was 
created with the letter “hei”—which possesses a numerical 
equivalence of five.  This concludes his explanation.  

Based on his sacred insight, we can better comprehend the 
explanation of the Seforno presented above.  He asserted that 
at the time of Makkat Bechorot, HKB”H sanctified the firstborn 
of Yisrael, designating them to engage in matters pertaining 
to Olam HaBa to the exclusion of matters pertaining to Olam 
HaZeh.  Due to their status as bechorim, they deserved to 
engage in matters of Olam HaBa, which was created with the 
letter “yud”—whose value is twice that of Olam HaZeh, which 
was created with the letter “hei.”  In other words, they were 
allotted a double portion.  

This also explains quite brilliantly why HKB”H commanded 
us to redeem the bechorim with “hei” selaim corresponding 
to the “hei” of Avraham.  For, we learned from the Seforno 
that it was imperative to redeem the bechorim to release 
them from their kedushah, so that they could engage in the 
mundane, secular activities of Olam HaZeh.  Therefore, they 
are redeemed specifically with five selaim, equivalent to the 
“hei” of Avraham, with which Olam HaZeh was created.  Thus, 
due to the mitzvah of Pidyon, they are permitted to engage in 
matters pertaining to Olam HaZeh.  

Five Selaim Are Given to the Kohen to Assist  
Him in Sanctifying All Matters of Olam HaZeh

Continuing onward on this majestic path, we will proceed in 
our sacred quest to explain why the five selaim for the Pidyon 
are given specifically to the kohen.  Let us refer to a fantastic 
insight from the Yismach Moshe (Terumah).  He explains why 
HKB”H commanded us to give the kohen terumah and the levi 
ma’aser.  Here is a translation of his sacred words: 

The point is that all things possess nitzotzei kedushah; 
they require tikun to elevate them from the levels of 
inanimate objects, plants life and animal life to the level 
of speaking creatures (namely human beings).  Now, not 
every person is capable of fulfilling this divine task, to 
rectify (the nitzotzot) by means of proper consumption.  
Hence, these kohanim were designated to serve him, and 
also the leviim to a lesser degree, as it states (Devarim 
17, 9): “You shall come to the kohanim and to the leviim, 
etc.”  Therefore, HKB”H commanded to separate terumah 
for the kohen; and through His divine kindness, He 
makes sure that the essence of the spark will take this 
form (terumah or ma’aser).  Therefore, it is referred to as 
“reishit,” as we find (Amos 6, 6): “And with the choicest 
(‘reishit’) oils they anoint themselves.”  Therefore, a severe 
punishment is reserved for the outsider (non-kohen) 
who consumes it, so as to prevent the desecration of its 
kedushah.  Therefore, it is referred to as being holy.  The 
lower-level sparks become ma’aser; whereas the animal 
portions are for the kohanim.  

The Yismach Moshe points out that this is the implication of 
the term "תרומה"—which comes from the Hebrew word meaning 
“to elevate.”  By having the kohanim consume this portion with 
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kedushah and taharah, they successfully elevate these sparks 
of kedushah to Hashem.  Additionally, we can suggest that the 
term  תרומ"ה can be broken down into  "'תרום ה"–suggesting that 
by having the kohanim consume this portion with kedushah, 
they rectify and elevate that which pertains to Olam HaZeh, the 
world that was created with the letter “hei.” 

His grandson, the esteemed author of the Yitav Lev 
(Shelach), adds the following, incredible thought to his 
grandfather’s insight:  

By having the kohanim elevate the choicest and 
primary portions of the produce toward Heaven, the entire 
produce follows its lead (it is pulled along and elevated).  
This makes it easier for the owners to elevate the rest 
of that particular produce, as well, to its source, through 
their consumption.  Also, seeing as the separation of the 
portion and the giving of it to the kohen is performed 
as one of Hashem’s mitzvos, a spirit of kedushah rests 
on that object.  This assists and supports the owners’ 
efforts to consume it l’shem shamayim and to elevate the 
remaining and leftover portions to Heaven.  

Notwithstanding, this leads the Yitav Lev to wonder: This 
makes perfect sense when Yisrael are settled on their 
own land.  During galus, however, what are we to do to 
elevate the holy sparks?  For, due to our countless sins, the 
laws of terumah and ma’aser are not practiced in chutz-
la’aretz.  He suggests the following answer: We must say 
that it is similar to that which they said (Menachos 110a): 
One who studies the Torah of the olah, it is considered as 
if he offered an olah.  

The Rambam Equates Those 
 Who Learn Torah with Shevet Levi

It appears that we can reconcile the difficulty posed by the 
Yitav Lev.  He questioned how we can elevate the sparks of 
kedushah in our possessions even today, when we no longer 
give terumah and ma’aser (to the kohen and levi respectively).  
Let us refer to the Rambam (Hilchos Shemitah V’Yovel 13, 10-
13).  He extols the virtues of Torah scholars, who accept upon 
themselves the yoke of Torah even in our times.  He asserts 
that they possess the same elevated status and kedushah as 
shevet Levi.  Here are his sacred words: 

Not only shevet Levi, but any one of the inhabitants of 
the world, whose spirit generously motivates him, and 
he understands with his wisdom to set himself aside and 
stand before God, to serve Him and minister to Him and to 
know God, proceeding justly as God made him, removing 
from his neck the yoke of the many reckonings which 
people seek; he is sanctified as Kodesh Kodashim (the 
most holy).  God will be his portion and heritage forever 
and will provide what is sufficient for him in Olam HaZeh, 
like He provides for the kohanim and the leviim.

Now, those who support Torah scholars resemble 
Zevulun—who provided for Yissachar, the pillar of Torah, so 
that he could study Torah without interruption or distraction. 
Seeing as today’s Torah scholars possess the kedushah of 
shevet Levi, it stands to reason that the money they give to 
support Torah scholars constitutes a form of terumah and 
ma’aser.  

So, when the Beis HaMikdash stood, HKB”H arranged for 
the sparks of kedushah to enter the terumah and ma’aser.  
This enabled shevet Levi to elevate them to Hashem.  Similarly, 
today, HKB”H arranges for the sparks of kedushah in the 
possessions of the Torah supporters to end up in the hands 
of Torah scholars, who are the modern-day representatives of 
shevet Levi.  Thus, they can elevate them to Hashem with the 
kedushah of their Torah.  

Yosef Was Sold to Mitzrayim for “Hei” Selaim 
 to Sanctify the Worldly Matters There

It is with great pleasure that we can apply what we have 
learned to clarify the passage in the Midrash presented above: 
HKB”H said, “You sold Rachel’s son for twenty silver 
dinarim, which is equivalent to five selaim; therefore, 
every individual will allocate five selaim as the estimated 
value of his son.  As we mentioned, the commentaries 
struggle to find the connection between the sale of Yosef for 
five selaim and the pidyon of the firstborn for five selaim.  

It appears that we can explain the matter based on the 
following Midrash (V.R. 32, 5): מן עצמו  וגדר  למצרים  ירד   "יוסף 

ערוה גדור  היה  כדאי  אבא,  בר  חייא  רבי  אמר  בזכותו.  ישראל  ונגדרו   הערוה, 

ידו". על  ישראל  שנגאלו   Yosef descended to Egypt and  בעצמו 
safeguarded himself from immorality; in his merit, 
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Yisrael also safeguarded themselves from immorality.  
Rabbi Chiya bar Abba said:  On account of this alone, 
Yisrael deserved to be redeemed.  In other words, it was 
orchestrated from above for Yosef to descend to Mitzrayim—
the most depraved, immoral place on earth.  Thus, he could 
sanctify himself there in all matters related to Olam HaZeh.  
With his kedushah, he paved the way for all of Yisrael to also 
sanctify themselves in matters of Olam HaZeh.  

This explains magnificently what we have learned in the 
Gemara (Sotah 10b): והוסיפו זכה  בסתר,  שמים  שם  שקידש   "יוסף 

שמו". ביהוסף  עדות  דכתיב  הקב"ה  של  משמו  אחת  אות   Yosef, who  לו 
sanctified the name of Heaven clandestinely, merited that 
they added one letter of the name of HKB”H to him, as 
it is written (Tehillim 81, 6): “He appointed it in Yehosef 
as a testimony.”  (Yehosef is Yosef with the addition of the 
letter “hei.”)  Why was the letter “hei” specifically added to 
Yosef ’s name?  Let us propose an answer based on our current 
discussion.  Yosef sanctified himself in all matters of Olam 
HaZeh; thus, he paved the way for all of Yisrael in Mitzrayim 
to follow suit.  Therefore, they added the letter “hei” to his 
name—the letter with which Olam HaZeh was created.  

Accordingly, we can suggest that this is why it was heavenly 
ordained that the shevatim sold Yosef—the epitome of a 
tzaddik—to Mitzrayim for “hei” selaim.  Thus, they performed 
a symbolic gesture—a “po’el dimyon”—designating Yosef as 
the representative of all the tribal leaders, to pave the way for 
all of Yisrael to sanctify themselves in Mitzrayim.  As a result, 
the letter “hei”—with which Olam HaZeh was created—was 
added to his name, making his name "יהוסף".  

We have now successfully shed some light on the subject 
and are able to explain the connection between the sale of 
Rachel’s bechor for five selaim and HKB”H’s command to 
redeem the bechorim by giving five selaim to the kohen.  As 
we learned from the Seforno, the purpose of the mitzvah 
of Pidyon is to deconsecrate the bechorim, so that they are 
permitted to engage in worldly endeavors. 

Now, the purpose of creation is for man to elevate the 
nitzotzei-kedushah of Olam HaZeh.  The bechorim, however, 
forfeited their elevated level of kedushah—their birthright—
by participating in the “cheit ha’eigel.”  So, how can they elevate 
the sparks of kedushah related to their worldly endeavors?  
To remedy this problem, HKB”H commanded that “hei” 
selaim be given to the kohen, so that he would fulfill the task 
for the bechorim and elevate all of their nitzotzei-kedushah 
related to matters of Olam HaZeh, which was created with 
the letter “hei.” 

This then is the meaning of the Midrash:  HKB”H said, 
“You sold Rachel’s son for twenty silver dinarim, which is 
equivalent to five selaim,” to perform a symbolic gesture, so 
that Yosef HaTzaddik would pave the way with his kedushah 
for all of Yisrael to sanctify themselves in Mitzrayim in all 
matters pertaining to Olam HaZeh, the world that was created 
with the letter “hei.”  “Therefore, every individual will 
allocate five selaim as the estimated value of his son.”  By 
giving “hei” selaim to the kohen, he can use his kedushah to 
elevate all matters pertaining to Olam HaZeh.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

fter Korach and his 250 men were killed while bringing the 
Ketores, Hashem instructed Moshe Rabbeinu to take their shovels 
and incorporate them into the Mizbe'ach. The intent was not that 

they should serve as a mere victory symbol, to show Klal Yisroel how 
Hashem vanquishes His enemies. It had a greater purpose. What was that 
purpose?
 
The Akeida explains this with an introduction. An event is meaningless 
in itself. The significance of an event is based on the ripple effect it has 
on the person himself and on others. He explains how suffering can be a 
punishment or a life lesson, depending on how people react to that event. 
People are responsible to observe the events of their lives and react to 
them in a manner that indicates that they view the event as a positive and 
meaningful one. Their reaction will decide if, for example, a flat tire was a 
punishment or motivation.

 The shovels remind Klal Yisroel that they had a misconception of Moshe 
Rabbeinu’s relationship with Hashem and Aharon’s special character which 
made him chosen to be the Kohen Godol.  Most importantly, they did 
not appreciate how Hashem oversees each step of our lives. A part of 
that lesson is realizing that people’s opinions do not create reality. Torah 
Hashkofo, as told to us by Halacha, other Seforim, and our Gedolim, is 
not a matter of opinion. There is no room to say, “This is how I feel real 
Yiddishkeit should be”.
 
By utilizing the shovels as a lesson, they become a Z’chus, and not just a 
punishment, to those 250 men. Similarly, in our lives, whatever punishment 
Hashem sees fit to give becomes a Z'chus for us, and not a continuation of 
a downward spiral, if we react in the correct manner. Once our suffering 
becomes a Z'chus, it can be a catalyst to change the direction of our entire 
lives. 

A

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

hen I was young, I was taught a lifelong lesson by my mother. 
As with most life-altering lessons, this one was not told to me. 
Lessons that are told to people often cause them to feel that 
they are being talked down to. In contrast, lessons observed 

in “real time” are not interpreted critically.  From my mother’s actions, I 
observed how life is intended to be lived and I stored that information until 
I was old enough to know what to do with it.
 
When I was around 8 years old, another boy my age and I were a little 
mischievous and then we began fighting. Our parents responded in completely 
opposite ways. The other parent defended their child even though the child 
himself was aware that he was making trouble. My 
mother acted diplomatically in public so as not to 
crush me, but at the same time, she didn't defend me. 
Then, in private, she made it clear that my behavior 
was wrong.
 
My friend's mother had complete allegiance to her 
children, which is generally a positive thing.  My 
mother had complete allegiance to what was right, 
and then tempered her reaction because of a secondary allegiance to her 
family.  While I have no idea how that friend turned out, my mother taught 
me a valuable lesson.
 
In hindsight, though, my mother’s allegiance to me was not secondary to what 
was right.  People’s essence is their thoughts, their values, and their 
character.  My mother understood that her allegiance to those she 
loved was to their character, and not to their physical selves. She 
understood that my mood and self-esteem is more salvageable than a lack 
of character instilled in me. Therefore, her allegiance was to my character.

 There is a small group of people that do not understand the need to have 
allegiance to anyone other than to themselves. Such people, while friendly 
and fun to be around, lack the ability to have a real relationship. They do not 
keep commitments and are not sensitive when it really matters. Sometimes, 
other people see through their façade early on. Other times, they find out 
too late.
 
Most people have allegiances to people, such as to their families and 
communities, and to their personal values. The challenge people face is when 
these allegiances are in conflict with each other. In my childhood incident, 
there were two conflicts, 1) between people’s allegiance to defend family 

honor, and with doing what was right, being critical 
of their child.  And, 2) there was a clash between my 
mother’s allegiance to my physical/emotional well-
being and her responsibility to teach me values.
 
People’s character is shaped and can be noticed by 
others according to the value individuals give to each 
allegiance. Here are a few examples of allegiances 
clashing with others:

 
1) Are your allegiances biased towards people, or towards values?  Do you 
defend a friend when he is wrong or do you speak out against, for example, 
dishonesty or lack of respect shown by your friend?
 
Defending the friend may be a sign of living a life that makes people 
comfortable versus living a life of values. Such people only worry about 
protecting their territory.
 
I have spoken to many parents who, while aware that there is more 
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than their physical being, could not bring themselves to hurt their 
children’s feelings or have them miss a meal even at the cost of 
their long term emotional and/or spiritual wellbeing. While such a 
decision is very understandable, their misguided allegiance is very 
sad for the child’s future.
 
2) Are people’s allegiances biased towards Hashem or towards personal 
needs? For example, people have an allegiance to themselves and their 
families to earn a satisfactory income. What happens when their allegiance to 
their family is in conflict with their allegiance to Hashem?
 
The above conflict is not limited to dishonest behavior in order to support 
their family.  It includes working late and never spending quality time with their 
children. They claim their allegiance is with their family, but that allegiance is 
limited to their children’s superficial needs, not “who” their children are and 
who they want their children to become when they become adults. Their 
allegiance is misguided if it is really there at all.
 
3) Are your allegiances stronger to those in your inner circle?  For example, 
children before friends and friends before strangers, or do those allegiances 
become irrelevant when pressure is placed on you? In other words, is 
allegiance a “nice idea” or is it something that you are constantly mindful of 
and, as a result of those allegiances, are prepared to make difficult decisions?
 
The message of this article is that allegiances, whether those that we are 
accountable for from birth (e.g. honesty), and those undertaken as one 
becomes older (e.g. marriage), can not be taken lightly. Those allegiances must 
be acknowledged, and one must be constantly reminded of them.

Shlomo Hamelech, in Sefer Mishlei, warns people not to offer optional 
allegiance lightly. Eventually, that allegiance offered to others will “call” them 
and they will have to pay for that allegiance, whether in time, money, or in 
some other manner. They must make certain that they will have all of those 
resources before committing to those allegiances.
 
It can be tricky knowing which allegiances are optional. Undertaking to 
become a business mentor for a neighbor with little experience can be 
considered optional. Nevertheless, if years back, his father mentored you, 
then the allegiance is not an optional one. The only question is deciding 
where it fits in the order of allegiances.
 
Because an allegiance is sacred, something which can not be ignored, I suggest 
that people be careful before offering one, either verbally or otherwise. I also 
suggest that people see allegiances as a target with a bullseye in its center. The 
circles closer to the bullseye are the allegiances to which people are more 
accountable. Spouses before children. Children before siblings. (Allegiance to 
parents when those children have their own spouses and children is tricky, 
and its place in the bullseye should be decided on a case-by-case basis with 
the advice of a Rav).  Siblings before friends.
 
The advantage of having allegiances is not only about treating people consistent 
with your commitment to them. Respecting and following the protocol 
of allegiances will make people’s lives more orderly, accomplished, 
and will increase other people’s allegiances to them. Even those in 
the outer circle will appreciate the lack of assistance given to them when the 
assistance was given to their inner circle, recognizing how they live effectively. 
Instead of resenting them, they will try to become a part of their inner circle 
because they will see them as “real” people.
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s the earth trembled and shook with mighty heaves, amid thunderous 
ear-splitting claps, the ground beneath Korach and his companions 
opened up and swallowed them entirely within. Instantly, the people 
“who were all around them fled from the cries (לקולם), for they 

said, ‘Lest the earth swallow us up too!’” The Re’em (R’ Eliyahu Mizrachi) 
explains that "לקולם" does not refer to the noise made by the people who 
were overwhelmed in the earth’s convulsion. On the contrary, such human 
cries cause people to come and observe, often to gawk, and even to help 
if possible. Here, though, people ran in the opposite direction because the 
sounds they heard were unearthly terrifying, like deafening thunder which 
made people panic and flee. It was clear to all those nearby that the wicked 
ones were being punished and they fled as far away as possible to ensure that 
they were not amongst those wicked sinners, that they were righteous and 
took no part in Korach’s plot.
     The Rosh Yeshivah of Torah Vodaath, R’ Yisroel Reisman shlit’a tells a story 
of a Russian Jew, who like so many of his Jewish compatriots, began to take 
pride in his religion and a distinct interest in Judaism in the late 1960’s, after 
the State of Israel’s stunning victory in the Six-Day-War. He joined a small 
group of fellow Jews who met in the basement of a refusenik to study Talmud 
with a well-educated Talmid Chacham, a rarity in the Soviet Union in that 
era. The lectures were inspiring and eye-opening, and the man was excited 
to be part of something bigger than himself. The problem was that this man 
did not have a head for the class and rarely understood what was being 
studied. He would sit on a bench in the crowded basement, among dozens of 
other newly-inspired Russian Jews and fall asleep, his audible snores evoking 
displeasure from the others who were cramped and straining to hear the 
whispered words of the rabbi.
     Interest in the secret class grew amongst the burgeoning refusenik 
community and in very short time there was no space left in the basement. 
To move out of their cramped accommodations, however, was out of the 
question due to the fear of being caught by the Russian secret police. A few 
younger members grumbled that this man was sleeping through most of 

the shiurim, taking up a valuable seat that could go to someone who would 
obviously benefit from it more. 
     A small group of these members approached the older Russian man and 
got straight to the point. “Look, we know that you like coming here and you 
are proud of your Judaism,” they said.  “But frankly, you sleep here each day 
and you sit on the bench and take away valuable space from others who 
want to join the class. They cannot join the class because there is no room. 
Perhaps,” they concluded, a bit hesitantly, “you could give up your seat so that 
someone else could come?”
     The people did not know what to expect. Would he get upset at them? 
Would he start yelling and screaming that he had earned the right to be here 
just like them and they had no right to ask him to leave! Or would he agree 
to their request and meekly walk away, giving up his coveted spot? What they 
weren’t prepared for was the response he actually gave them. 
     The man did not get upset. He simply smiled at the well-meaning young 
men and spoke softly. “Let me tell you a story,” he began. “During the Stalinist 
purges of 1937 and 1938, I was sitting in a cafe not far from a group of 
young men who were huddled together. Suddenly, agents of the People’s 
Commissariat for Internal Affairs (NKVD), burst in and began beating them 
mercilessly. Chaos ensued and other secret policemen quickly barged in, 
arrested them and hauled them away. But they were not done. They suddenly 
charged towards me and began striking me with their truncheons as well. I 
was down on the floor and pleading, ‘I am not with them! I don’t know them! 
I am a loyal member of the Communist party and a servant of Comrade 
Stalin! I have nothing to do with them! Why are you beating me?’
     “They finally backed off. But before leaving, one of the NKVD agents turned 
towards me and shouted, with rage in his eyes, ‘Let me tell you something. We 
are beating you because if you sit with them, you are one of them!’”
     The older man turned to the young refuseniks and said, “I sit here every 
day even though I do not understand the class or the lessons of the Talmud. 
But I sit here for one simple reason: If I sit with them, I am one of them!” 
(Parsha Parables)

A
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Parshas Korach 

Korach and the Letter Hei 

The word Korach literally means “bald”, and it echoes what he did in creating a bald spot in the 
unity that existed at Har Sinai.  

Let’s look at other words that sound like Korach to see if we can see a pattern. 

Kara means to tear; Kara, to summon; Yoreh, to cast; Gara, to anger; Korech, to cohere; 
Yirah, to fear; Kara, to kneel; Garah, to diminish; and Yoreh, to restrict.  

What, according to the Etymological Dictionary of Biblical Hebrew based on the commentaries 
of Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, do they all have in common? They all restrict movement! 

The name Korach also hints at both his potential and his ultimate demise through failing to use 
his potential to see Hashem in front of and behind everything. The outside letters in the name 
Korach form the word Kach, which chazal tell us means taking, or separating. 

These outside letters, when spelled backward, also spell the word chok - a decree, not readily 
understandable. Therein lies a deep reason where Korach failed: he could not accept the 
chukim. 

For example, tzitzis require a fringe – only because the Torah tells us to wear a fringe. 

The Torah is comprised of teachings and mandates, some of which seem understandable, and 
some of which are clearly not understandable. We say the following, in the Tehillim that we 
read on Thursday regarding chukim: “Ki Chok L’Yisrael Hoo”, which literally means, “It is a 
decree for Yisroel.” Chazal tell us that we should learn from here and from the Talmud in 
Mesechta Rosh Hashana that we should recall all year the decree between Rosh Hashana and 
Yom Kippur for all that we will earn and learn and enjoy and suffer in the year! 

If one does not readily accept the concept of a chok, he then becomes subject to a kach, to a 
“separation” mentality. Separation leads to conflict. 

The Maharal teaches in his commentary on Pirkei Avos, Derech Chaim, that chazal compare 
conflict to Gehinnim, since both were created on the second day of Creation. 

Perhaps that is why we do not like Mondays! Gehinnim implies the destruction of a person who 
is always separated, always in conflict, both between him, and with others. It is fascinating 
that these two outside letters also add up to the value of 108, which equals the value of 
Gehinnim! 

It is also interesting that the page number in tractate Sanhedrin which discusses Korach and 
his followers and their not having a share in the world to come is Daf ….108!  
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The Lubavitch Rebbe, zt”l, whose yarzeit is this week, on the 3rd of Tammuz – also teaches us 
something astounding about the letters in the name Korach, relating to the Hei. 

Each letter in the name, he says, represents a potential twisting of the letter Hei. How do we 
see this?  

The first letter, Kuf, is really a Hei with the vertical line that extends below the base line of all 
the letters. It is the lowest letter in the Aleph Bet. The followers of Korach misused the idea of 
Kedusha represented by the Kuf in his name.  

The second letter, Reish, is really a Hei, without the unconnected other vertical line in the Hei.  

Korach and his followers misused the Reish, which means Rosh, or head, and wound up with 
their heads under the ground. 

The third letter, the Ches, is really the Hei, with the small opening now closed. These letters 
are the only difference between Chamatz and Matzah. 

Clearly, there is tremendous importance in not having one letter touch another in a Sefer 
Torah. If that happens, the entire sefer is not valid. Why? Every letter needs its own space. 
How much more so is the importance of the letter Hei not becoming a letter Ches, or a Kuf, or 
a Reish? What is the significance of these “almost” Hei letters?  

Rabbi Shimon Jacobsen beautifully explains the deeper significance of these lines and spaces 
that comprise these letters. In essence, the interplay of the positioning of the lines and spaces 
in the letter Hei teach us deep lessons about proper, and improper, thoughts, speech, and 
actions represented in the “DNA” of the letter Hei. 

These three categories correspond, respectively, to the top horizontal line, to the connected 
line coming down on the right side of the Hei, and to the unconnected line coming down on the 
left side of the letter Hei. 

These three categories, say our Sages, also correspond to the head, mouth, and liver, and, of 
course, they also correspond to the Neshama, the Ruach, and the Nefesh.  

They also correspond to the Mind – Moach – Heart – Labe – and Liver – Kavaid. 

Chazal tell us that the first letters of these organs, when coming downward – when the mind 
controls – spells Melech, kingship, dignity. However, when the letters are spelled coming up – 
controlled by the lower body – the word spelled is Clum, which means destruction, and which 
is related to the word Klipa, a spiritual negative force.  

We will, with Hashem’s help, discuss this concept of Klipos, in Parshas Balak.  

The gemara explains that the letter Hei is the letter of Creation of this world. We learn from 
Chametz and matzah that the Hei gives us a choice, with this key spiritual makeup, to navigate 
our thoughts, our hearts/mouths, and our lower drives.  

Korach’s Reish - his head - was potentially in Gehinnim, through the idea of “Kach”, rather 
than “Chok”. We do have free choice. Taking, separating, envying - all are tools of the Satan, 
whose goal is Gehinnim for us. 

It is interesting that the combined value of these three “removing” traits - HaKinah, HaTaiva 
and HaCavod, with the letters added – equals the value of the word which represents the only 
real offset to them – Torah. 
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...חרקחקיו
Korach… separated himself. (16:1)

Difference of opinion is a diplomatic term for controversy –
aka machlokes. Chazal distinguish between: a machlokes l’shem 
Shomayim, dispute for the sake of Heaven, in which the opposing 
opinions are just that, two opposing opinions which have no 
ramifications concerning the disputants; and one which is she’lo 
l’shem Shomayim, pure unmitigated dispute between individuals in 
which either one or both are out to hurt the other. 

At times, issues require clarification; times and 
circumstances change, necessitating a new approach to resolving 
the status quo. Varied ways and perspectives exist for achieving the 
resolution. This can be good. When jealousy and arrogance enter the 
fray, Shomayim steps out. Any dispute guided by personal vendetta 
is not Heaven-oriented. A machlokes, explains Horav Mordechai 
David Neugroshal, Shlita is, compared with fire, an energy that can 
either provide warmth or can destroy. If the gedolei Yisrael, Torah 
leaders, who are the “keepers of the flame” guard over the “fire,” it 
will provide warmth and pave the way for achieving greater 
advances. If the fire descends to the pshutei ha’am, simple people, 
who are subject to their personal whims, passions and negative 
character traits, the fire will devastate. 

Obviously, no respectable member of Torah hierarchy or 
any ben Torah, for that matter, would ever concede that his position 
was not for the furtherance of Torah. The problem is that, while we 
are contentious in promoting Torah, we are failing to be represented 
where our positions and leadership can be and are most certainly
needed. To put it simply: we waste our resources on issues that 
could best be put on the back burner, while the real issues that are 
maligning and devastating Orthodoxy are ignored. Every time we 
ignore the secular oriented left wing, who spend more time 
apologising for the Torah than observing it, we lose ground. 

The Imrei Emes, Gerrer Rebbe, Horav Avraham Mordechai 
Alter, zl, related the following story to a well-known Polish gadol. A 
prominent, wealthy Jew married off his two daughters to two 
wonderful bnei Torah. He supported their every need, as in those 
days the married children would have their meals at the home of 
their in-laws. Interestingly, the eating habits of the two sons-in-law 
did not correspond. One son-in-law ate only meat dishes, while the 
other one was into dairy exclusively. Thus, during mealtime, the two 
men ate at different tables. 

A short time after the weddings, the father-in-law made a 
bad investment which cost him his fortune. He went from great 
wealth to abject poverty in a short time. He no longer could provide 
gourmet dairy and meat dinners. Now, it was dark bread and water. 
Nonetheless, the sons-in-law continued their “separate seating” 
during mealtime. This irked the father-in-law. He said to them, “In 
the past, when there were sufficient options for dairy and meat 
dinners, I understand that the two of you ate separately. Now that 
all we have is bread and water – why do you continue with your 
backs to one another during mealtime?”

The Rebbe continued, “The same applies concerning our 
generation. In earlier times, we noted differences of opinion 

between gedolei Yisrael which were on a completely specialised 
realm. These were issues that, and individuals who, affected the 
most lofty levels of Torah and religious observance. Today, however 
(this was almost a century ago), the average Jew is exposed to 
spiritual challenges that previously had never been an issue. The Jew 
on the street is witness to spiritual and moral depravity, to assaults 
on our Yahadus from all sides of the spectrum. At this point, we are 
all equal. It is time that we all come together, unite and come to a 
meeting of the minds. What is the purpose of disagreement when 
we are hemorrhaging?” In other words, we must focus on those who 
would tear down the very principles of Orthodoxy. In order to satisfy 
the underpinnings and lack of Jewish pride evinced by the secular 
streams, we tend to ignore their systematic dissecting of Torah law 
in order to better serve their morally-warped agenda. 

An incident that occurred concerning Horav Gadel Eisner, 
zl, legendary Mashgiach of the Gerrer Yeshivah in Eretz Yisrael and 
mentor to thousands, illuminates for us the concept of acting l’shem 
Shomayim. One Yom Tov, when Rav Gadel was visiting the Chassidic
court of the Bais Yisrael, a Yerushalmi acted audaciously and was 
pogeia b’kavod, offended the honour, of the Bais Yisrael. An avreich, 
one of the premier young married men, came out against the
offender in an unusually fierce rebuttal, because, after all, he was 
“concerned” with the honour of the Rebbe. 

Following the morning davening, Rav Gadel left the bais 
hamedrash to see the young man surrounded by a group of like-
minded chassidim, all reveling in his accounting of the tale and how 
he put the Yerushalmi in his place. “That mechutzaf will not quickly 
forget that one does not act this way toward our Rebbe,” he 
declared. 

Rav Gadel approached the young man and asked, “Are you 
that person whose reputation (for your deed) reverberates 
throughout the country, how you singlehandedly took on the 
individual who offended the honour of our Rebbe? I’m certain that 
you acted solely l’shem Shomayim.” 

“Yes, it is I who put that man in his place, and, of course, I 
acted l’shem Shomayim,” the avreich replied. 

“Let me ask you a question,” Rav Gadel began. “How would 
you have acted had the slanderer came out against another Rebbe
(of a different Chassidus)? Would you have been so driven?” 

The young man quickly replied, “Clearly, I would not have 
done this for anyone other than the Gerrer Rebbe.” 

“Then you should know,” countered Rav Gadel, “that you 
were not acting l’shem Shomayim on behalf of the Rebbe. You were 
selfishly acting on behalf of yourself. You were offended by his 
slander of the Rebbe. The greatest proof is that you stated 
emphatically that you would not have acted so forcefully for any 
other Rebbe.” 

We like to attribute all of our actions to the l’shem 
Shomayim “card,” but, in truth, the only ones whose honour 
concerns us – is ours. 
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'דלהקלעואשנתתעודמו'דםכותבוםישדקהלכהדעהלכיכ
For the entire assembly – all of them – are holy and Hashem is 

among them. Why do you exalt yourselves over the Congregation of 
Hashem? (16:3)

Every person has a unique contribution to make in this 
world. Only he can complete this task. It is, thus, vital to figure out 
who “you” are and “where” you fit into the grand scheme of things. 
Hamakir es mekomo; “Know your place” (Pirkei Avos) means to 
evaluate your strengths and weaknesses (realistically/honestly) and 
then decide for what you are best suited. Do not allow personal 
arrogance or low self-esteem to control your life. Be who you are, so 
that you can be who you are destined to be. A visionary sees the 
future based upon who he currently is. Too many of us allow other 
peoples’ opinions to shape our self-definition. One of the most 
meaningful quotes I have heard goes something like this, “How 
many people do you have to be before you can become yourself?” 
Parents want their children to live up to their expectations, or, in 
some instances, to repair their own personal shortcomings. A parent 
who did not achieve his own potential seeks to push his child into 
the mould he had contrived for himself. The child is miserable, 
usually rebelling at some point. If he makes it into adulthood as his 
parents’ failure, he will expect to repair their “dream” through his 
own child. 

This was one of Korach’s (and his followers’) problems. 
They were myopic in their personal vision, refusing to acknowledge 
that Klal Yisrael is comprised of classes of Jews: Kohen, Levi, Yisrael. 
It should incur envy. I, too, want to be a Kohen. When we peruse 
Jewish history, outside of the Korach controversy, we do not notice 
any other precedent of such jealousy. Indeed, the mere fact that this 
is the only isolated incident indicates that even though there might 
have been reason for one group/class to envy another, it did not 
happen. Why? 

Horav Shimshon Pincus, zl, explains that when a person 
self-evaluates and realises who he really is, he will focus on the 
purpose in life best-suited for him. He will examine his mind, skills, 
talent and come to the realisation that he has no reason to envy 
others. Each person is who he is and is endowed with Hashem’s 
specific gifts that allow him to achieve his goals. Envy is the 
consequence of a distorted perspective of oneself, of feelings of 
inadequacy, both in personal worth and success. The result is that 
one becomes jealous of his fellow who is endowed with his unique 
talents, because he has an alternate focus in life. When one executes 
what is demanded of him – he succeeds. When one wants to be 
someone else, because he is dissatisfied with his personal position, 
he becomes miserable. 

Korach was not Moshe Rabbeinu, and, thus, not cut out to 
lead the nation. It was as simple as that. Unfortunately, Korach did 
not see it that way. He first became frustrated, then angry, which led 
to his rebellion and eventual downfall. If he would have first looked 
inward at himself before looking outward at Moshe, the end of the 
story would have been so different. 

וילאבירקהושודקהתאוולרשאתא'דעדיורקב
In the morning, Hashem will make known the one who is His own 
and the holy one, and He will draw him close to Himself. (16:5)

The fires of controversy continue to burn and devastate 
long after the actual dispute has been put to rest. Even when the 
machlokes, controversy, is l’shem Shomayim, for the sake of Heaven, 
the riffraff, individuals who thrive on rabble-rousing, continue to 
stoke the flame, thus creating a fertile climate for destruction. 
Machlokes has plagued our people for centuries. Usually it was 
l’shem Shomayim, with each side seeking to support its particular 
approach to Torah dictate. The primary antagonists remained 

friends, despite opposing views. The classic example was Bais Hillel
and Bais Shammai, who, although disagreeing in halachic
interpretation, respected one another; even intermarried with one 
another. 

One of the most contentious and enduring controversies 
was between Horav Yaakov Emden and Horav Yonasan Eibeshutz. 
They were two gedolim of highest spiritual repute. As always, it is 
the riffraff, the little people, who have little else to do other than 
slander and debase, who fanned the flames of this dispute, whose 
repercussions lasted for quite some time. Once sides were taken, it 
appeared that the entire European rabbinate was involved.  Most of 
Eastern Europe’s prominent rabbinic leaders took Rav Yonasan’s 
side. Conversely, Western Europe sided with Rav Yaakov. Rav
Yonasan remained passive throughout the entire dispute – a position 
which did not help his cause. He did finally respond with a single 
epistle called Luchos Eidus, which not only recorded (with deep 
humility) his background and approbation of himself, it also served 
as a denouncement of all slander against him. 

The controversy between Rav Yaakov Emden and Rav
Yonasan Eibeshutz was a sad episode in Jewish life. It is one that we, 
as spectators, centuries later, cannot even begin to fathom, certainly 
not attempt to judge. As far as we are concerned, this controversy is 
beyond our ability to comprehend and should remain so. The 
following vignette gives us some idea how far removed we are from 
these two Torah luminaries, whose controversy was truly l’shem 
Shomayim. 

Horav Binyamin Diskin, father of Horav Yehoshua Leib, 
popularly known as the Maharil Diskin, the venerable Rav of Brisk, 
was an individual known for his amazing diligence and his 
meticulous use of every minute. One day, a coach pulled up to the 
door of his house and a well-dressed woman, clearly from the “city,” 
alighted and entered his home. The city’s dayanim, rabbinical 
judges, were meeting with the Rav and Av Bais Din, head of the 
rabbinical court, and they asked her why she had come. She replied 
that she had an important message to convey to Rav Diskin, a matter 
of last will and testament. The dayan related the woman’s 
ambiguous message to Rav Binyamin, who, surprisingly, gave 
instructions to permit her to enter. The woman stood at the door of 
his office and introduced herself as the daughter of the author of 
Nesivot Olam, a notoriously heretical publication, used by the 
German Reform to push through the legislation banning shechitah, 
ritual slaughtering, and Bris Milah, circumcision. Moses Montefiore 
sponsored the publication of a book entitled, Zerubavel, which 
refuted the Nesivot Olam. 

The woman proceeded to relate the following story of her 
life: “Our father, although not a scholar of note, was an excellent 
teacher. His ability to grasp a subject and convey it lucidly to the 
student made him a popular teacher. Complex material became 
putty in his hands. Unfortunately, this did not last very long, as he 
became involved in inappropriate behaviour and heretical views, 
causing the parents to remove their children from his care. 

“The cloud over his reputation caused him to withdraw and 
disappear from our lives without leaving any trace concerning his 
whereabouts. Our mother, who was now an agunah, abandoned 
wife, could not remarry, and she was reduced to working hard in our 
small store to support the family. The store was successful, and, for a 
short while, our precarious life became somewhat orderly and calm. 
This all changed when word of our father’s heresy became public. 
People avoided the store, and our lives were once again shattered. 
Our mother bore her shame with dignity. She married me off to a 
fine young man from distant Prussia, and I was grateful to be able to 
build a home committed to Torah and mitzvos.

”Life seemed to progress normally until, one day, I received 
a letter from my father. In his letter, he begged for forgiveness, 
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asking us to allow him to return home and live out the rest of his life 
in penitence. I was not convinced of the veracity of his request. My 
dear husband read the letter a number of times. He felt the letter 
manifested my father’s true feelings. Whatever eminence he had 
achieved only came from priests and gentiles, who lauded the 
heresy in his book. Once a rebuttal was published, however, he was 
no longer in their favour. He was now a lost soul with no sustenance, 
isolated from society. He asked that we give him a chance to prove 
himself. We permitted him to return home under a strict set of 
guidelines, ensuring that he would not interfere with our way of life. 

“Per our request, he let his peyos, side locks, and beard 
grow, and he committed himself to following all the dictates of the 
Shulchan Aruch. Apparently, this was also his wish. He soon was 
overcome with guilt, he became sick, thin and frail. We attempted to 
console him, explaining that his repentance was real and surely had 
been accepted. However, he refused to be consoled. 

”It was clear that he was destined to leave this world filled 
with remorse. One day, he called me to his bedside and told me that 
he felt that his end was near. He wanted to share a story with me, 
insisting that I promise to relate this episode to one of the righteous 
leaders of our generation. Furthermore, I should ask that the leader 
pray for his soul. This is his story: 

“‘I was born in Altona. The rabbi of the community at that 
time was Rav Yonasan Eibeshutz, who had been accused by Rav
Yaakov Emden of being a heretic and follower of Shabbtai Tzvi. (At 
this point, Rav Binyamin interjected that Rav Yonasan was 
unquestionably a tzaddik, righteous person, attested to by the 
saintly Gaon of Vilna.) 

“‘My father was one of Rav Yaakov’s supporters, who had 
written numerous articles and papers against Rav Yonasan. I was 
born in the midst of this tragic debacle. On the day of my bris, 
circumcision, my father published a scathing critique of Rav Yonasan. 
My bris and the published article were celebrated on the same day. 
Those who were in attendance blessed me that the pamphlet which 
my father had authored should serve as a source of good fortune for 
me and that I should merit to follow in my father’s footsteps. Rav
Yaakov answered Amen. 

“‘Regrettably, in due time, the blessing was realised. I 
enjoyed making light of and belittling important matters, descending 
to the nadir of depravity, to the lowest ebb possible for a Jew to 
reach: apostasy. It was the result of the misguided blessing given to 
me by those individuals who were embroiled in the controversy – not 
for the sake of Heaven. They were interested only in the malicious 
joy that some obtain by destroying the life of another Jew. Rav
Yaakov, however, was true and righteous. His Amen response 
ensured that the blessing would become a reality – which it did. 
Although this is not an excuse for my miscreant behaviour – we all 
make our choices, in my case, matters were stacked against me. 
Now, as I am about to die, promise me that you will relate this story 
to a tzaddik, and ask him to pray for me.’ With these words, my 
father died.” 

After explaining to the woman about the effects of 
repentance and suffering, Rav Binyamin told her that the story 
emphasised the tragic consequences of machlokes, controversy, and 
discord. This is especially true when the machlokes involves the 
denigration of a Torah scholar. Every time people hear this story and 
are inspired to distance themselves from controversy, it serves as a 
tremendous merit for her father. 

םריבאוןתדלאךליוהשמםקיו
Moshe stood up and went to Dassan and Aviram. (16:25)

The machlokes, controversy, that Korach had initiated 
against Moshe Rabbeinu has been recorded in the annals of history 

as the paradigm of machlokes and the devastation that it can – and
does – cause. Chazal view the fact that Moshe went to Dassan and 
Aviram, Korach’s henchmen, as a lesson for posterity: Mikaan, “From 
here,” she’ein machazikin b’machlokes, “(we derive) that one should 
not maintain/continue a machlokes.” Our leader went to make a 
final plea to Dassan and Aviram, hoping that they would relent and 
put an end to their nefarious activities and defer to him as the 
nation’s leader. Korach refused to listen, but Moshe harboured the 
hope that his cohorts would agree to come back to Klal Yisrael. He 
let everyone know that if they were to continue on this collision 
course, they were doomed. The nation heeded his warning; Korach, 
Dassan, Aviram and the remaining rebels did not. They received the 
ultimate punishment. 

Chazal’s statement that we derive from here -- that it is 
wrong to support a machlokes -- is surprising. It is not as if anyone 
would contend that machlokes is an ideal for which we should all 
strive. Machlokes is evil, vile, devastating. Why would anyone think 
that it deserves support? Horav Yosef Tzvi Dunner (Mikdash HaLevi) 
suggests that this was not your everyday machlokes in which two 
sides – both good – became embroiled in a dispute. This was Moshe, 
the Rabban Shel Kol Yisrael, quintessential Rebbe of all the Jewish 
People, being attacked and vilified by a scoundrel of the likes of 
Korach, a man so obsessed with his own narcissism that he was 
prepared to lead a mutiny against Klal Yisrael’s leadership just to 
satisfy his megalomania. He was supported by Dassan and Aviram, 
Moshe’s nemeses, in Egypt. It was they who undermined him in 
Egypt, who sought to have him killed by Pharaoh. At every juncture 
they sought to dispute his authority and destroy him personally. 
Under such circumstances, one might conjecture that not only is 
machlokes permissible, but that one should support and see it 
through: “Wash the floor with such people!” 

Chazal teach us otherwise. When one becomes embroiled 
in controversy – regardless of his justification – he becomes soiled. It 
is inevitable. 

Va’ani Tefillah
חימצתהרהמךדבעדודחמצתא

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

sprout forth.
Radak explains that Klal Yisrael in galus, exile, resemble a 

tree which has withered and dried out. There is, however, one shoot 
that still sprouts from the tree’s trunk. The future of the trees is 
dependent upon that shoot from which the entire tree can be 
resuscitated. 

Likewise, we wait for the David Hamelech dynasty, the House 
of David, to nurture and revive the entire Jewish nation. With the 
flourishing of the House of David, we will witness the sprout from 
the geza Yishai, stem of Yishai (father of David Hamelech), sprout 
forth bringing about our Final Redemption. 

Furthermore, the word tzemach, which is the growth of the 
plant, indicates that the Redemption will not be the result of one 
sudden, violent act of supernatural cataclysm; rather, it will be a 
natural progressive process which will develop gradually like the 
daily growth of a plant. While we accept the fact that it is a process, 
we pray daily that it happens speedily, suddenly, because we have 
waited so long for that moment of Redemption and an end to our 
pain. 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  KKoorraacchh  
AAbbssoolluutteellyy  TTeerrrriibbllee  
““LLet’s figure something out, Avi. How 
could Korach get such a terrible punish-
ment?” 
“Okay, Chaim. The Shelah explains that 
Korach had two very good reasons to 
escape punishment.” 
“What are they?” 
“First, Korach was the ancestor of many 
great people. Shmuel HaNovi was a de-
scendant of Korach, as well as twenty 
four divisions of Kohanim who were all 
blessed with ruach hakodesh.” 
“Impressive.” 
“Secondly, Korach himself had a very 
high position. He was one of the bearers 
of the Aron Kodesh!” 
“Unbelievable.” 
“Now let’s consider the other side. Do 
you realize how terrible Korach’s pun-
ishment was? The Heavenly Beis Din 
(Court) only punishes offenders over the 
age of twenty. And the Beis Din (Rabbini-
cal Court) in this world only punishes 
criminals over the age of thirteen. How-
ever, in the machlokes of Korach, the 
earth swallowed up one-day-old infants. 
As the verse states, ‘their women, children 
and babies’ (Bamidbar 16:27). ‘They and 
all that was theirs descended alive to the 
pit’ (ibid. 16:33).” 
 “Amazing. Why was such a terrible pun-
ishment given to such an important per-
son?” 
“This shows us how serious machlokes 
(argument) is. Korach and his followers 
were the first to challenge the Gadol Ha-
Dor (Torah leader). Until then it was un-
thinkable. Arguing with Moshe was like 
arguing with Hashem. Korach changed all 
that, lowered the respect for Moshe and 
caused a massive Chilul Hashem (Desecra-
tion of the Holy Name). For that he was 
punished.” 
“What about Moshe and Aharon?” 
“Their actions teach us how much we 
must love peace and pursue peace. 
Aharon did not speak at all during this 
machlokes. Korach wanted to make him 
lose his self-respect, but he would not get 
involved. Moshe Rabbeinu did even 
more. He tried to make peace by going 
to Korach’s allies, Dasan and Aviram.” 
“Really? Moshe Rabbeinu was a king. He 
was the greatest novi (prophet) who ever 
lived. He, in all his glory, went to them?” 
“Yes. That shows how much he loved 
peace.” 
“What a lesson for all of us.” 
 
Kinderlach . . . 
Machlokes is one of the most terrible 
things in the world. It carries a very seri-
ous punishment. We must avoid 
machlokes at all costs. Listen to your op-
ponent’s opinion. Consider what he has to 
say. Look for areas of agreement. Explain 
your side patiently. Try to compromise 
wherever possible. Speak softly. Smile. 
Make machlokes a thing of the past. 

SShhaalloomm  AAccccoouunntt  
““IIt’s late dear. Let’s take a taxi to the 
wedding. A bus will never make it in 
time.” 
The husband and wife wait for a taxi to 
come by. A few pass, but they are full. It is 
getting later and later, and the wedding is 
about to begin. At last, the husband mo-
tions to a driver and he pulls over. 

“Can you take us to Givat Shaul?” 
“Surely. That will be forth shekels.” 
“Forty shekels!!! That is way too much 
money. It’s only a ten minute ride.” 
“That’s the price. Take it or leave it.” 
The wife realizes that they have no choice. 
If they do not take this cab, they will be 
late. 

“Let’s get in dear and sit down. We’ll talk 
during the cab ride.” 
“Okay, but this is highway robbery.” 
“Dear, try to calm down.” 
“How can I? That driver is taking advan-
tage of us.” 
“If I told you that someone 
else was paying for the fare, 
would you be upset?” 
“Not really.” 
“Then you can relax. This 
cab fare is coming from a 
special account that will not 
affect our budget in any way.” 
“How is that?” 
The wife takes a small object out of her 
purse. It is an envelope with the words 
“Shalom Account” written on the outside. 
She pulls out two twenty shekel bills and 
hands them to her husband. 

“Here is the cab fare dear.” 
“I never saw that envelope before.” 
“I have had it for a while. I was reading 
the Chofetz Chaim’s sefer, ‘Shmiras Ha-
Loshon’. He advises setting aside some 
money at the beginning of the year in a 
‘Sholom Account’. Most machlokes (quar-
rels) begin with little things. He broke my 
pen. She lost a house key. The neighbor 
left dirt on my steps. We get very upset 
over these things and we start an argu-
ment. These petty arguments can lead to 
all sorts of big aveyros (sins) – loshon 
hora, sinas chinam (hatred), onaas 
devorim (saying hurtful words), and em-
barrassing people. All of this could have 
been avoided if we just learned to forego 
a little money. Therefore I set aside this 
money. Whenever a small monetary 
squabble pops up, and I see that the other 
side is not giving in, instead of getting 
upset, I pull out my little envelope.” 
“And the argument ends right there.” 
“Exactly.” 
“That is brilliant. And it is surely worth 
the money. Who needs all of the aggra-
vation of a machlokes.” 
“Don’t thank me, dear. Thank the 
Chofetz Chaim.” 
  

 
Kinderlach . . . 
This week’s parasha is about machlokes. 
We learn from Korach, about the terribly 
damaging effects of machlokes. It is one of 
the worst things in the world. The Chofetz 
Chaim has a simple way to avoid most 
arguments. It just costs a little money. We 
are willing to spend money on many 
mitzvos: an esrog for Succos, matza for 
Pesach, tzitzis, tefillin, etc. This mitzvah 
also costs money. Guess what. It’s a big 
bargain. Kinderlach, you know a good 
buy when you see it. Buy a lot of shalom 
for a little money. 
 

MMoocckkeerryy  
““MMoshe, if four threads of techailes 
(blue wool) make a tallis kosher, then an 
entire tallis made of techailes must surely 
be kosher.” “No, it is not Korach.” 
“Moshe, If a small mezuzah with two 
parshios of the Torah written on it are 
enough for a house, then surely a house 

filled with Sifrei Torah does 
not need a mezuzah!” “Yes it 
does, Korach.” “That’s ridicu-
lous! Look, here are 250 
talleisim made entirely of 
techailes. Look who are don-
ning them; 250 Roshei San-
hedrious (heads of high 
courts of Torah law).” 

RRav Chaim Shmuelevitz points out that 
Korach’s claims were totally unfounded. 
Korach was a very intelligent person. 
How could he have asked such ridiculous 
questions? Even more amazing is the fact 
that he was able to convince 250 Jewish 
leaders, brilliant and respected Roshei 
Sanhedrious, to follow him. How did he 
do it? Rav Shmuelevitz explains that 
Korach’s questions had an air of leitzonus 
(mockery) about them. He was able to 
ridicule Moshe Rabbeinu and his author-
ity. Ridicule gives a person power way 
beyond that of logic. The episode of 
Korach illustrates the tremendous destruc-
tive force of leitzonus.  
 
Kinderlach . . . 
What’s wrong with making a little joke? 
It’s a mitzvah to be happy, isn’t it? Let us 
not confuse happiness with leitzonus. 
Happiness comes from appreciating every-
thing that you have in life. When you 
realize how much Hashem has given to 
you, and are contented with all you have, 
you cannot help but to be happy. Leit-
zonus, on the other hand is a destructive 
force that only wants to destroy good 
people and their deeds. It has the power 
to overthrow the good using ridicule and 
mockery. Additionally, one who makes 
fun of another often transgresses the sins 
of embarrassing your fellow man and 
hurting him with words. Kinderlach, be-
fore you make that quick joke think of the 
damage and the sins that it will cause. Is it 
really worth it? 
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A Slave to Money 
וישמע משה, ויפל על “ 16:4
 ”פניו
“And Moshe heard, and 
he fell upon his face.”  

Rashi says that Moshe fell upon his face 
because of the Machlokes that Korach and 
his people were causing.  What is the 
significance of Moshe falling upon his face?   
Moshe and Aharon fell upon their faces to 
be Mispalel.  Hakodosh Boruch Hu is 
about to destroy Korach and his men. We 
learn from this that Moshe and Aharon fell 
upon their faces, as we do in Tefilas 
Shachris.  There are three Kavonos that 
one should have during Tachanun, when 
he goes down on his hand.  1 – fear and 
reverence of the Shechina.  2 – to show 
pain and humility.  3 – to show that one is 
negating his own self and his own feelings.  
Covering the face is a way of showing 
embarrassment and humility and one 
should see the Shechina in front of him.  
Tachanun is about having extreme 
humility while being Mispalel to the 
Ribbono Shel Olam.  One is to fall on his 
face – he is to bow down in humility. (Part 
of Tachanun is one lowering his face – so 
even if one is standing while saying 
Tachanun, for he cannot find a seat, he 
should still lower his face). (רבינו בחיי) 
 There are two halves to the word, 
 a wealthy person.”  Half of it“ – ”עושר“
represents the position of power and 
mastery over others, while the other half 
represents him becoming subservient to 
others.  If you take the letter, “'ו” and break 
it into one third and two thirds, you get a 
'ב The) .ד' and a ב'  is one third of 6, and the 
 together with ב"ד is two thirds of 6).  The ד'
the first letter of the word, “'ע” spells, “עבד” 
– is the part of wealth which represents 
one being a slave.  The remaining letters of 
the word, “עושר” are the ש"ר which 
represents שררה, power and authority.  
There are some who are Zoche to have 
 because of their wealth, while others שררה
become an עבד because of their wealth.  
Bava Kamma 17a – One who is Osek in 
Torah and Gemilas Chasodim is Zoche to 
the inheritance of two Shevatim: Yosef and 
Yisochor.  Rashi explains that Yisochor 
was crowned with his wealth.  What does 
it mean that Yisochor was crowned with 
his wealth?   

We know that Zevulun had more 
wealth than Yisochor, so if anything, when 
speaking about wealth, it should have 
mentioned Zevulun.  There are those who 
work to earn money, and they are so 
consumed by their quest for money, that 
they unwittingly become slaves to their 
money.  There are times that they don’t eat 
properly, don’t take care of their family 

properly – all for the mighty dollar. As 
much as they have, they want more and 
more, and can never be satiated.  They are 
truly slaves to that which is inanimate – 
their money.  Then there are those who 
may work even harder than the wealthy 
individual – but their whole purpose is to 
earn enough money to provide for their 
families.  When they have enough money, 
they take care of their family properly, and 
they do what is right with the surplus.  
They are not slaves to their money, rather 
they are in control and are in power over 
their money.  Chazal tell us that Shevet 
Yisochor toiled in Torah day and night, 
and did not work in matters of the fields.  
Rather, all of their produce was given to 
Zevulun, and Zevulun sold it for them, and 
from that money, they gave Yisochor 
money for them to be sustained.  Being 
that Yisochor did not toil in their physical 
possessions, they were not slaves to their 
money, and they are therefore called truly 
wealthy people – they have the side of 
wealth of שר, of power and authority, and 
not the side of being an עבד to the money.  
We say that one who toils in Torah and 
Gemilas Chasodim, and does not get 
caught up in the rat race for money, he is 
like Shevet Yisochor, who has true wealth 
– and is not a slave to his money.  There is 
one more part of money that can cause one 
to be a slave to his money, and that is 
Ga’avah.   

There was once a very poor 
person, who was known to be exceedingly 
humble.  His lot changed, and in a very 
short time he became wealthy.  After 
becoming wealthy, he became a very 
arrogant individual. One day he met an old 
friend of his, a friend who knew him when 
he was poor and humble.  The friend asked 
him why he changed his wonderful nature 
of being humble, and became exceedingly 
haughty – to the point that he was 
despised in everyone’s eyes?  The man 
responded, “I am truly embarrassed for the 
way I act, and I know that despite my 
great wealth, I am despised because of my 
intense arrogance.  But what can I do?  
The money that I earned has me locked in 
chains, and causes me to act arrogant all 
the time.  What shall I do – I cannot break 
free?”  We see from this story that money 
can change a person’s Middos, and make 
the person a slave to his money.  This is 
what occurred to Korach.  Korach found 
one of the three treasures hidden by Yosef, 
and became wealthy instantly (Sanhedrin 
110a).  The money enslaved him: caused 
him to become extremely conceited, to the 
point that he abandoned the Torah and the 
Nevuah of Moshe Rabbeinu.  He raised his 

eyes and sought the position of Kohen 
Gadol, something which was as far to him 
as east is to west.  “ויקח קרח” – Korach took 
the half of the word, “עושר” and became 
enslaved to his money, instead of the other 
half of “עושר” which represents power.  He 
became enslaved which ultimately brought 
about his destruction. (עוד יוסף חי)   
 Rabbeinu Shamshon from 
Ostropol said on the Posuk in Tehillim 
גם כי אלך בגי צלמות לא אירע רע כי אתה “ 23:4
 Although I walk in the valley“ – ”עמדי
overshadowed by death, I will not fear evil 
for you are with me.” There are 270 inner 
rooms in Gehinom, which are the most 
extreme, which are the Gematria of “רע.”  
Sanhedrin 109b – Korach took a מקח רע for 
himself.  Chazal are referring to the רע 
rooms in Gehinom, which Korach took for 
himself, by attacking Moshe and Aharon. 
  (בניהו)
  While Korach was extremely 
arrogant, Moshe was extremely humble.  
While Korach did everything for his own 
self aggrandizement, Moshe Rabbeinu did 
everything for the sake of Hakodosh 
Boruch Hu.  Moshe Rabbeinu falling on his 
face demonstrated his humility, his 
negating himself in front of Hakodosh 
Boruch Hu.  When Korach came to attack 
him, and when there were false rumors 
being spread about him, Moshe’s reaction 
was the same: to be Mispalel to Hakodosh 
Boruch Hu with great humility.  Korach’s 
sin was great, so much so, that it had an 
effect on many previous generations.  
Moshe Rabbeinu realized what was 
happening, and he was Mispalel to 
Hakodosh Boruch Hu to try to minimize 
that which Korach was doing. Yaakov 
Avinu, as well, was Mispalel to try to limit 
the severe damage that Korach was 
causing with his Machlokes.  Korach 
thought he was showing his might by 
revolting against Moshe, but in fact, 
Korach was a slave to his money and his 
desires.  His money blinded him, and the 
money chained him up in a way that 
Korach could not escape.  A person who is 
Zoche to have money can do great things 
with it, but it is a double-edged sword, and 
is very dangerous.  One must ensure that 
he uses his money for the proper things, 
and does not become enslaved by the 
money he has and by the insatiable pursuit 
of more money.  One must remain humble 
at all times, and know that all is from 
Hashem.  The same way it is here today, it 
can be gone tomorrow.  We must learn 
from Moshe Rabbeinu that in all situations 
in life, it is appropriate to act with great 
humility, and to be Mispalel to the Ribbono 
Shel Olam.   
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PARSHAS	KORACH	
RAV	BRAZIL	PARSHAS	KORACH	תשע"ט 

THE	LATEST	FINDINGS	WILL	SHOCK	YOU	
There	are	numerous	 indications	of	a	connection	between	Shabbos	and	Korach.	Parshas	Korach	comes	on	the	heels	of	
the	 episode	 of	 Tzalafchad	who	 desecrated	 the	 Shabbos.	 The	mouth	 of	 the	 earth	was	 created	 on	 Erev	 Shabbos	Bain	
Hashmashos.	 This	mouth	 of	 the	 earth	 swallowed	Korach	 and	 his	 entire	 rebellious	 group.	 In	 the	Mizmor	 Shir	 Leyeom	
HaShabbos	there	is	an	allusion	to	Korach	as	his	name	appears	hinted	in	the	end	letters	of	 חיפר רכתמ קצדי .	The	sefarim	
explain	 that	 the	 failure	of	Korach	 to	 connect	 to	Shabbos	 properly	 caused	him	 to	 rebel	 against	Moshe	 and	Ahron	 and	
meet	his	tragic	end.	To	explain	this	concept	we	will	render	the	following	explanation.	
	
The	Zohar	explicitly	says	that	Korach	was	divided	about	the	Shabbos	which	led	him	to	rebel.	The	meforshim	ask	where	is	
there	an	allusion	to	Shabbos	in	the	passuk?	We	can	suggest	that	the	lack	of	Shabbos	is	hinted	in	the	words	of	ויקח קרח	
upon	which	the	Targum	translates	as	he	argued.	Korach	felt	that	כל העדה כולם קדושים	everyone	is	holy	and	therefore	
Moshe	and	Aron	have	no	right	to	be	entitled	to	higher	kovod	of	public	positions	over	any	other	Yid	who	is	also	entitled.	
However,	one	must	not	forget	a	basic	fundamental	that	with	all	the	effort	and	input	that	a	Yid	invests	in	avodas	Hashem	
he	nevertheless	must	ultimately	realize,	that	he	far	from	deserves	it	on	his	own	merit	since	without	Hashem's	help	he	
would	not	have	succeeded	in	any	of	his	spiritual	endeavors.		
	
This	 yesod	 the	 Chidushei	 Harim	 derives	 from	 the	 words	 of	 Chazal	 	ויגעת ומצאת תאמין if	 one	 toils	 and	 he	 finds,	 then	
believe	him.	But	wait,	doesn't	toiling	and	its	result	called	finding	possess	two	incompatible	natures?	Working	arduously	
towards	an	achievement	means	there	is	a	tremendous	effort	and	persistence	investment	in	the	endeavor	in	contrast	to	
the	concept	of	finding	which	is	without	toil	but	rather	a	metziah?	He	answers	that	even	after	all	the	self	sacrifice	that	
was	put	into	an	endeavor,	one	is	still	not	deserving	of	its	result.	 It	 is	a	present	and	finding	given	to	man	from	Hashem	
stemming	from	His	overflowing	kindness	that	blesses	us	with	reward.	As	we	find	in	Tehillim	(62,13)	 לך אדני החסד כי אתה
	of	amiss	was	Korach	.תשלם איש כמעשהו this	 concept.	Therefore	ויקח	he	 took,	an	expression	 that	 conveys	 that	 it	was	
rightful	 to	argue	and	 to	 set	 forth	 claims	against	Moshe.	The	act	of	 taking	on	your	own	when	 it	was	not	given	 to	you	
portrays	 feelings	 of	 entitlement	 and	 deserving	 of	 another's	 kovid	 or	 wealth	 which	 is	 the	 opposite	 of	 the	middah	 of	
humility	and	gratitude	for	whatever	one	receives.		
	
Korach	obviously	forgot	the	kedusha	that	Shabbos	brings.	The	Chazal	tell	us	that	Hashem	said	to	Moshe	I	have	a	good	
present	in	my	treasure	chest	called	Shabbos	and	I	want	to	give	it	to	Yisrael.	Go	tell	them	of	this	desire	of	mine.	Why	is	
Shabbos	called	a	present?	We	can	explain	that	Shabbos	is	the	source	of	all	berachos	of	the	week	as	the	Zohar	tells	us.	In	
other	words	Shabbos	is	the	day	of	recognition	that	all	berachos	and	successes	both	in	materialistic	and	spiritual	matters	
are	a	matanah,	a	present	 from	Hashem.	They	are	metzios	 findings	which	are	not	 in	proportion	 to	 the	efforts	and	the	
sacrifice	one	invests.	It	is	beyond	the	world	of	cause	and	effect.	The	gematriah	of	המציאות	when	spelled	with	the	hidden	
letters	as	 follows	 	הי, ממ, צדי, יוד, אלף, וו, תיו add	up	 to	 	On	.יום שבת  this	day	of	Shabbos,	Hashem	sends	us	 the	דעת	
through	the	neshamah	yesairah	in	order	for	us	to	recognize	 כי אני ה' מקדישכםלדעת  	that	it	is	Hashem	who	sanctifies	you	
and	not	yourself.		
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The	word	מציאות	has	two	meanings.	One	refers	to	the	reality	of	the	world	as	we	know	it	such	as	the	laws	of	nature	and	
cause	and	effect.	The	second	meaning	is	"findings"	as	we	mentioned	above.	Shabbos	reveals	that	the	מציאות	(metzioose)	
the	 reality	 of	 cause	 and	 effect	 as	 perceived	 by	 man,	 is	 only	 an	 illusion.	 The	 real	 reality	 is	 that	 the	 world	 is	 	מציאות
(metziohs)	 "findings"	 gifted	 to	 the	 world	 as	 presents	 by	 Hashem.	 Therefore,	 with	 the	 acquisition	 of	 the	 Shabbos	
realization,	one	should	not	feel	as	if	he	deserves	to	take	anything.	It	is	Hashem	who	gives	out	the	kovod	in	all	its	forms	
and	it	is	inappropriate	to	be	jealous	of	anyone	else.		
The	word	מתנה	shares	the	same	letters	of	 המתן		to	wait.	By	realizing	that	everything	which	Hashem	gives	to	a	person	he	
is	 ultimately	 undeserving	 of,	 one	 learns	 to	 become	 unentitled,	 and	 therefore	 there	 is	 no	more	 need	 for	waiting	 and	
having	to	possess	patience	to	receive	it.	The	person	who	feels	entitlement	is	the	one	who	becomes	frustrated	when	he	
experiences	that	he	doesn't	get	what	he	deserves.	Bottom	line	everything	is	a	present	from	Hashem,	a	realization	which	
thereby	removes	from	a	person	expectations,	the	frustrations	of	waiting,	and	the	need	of	the	virtue	of	patience	in	order	
receive	it.	
	
This	Matanah	perspective	is	the	true	recognition	of	Hashem's	 מלכות	His	kingdom	in	the	world.	On	one	hand	we	say	 אין
	מלך בלא עם that	 one	 cannot	 be	 a	 king	 without	 subjects	 and	 therefore	Hashem	 had	 to	 create	 a	 world	 with	 human	
inhabitants	 to	 accept	 his	 Kingship.	However	 in	 the	ultimate	 reality,	 the	Kingship	 is	 also	 a	 "Finding"	 a	matanah	which	
eradicates	 the	 misconception	 that	 without	 us	 there	 would	 be	 a	 lack	 of	 Hashem's	 Kingdom.	 This	 mistaken	 notion	 is	
reinforced	with	the	tefillah	of	Adon	Olam	in	which	we	say	אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא	that	Hashem	was	master	
and	king	of	 the	world	even	prior	 to	 its	 creation.	This	 idea	 is	hinted	 in	 the	word מתנה	which	 is	 the	 same	gematria	 of	
			.Malchus	as	known	is	Shabbos	Kabbalah,	In	.מלכות 
	
This	explains	why	the	cause	of	Korach's	rebellion	was	his	 inability	to	experience	the	Shabbos	properly	thereby	 leaving	
him	with	the	lack	of	such	an	insight.	The	reason	why	this	occurred	to	Korach	who	possessed	a	giant	spiritual	stature	was	
because	 he	 was	 jealous	 of	Moshe	 Rabbeinu	 who	 was	 the	 individual	 who	 was	 sent	 by	 Hashem	 as	 the	messenger	 to	
convey	 this	 concept	of	 the	present	of	Shabbos.	 Korach's	 jealousy	didn't	 allow	him	 to	 infuse	himself	with	 the	Daas	 of	
Shabbos	 since	he	was	 in	machlokes	with	 the	messenger	of	Hashem	who	supports	Klal	Yisrael	every	Shabbos	with	this	
Daas.			
	
Towards	 the	 attainment	 of	 this	 understanding	 is	 what	 a	 Yid	must	 constantly	 strive	 for.	 As	Dovid	Hamelech	 wrote	 in	
Mishlei	(18,22)	 	come	should	he	that	Hashem	to	daven	should	Chossid	every	that		 מצאעל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת 
to	 recognize	 that	 everything	 he	 receives	 is	 Hashem's	 present	 to	 him,	 	.מציאה On	 Shabbos	 one	 can	 attain	 such	 an	
understanding	as	it	is	hinted	in	the	gematria	of	 יום השבת	which	adds	up	to	כל חסיד לעת מצא.	Also	a	second	hinting	in	
this	passuk	to	Shabbos	is	the	gematriah	of	אליך לעת מצא	(with	its	ten	letters)	equal	שבת.		No	wonder	why	Shabbos	is	a	
day	 full	 of	 oneg	 and	 shalom	 for	 if	 one	 can	 attain	 such	 an	 understanding	 then	 he	 is	 contented	 with	 the	 smallest	 of	
possessions	gifted	to	him	by	Hashem.	During	the	day	of	Shabbos	we	live	in	the	presence	of	Hashem.	It	is	then	that	we	
can	recognize	that	even	the	mere	breaths	of	life	that	we	involuntarily	inhale	are	immeasurable	presents	to	each	one	of	
us.	 

	
Gut	Shabbos	
Rav	Brazil	
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מקבץ הערות שנתקבלו מהקוראים החשובים  
 שבועות אחרונים:בדור 'יפה מראה' מל

בפרשת במדבר מובא תמונה של מרן שליט"א  
משתתף בשמחת פדיון הבן לנכדו. יש להעיר כי  
מנהג ישראל לעמוד בשעת הפדיון, וצריך טעמו של  
מרן שליט"א שישב אז, בברכת יש"כ על המדור  

 קרית ספר)(רבי אריה פ'  המלא תוכן

[הערת המערכת: על כגון דא אמרו אין למדין הלכה  
 מפי מעשה, שהיה קשה לו לעמוד].

בפרשת שלח, ביקשתם תמונות בה נראה מרן  
שליט"א 'סנדק מלא' שמתכבד גם בהחזקת התינוק 
בשעת הברית, ואחריה בשעת הברכות ובאמירת  
הברכות עצמם: יש להעיר כי לא נזכר מפורש בשום  

כזה, ורע"א בגליון שלו וכן בחוט  מקום ענין
המשולש מזכיר רק שיש מעלה להחזיק התינוק  
בברית ובשעת הברכות, ולא באמירת הברכות  

 )רבי משה ס. ב"ב  לונדון: (ר' אליהו פ. , וצ"ע מה שכתבתםעצמם

[תגובת המערכת: הדברים ארוכים, ונציין לספר  
 ברית  אברהם הכהן עמוד רי"ד וקיצרנו]

בפרשת קורח הבאתם מה שדיבר מרן הגר"ח בניחום  
אבלים אצל הגראי"ל: יש להוסיף שהוא הגיע מיד  
אחרי שחרית כותיקין, ומרן רה"י זצוק"ל הפליא  
בזה, איך שאצל הגר"ח כל דבר בזריזות, ואינו  

 (מקורבו הרב מ.א.) המצוותמשתהה ודוחה את עשיית 

   :בתמונה

 א"שליט מרן נראה בה, שנה כשלושים מלפני תמונה לפנינו
 בפענוח הקוראים עזרת את נבקש, נישואין בשמחת רוקד

, הנוספים המשתתפים אודות פרטים היודע כל: התמונה
 במערכת. שיודיע נשמח

 
 

 יפה מראה

 עלי הדף
 שבתורה שנים במנין שעות מונין אם

  שתי חומה ערי בבתי האמורה שנה בקדשים האמורה שנה ר"ת' ב ח"י ערכין
  אמר חד' בגמ' מפ( ושבת שבבן וכן עברי שבעבד שנים ושש אחוזה שבשדה שנים
 שעה ואותה יום אותו י"ופרש, לעת מעת כולן )ערכין לענין אמר וחד גדלות לענין
' דילפי חומה ערי ובבתי בקדשים כמו שעות בכולן דמונין ל"ס י"דרש' מבו

 ר"ה בזה' שנח הביאו) מיום ה"ד(' א א"ל' לק' ובתוס, שעות בהן דמונין מקראי
' ועי דמונין' התוס ודעת שעות בהן מונין דאין אלחנן ר"הר דדעת' והתוס אלחנן
  מונין דאין בנדה' התוס דדעת והביא בזה שהאריך א"הכ מאישות ב"פ מ"במל
  איתן יד ובהגהות. לשעות ע"מעל דבעי' א' י ה"ר' התוס ודעת שעות בהם
 שש מונין אין ע"ע של שנים דבשש נכונה' ראי הביאו' ב ט"י קידושין ש"וברש
 שש בסוף' אפי' כו יעוד מצות כיצד' ב ט"י בקדושין' דאמרי לשעות שנים
  החמה שקיעת ענין מה לשעות מונין ואם' כו החמה לשקיעת סמוך ואפילו
 נדחוק לא אם, שעות' דבעי והסוברים י"רש כדעת דלא ראיה הוא' ולכא לכאן
 היום כשנגמר והכונה ח"לשקה סמוך בעלמא לסימנא מושאל לשון נקט' דהגמ
  הכי נקט ח"לשקה סמוך לשון שייך וסימנין יובל יציאת דגבי איידי נ"א שלה

  ח"לשקה סמוך כשנמכר אלא ל"משכח לא באמת שש וגבי כולהו למכללינהו
 .ע"וצ דוחק ז"וכ

 )באריכותעודש"עז"סטעבדים'מס( 

 המשך מדור עלי שי"ח
 .למיניהם הצדקות לכל שילם וכבר, ביקר כבר הקברים בכל, עשה כבר הוא הסגולות כל את

 .יעזור' ה זה ובזכות יתום עם שילמד למישהו תשלם, לו אמר רבינו. א"שליט לרבינו נכנס הוא משנה יותר לפני
  יתום עם ללמוד וביקש ליתומים שמסייע לארגון פנה, עשה כך ואכן. טוב יותר הרבה: רבינו לו ענה? היתום עם ילמד עצמי אני ואם: האיש שאל
 .נצרך
 .טוב במזל זכר בן לחבוק זכה הואלפני שבוע ו עברה שנה

* 
,  השם בעבדי ומאמין זוכה האדם ואם, המדויק המענה את הצדיק של בפיו שם ה"שהקב, בפיו' ה דבר כאן יש. פלאית ישועה ולא מופת שום כאן אין

שלום                                .וחלק חד. הישועה את ומיד תיכף רואה שבת   בברכת 
 גולדשטוף יצחק 

 

 בדידי הוי עובדא
פעם נשלחתי ע"י מספר הר"ר רפאל וולף שליט"א 

מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל למסור דבר למרן 
הגר"ח קניבסקי שליט"א, ובאותו שעה למד מרן 
עם חברותא בכולל 'חזון איש'. ואמר לי מרן  

אני  -הגר"ח שליט"א: אתה אינך אלא 'עד אחד' 
צריך לשמוע ממנו אישית. והלביש את מעילו  

 וצעד אתי רגלי לבית מרן זצ"ל ברחוב ראב"ד.
אמרתי לו שראש הישיבה יצטער מאד שעל ידו  
הוא מטריח את עצמו לבא אליו, ובמיוחד שזה  

 מפריע לו באמצע לימודו בכולל.
[הוא 'רבי' שלי]  -השיב: עהר איז מיין 'רבי' 

 והמשיך לצעוד לביתו. 
והוסיף: שגם אביו מרן בעל 'קהילות יעקב' זצ"ל 

 אינו אוהב שמטריחים עבורו.
 וה 'כבוד התורה'.אבל  יש בזה מצ

ובה זכרונות עובדות ממרן הגאון רבי  מתוך החוברת 'בסערת אש'(
היו"ל לרגל שמחת נישואי ידידינו  אלעזר מנחם מן של זצוק"ל

 )החתן שמואל וולף הי"ו שיזכה להקים בית נאמן בישראל
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 פנינים על הפרשה
 

 

 אדיר גביר לאחד, משל, מדובנא המגיד ביאר. בה יש הטעם ומה הזאת המצוה מה ישראל את מונין שהאומות לפי' כוזאת חקת התורה 
 תקופה עובר. ביניהם נשתדכו לשידוך הסכים אביון שהיהעני כיון והרב. חייו ימי כל הזוג את לפרנס והבטיח, הרב עם להשתדך שרצה
 אין מדוע, אנשים אצל בירר. ארוכה תקופה הדבר נמשך כך. מאומה עמו מדבר ואינו שותק הרב, הרב עם שנפגש פעם שבכל רואה והגביר
 אלא גמור! הארץ עם הוא הגביר הלא? בלימוד, עמו אדבר במה עליכם אני תמה אמר זה על הרב ונשאל, מחותנים הם הלא ,עמו מדבר הרב
  מצערים העולם כשאומות, מגיד הדובנר אומר. שלו מחותן נהייתי למה הקושיא זוהי אדרבא כ"א, שלו מחותן אני שהלא אתם תמהים מאי
,  זאת להבין בכלל מסוגל אנושי שכל איך, התורה מצוות טעם את להבין בכלל שייך וכי, היא התשובה. אדומה בפרה טעם מה ישראל עם את
  אדומה בפרה ברם, טעם ניתן שם איך, המצות שאר על היא הקושיה אדרבא, כ"א. טעם להם יש שכן מצות הרבה מצינו שהלא, מאי אלא
  מה קשה החוק זהו, הטעם את לאמור' ה שצוה טעם יש שכן המצוה היינו לומר' ה צוה אשר התורה חוקת זאת שאמר וזה מידי קשה לא
'  כו עולם של חשבונו ונחשב בואו חשבון בואו ביצרם המושלים אלו המושלים' ב ח"ע ב"ב' בגמ ואיתא המושלים יאמרו כן על .טעם שייך
 יאמרו כן על פשוטו פי על פירשו ולא מפשוטו הפסוק הוציאו טעמא מאי מגיד הדובנר והקשה' כו זה כעיר עצמו אדם משים אם סיחון עיר

 מצרים ביציאת דהנה והביאור עולם של חשבונו למדים אנו גופא משם ואדרבא הפסוקמפשוטו הוציאו לא דבאמת וביאר 'וכו המושלים
  וכיון במואב מלהתגרות אסר ה"שהקב כיון אחר חשבון היה למואב ברם ישראל עם עם להלחם פיחדו האומות וכל 'וכו ירגזון עמים שמעו
  ישראל עם יכלו ואז בסיחון טיהרו ומואב עמון שכתוב וכמו מואב את שיכבשו סיחון את הביא ה"הקב עשה מה ברם חששו לא הם שכן

 אדם דהנה' כו ונחשוב בואו חשבון בואו וזהו שלו הדרכים את יש ה"ולהקב חשבונות לחשב יכול שאדם אנו רואים כ"וא מואב את לכבוש
  יודע שאינו האמת אבל זה עם נסתדר נו בהמשך עונש יתן ה"הקב מאי אלא מיד נחנקו ולא אכלו הרבה הלא וחושב חלב לאכול ו"ח רוצה
 .מדובנא המגיד דברי כאן עד למקום דרכים והרבה יענישו ה"הקב דרך באיזה

 שישראל מתי דהנה עולם של חשבונו ללמוד אפשר שם ענין מעוד שבאמת אחר באופן קצת ל"הנ דרך על לבאר שחשב רבינו הוסיף ז"וע
 דהיו פירש יונתן בתרגום ברם אמורים אלה דהיו איתא בברכות 'בגמ והנה באבנים אותם לרגום ורצו הגוים שם נכנסו ההרים' ב בין עברו
  יוכלו ולא עמם ילחמו כ"א מלחמה להם להחזיר ישראל עם על אסר ה"שהקב שידעו כיון בזה חשבון היה למואב ובאמת ומואב אדום
  עולם של חשבונו מזה רואים כ"א מתו וכולם לזה זה ההרים' ב דדיבק לילחם ישראל עם הוצרכו שלא ה"הקב עשה מה ברם להם להשיב
 .למקום דרכים והרבה

 (מנחת תודה)
 ?  וכבר נטמא מעשה שום עושה ולא מסתכל שרק מי יתכן איך, חידה רבינו אמר     

                                        .בגדים מטמא הפרה את המשמר' א ג"צ בבא מציעא מפורשת' גמ והוא אדומה הפרה את שמשמר מי, התשובה

 קתחפרשת  338 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 

 

 נ"לע יוצא זה גליון
 ל"זצ פרנקל תאומים יהושע יחזקאל פיוול ב"ר ברוך רבי

 "טעם ברוך"ה בעל
 לפטירתו שנים 191 בועהש במלאות

 חב"ע ז' תמוז תקפ"נל
 א"שליט רבינו ממקורבי מצאצאיו אחד י"ע נודב

 .הענינים בכל והצלחה ברכה לראות שיזכה

 עלי שי"ח 
 ''רושם עושה צדיק ברכת''

 .זו במה גבי מעל לפרסמם מיוחדת רשות וקיבלנו, ראשון מכלי ושמענו ביררנו אותם עובדות שני נביא להלן
 אשת - הבית אם שבועות מספר ולפני, שם היהודית בקהילה חשובה משפחה ישנה אמריקה דרום במדינת. העולם בקצה מתחיל הראשון הסיפור

 .הגוף חלקיל גרורות עם, בגופה מקננת הנוראה המחלה ע"ל: מכל הגרוע את גילו מהירות ובדיקות, ברע חשה, חשובה משפחה בעל יקר יהודי
 עוד לעבור עליה כך ולשם, הקרנות טיפולי מספר על ומיד תיכף ממליץ שהוא, דחופה לשיחה להם שקרא הרופא הסביר - הנדהמים המשפחה לבני

 .מקיפות בדיקות מספר
, רבינו מנכדי, א"שליט רוט מאיר ר"הג את שלחו ומיד, הנוראות הבשורות את לעכל מסוגלים היו לא הם. עליהם נפלו השמים כי חשה המשפחה

 .בקרוב שלימה לרפואה לברכה שמה את שיכניס
 את לשמוע ציפה הוא". שלימה לרפואה ברכה ומבקשים המחלה את שגילו...  בת שלומית: "שמה את והזכיר, כותיקין שחרית אחרי, נכנס הנכד

 ''.לגנאי נזכר זה בתורה, טוב לא שם זה שלומית" לברך מסרב רבינו אבל', שלימה רפואה' הקצרה התגובה
 .שלימה לרפואה להתברך רוצים רק הם, השם על שאלו לא הם אבל: התפלא הנכד

 .בסדר ויהיה, לשולמית שמה את שישנו, שם שיחליפו - בשלו ורבינו
 !!!בריאה תהיה היא: עין כהרף ענה ורבינו? הנכד בזהירות שאל" יהיה מה"

 .המפורשים דבריו את להם מוסיף שהוא ותוך, למשפחה ההוראה את ומבשר, הים למדינת מתקשר הוא, להמתין בלי ואז
  את המכריעות לבדיקות כשהגיעה ימים כמה וכעבור. השם את החליפה מיד האשה'... נפשו בעד יתן לאיש אשר כל, 'עשו שהם מה לציין מיותר
 ....הראשונות הבדיקות בפענוח טעות שהיה חושב והוא, נקי שהכל הודיע הרופא, הטיפול צורת

  והברכה, המזל והשתנה השם את שינו הם, טעות שום היה שלא היטיב יודעים הרי הם, א"שליט לרבינו להודות מיד התקשרו הנרגשים המשפחה בני
 .ד"בס הועילה

 

  זכה ולא שנה) 12(מעל  רבות שנים נשוי היה אחיו: בקיצור ונביא, המעשה בעל של מאח שמענו אותה ישראל בארץ כאן שאירעה, נוספת ועובדא
הבא                                                          .ק"בזרש להיפקד בעמוד   המשך 
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גם  כעס,  איזה  משנה  לא  נורא,  דבר  זה  כעס 
שאדם  המחיר  ביותר,  המוצדק  הכעס  הוא  אם 
לא  הוא  המחיר  ולפעמים  נורא,  הוא  עליו  משלם 
רק בהרגשה, לפעמים יש תשלומים של ממש, כל 
אחד לפי מדרגתו ולפי ענייניו, משה רבנו שילם בכך 
שלא נכנס לארץ ישראל! כך לפי הרמב"ם שמסביר 
(שמונה פרקים) שחטאו של משה במי מריבה היה 
ַהּמִֹרים"  ָנא  "ִׁשְמעּו  שאמר  מילים  שלוש  הכעס, 
עליו  ודקדק  חמדה.  לארץ  נכנס  שלא  בזה  לו  עלו 
ישראל  עדת  לפני  כועס  כמוהו  אדם  שיהיה  הש"י 
במקום שאין ראוי בו הכעס, כי היה זה לפי מדרגתו 
שמתנועותיו  מפני  השם,  חילול  משה,  של  הנעלה 
הפסוק  על  חז"ל  שאמרו  כמו  למדו,  כולם  ומדבריו 
מסתכלים  ישראל  שהיו  מֶׁשה",  ַאֲחֵרי  "ְוִהִּביטּו 
להידמות  רוצים  והיו  הנהגותיו,  שנייה  בכל  ובוחנים 
לו מתוך מחשבה שעל ידי ההליכה בדרכיו יגיעו אל 
הטוב השלם, כי ראו במשה שלמות כזאת, ועכשיו 
רבנו  משה  שאם  ישראל  חשבו  הכעס  בו  כשנראה 

כועס סימן שגם הקב"ה כועס, 

ולא מצינו שהשם יתברך כעס עליהם בזה הענין, 
העם  טענת  את  כמקבל  למשה  אמר  להיפך,  אלא 
ְוַאֲהרֹן  ַאָּתה  ָהֵעָדה,  ֶאת  ְוַהְקֵהל  ַהַּמֶּטה  ֶאת  "ַקח 
ֵמיָמיו,  ְוָנַתן  ְלֵעיֵניֶהם  ַהֶּסַלע  ֶאל  ְוִדַּבְרֶּתם   ,ָאִחי
ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת 
לגיטימית,  בקשה  הייתה  זו  מים,  רצו  הם  ְּבִעיָרם". 
ובגלל כעסו חשבו העם שהקב"ה כועס עליהם על 

בקשתם זו ותרעומת הייתה בליבם. 

חז"ל,  בדברי  מגובה  תמיד,  כמו  הרמב"ם,  טענת 
והוא אומרם במדרש (במדבר רבה י"ט) 'אמר משה 
לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם אני הקפדתי 
ולכן לא אכנס לארץ ישראל, אבל אהרן מה חטא? 
של  חטאו  כי  מפרשים  ז"ל  שרבותינו  בפירוש,  הרי 
משה היה הכעס. וכן הוא בספרי (פרשת מטות) ר' 
אלעזר אומר, בג' מקומות בא משה רבינו לכלל כעס 
והאחד מהם הוא בפרשתנו. ועוד (ויקרא י) "ַוִּיְקצֹף 
לא)  (במדבר  ַאֲהרֹן",  ְּבֵני  ִאיָתָמר  ְוַעל  ֶאְלָעָזר  ַעל 
המהר"ל  אומר  וכן  ֶהָחִיל".  ְּפקּוֵדי  ַעל  מֶׁשה  "ַוִּיְקצֹף 
ָנא  "ִׁשְמעּו  האמירה  רק  שלא  ז)  פרק  ה'  (גבורות 
בצור  שהכה  מה  אף  אלא  בכעס,  הייתה  ַהּמִֹרים" 
היה בדרך כעס. ומהנהגתו הכועסת של משה היה 
נגרע  ובכך  הקב"ה,  של  רצונו  זה  אין  כאילו  נראה 

מקידוש שם שמים. 

ואם כך עלתה לגדול הנביאים, אשר לא היה ולא 
יהיה כמוהו בנבואה, זה יכול לקרות לכל אדם, לכן 
צריך  וכן  הכעס.  ממידת  מאד  עצמנו  לשמור  צריך 
לשמור עצמנו מלהפוך את הצדיקים למושלמים, כי 
אם עם ישראל היו לוקחים בחשבון שייתכן ומשה 
למחשבת  ממעשיו  מקישים  היו  לא  מעצמו,  יכעס 

הבורא ולא היה נעשה חילול השם.  

אם  כי  להש"י,  רק  היא  שהשלמות  הוא  והכלל 
משה רבנו שהוא מבחר המין האנושי, וכמו שאומר 
הרמב"ם (הלכות תשובה ט) שגם מלך המשיח יהיה 
יפלא  לא  בכעס,  נכשל  בנבואה  למשה  קרוב  רק 
בעיניך אם תראה אחד מהצדיקים, יהיה מי שיהיה 

נכשל בכעס או בדבר אחר, ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְוא ֶיֱחָטא, ואפילו יהיה זה חסיד 
שהעולם  מבריסק,  הרבי  שאומר  וכמו  שבחסידים, 
הוא  ושאם  טועה,  אינו  שהצדיק  לחשוב  טועים 
טועה הוא אינו צדיק. וכן אמר רבי נחמן (שיח שרפי 
לעשות  יכול  לא  שצדיק  חושבים  שהעולם  קודש), 
והוא  עוול  לעשות  יכול  כן  שצדיק  אומר  ואני  עוול, 

עדיין יהיה צדיק.

מקבץ שאלות שנשאלו בקו ההלכה
אחר  שבת  בליל  לביתו  שחזר  אדם 
תפילת ערבית, ורוצה לשתות מים לפני 

הקידוש, האם מותר?
אסור לטעום כלום קודם הקידוש ואפי' מים אסור 
לטעום קודם הקידוש, שלחן ערוך (סימן רע"א סעיף ד') 
משנה ברורה (שם סעיף קטן י"א), אבל בבין השמשות 
דהיינו בזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, יש 
מאד.  צמא  אדם  כאשר  מים  לשתות  להקל  מקום 

הליכות עולם (חלק ג' עמ' יט).

תה  או  קפה  לשתות  מותר  האם 
בבוקר של שבת לפני התפילה?

לשתות  להם  מותר   – בתפילה  שחייבים  הגברים 
כוס תה או קפה קודם התפילה, כיון שאינו מתחייב 

בקידוש עד לאחר התפילה. 

ונשים שאינן מחוייבות בתפילה יש לחלק – שאם 
קודם  לשתות  יכולה  שחרית  להתפלל  רגילה  היא 
שחרית,  להתפלל  רגילה  אינה  אם  אבל  התפילה, 
ולכן  השחר  ברכות  לאחר  מיד  בקידוש  מתחייבת 
תקדש ואח"כ תשתה. ואם היא חולה קצת, מותר 

לה לשתות בלי קידוש. הליכות עולם (חלק ג' עמ' כ')

ובבוקר  מלון,  בבית  המתארחים 

השבת קודם התפילה מגישים יחד עם 
לטעום  מותר  האם  עוגות,  גם  הקפה 

מהעוגות?
הדם"  על  תאכלו  "לא  משום  כן  לעשות  אסור 
ערוך  שלחן  התפילה,  קודם  לאכול  לאדם  שאסור 
לצורך  לאכול  הזקוק  חולה  אמנם  ג').  סעיף  פ"ט  (סימן 

ומ"מ  כלל,  קידוש  צריך  ואינו  לאכול  מותר  רפואתו 
עליו  תבוא  התפילה  קודם  קידוש  המחמיר לעשות 
ויעשה  יחזור  מוסף  ואחר  רביעית,  וישתה  ברכה 
קידוש פעם נוספת. יביע אומר (חלק ח' אורח חיים סימן 

לא).

בימות הקיץ בחנויות המיצים הטבעיים 
חנות  ישנה  מגורי  ובאזור  ברד,  מוכרים 
המוכרים ברד ממיץ ענבים טבעי (שהם 

טוחנים) מה ברכתו?
מיץ ענבים קפוא (ברד) ברכתו שהכל. (בית יוסף סימן 
ר"ב סעיף ב') מנחת יצחק (חלק ח' סימן י"ד) ציץ אליעזר 

(חלק ג' סימן ז') ואם בירך בורא פרי הגפן, יצא בדיעבד 

ט'  (חלק  הלוי  שבט  שהכל.  ולברך  לחזור  צריך  ואינו 
סימן ל"ט).  

בירכתי על מיץ ענבים בורא פרי הגפן 

וכעת אני רוצה לשתות בירה או קולה, 
האם צריך לברך על שאר המשקים, או 

שכולם נפטרים בברכת המיץ ענבים?
שאר  את  פוטר  משכר,  אינו  ענבים  שמיץ  אף 
המשקין ואין צריך לשוב ולברך עליהם. חזון עובדיה 
לברך  שנוהגים  אשכנז  מבני  ויש  ע"ד)  עמוד  בשבט  (ט"ו 

וזאת  המשקים.  שאר  את  ולפטור  סוכר  על  שהכל 
הברכה (פרק י"א אות ז').

אני הולך למסור שיעור וישנם אנשים 
שבודאי לא בירכו ברכת התורה, האם 

יש לברך ברכת התורה קודם לכן?
שמרצה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  בשם  מובא 
תורה  שומר  שאינו  ציבור  בפני  לדרוש  ההולך 
ומצוות יש לו לברך ברכת התורה עם הציבור לפני 
את  מספיק  אמנם  תורה,  דברי  לדבר  שמתחיל 
הברכה האחרונה וא"צ את כל הברכות, ואף שהרב 
יחד  עימם  לברך  יכול  מקום  מכל  כבר,  בירך  עצמו 
אורח  ב'  (חלק  משה  אגרות  הברכה.  את  ללמדם  כדי 

חיים סימן נו).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַרִּבי  ֶאת  ָהַרָּבִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ֶאָחד  ַּפַעם  ָׁשַאל 
ְּבֵפרּוׁש  ַׁשָּבת,  עֶֹנג  ֵסֶפר  ַּבַעל  ַז"ל  ֶאְפָרִים 
ַמֲעלֹוָתיו  ִמּגֶֹדל  ַרֵּבנּו  ְּבִסְפֵרי  ַהְּכתּוִבים  ַהְּדָבִרים 
לֹו  ָעָנה   .ָּכ ָּכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַרֵּבנּו  ַּבח  ֶׁשּׁשִ ּוְׁשָבָחיו 
ְּבַצחּות: ֲהֵרי ִנְפַסק ַּבֲהָלָכה ֶׁשַּתְלִמיד ָחָכם ַהָּבא 
ֶאת  ְלַפְרֵסם   ָצִרי אֹותֹו  ַמִּכיִרין  ֶׁשֵאין  ְלָמקֹום 
ָּבעֹוָלם  ֶׁשָּכאן  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ְלִעְנַין  ַהָּדָבר  ֵּכן  ַעְצמֹו, 
ַרֵּבנּו,  ֶׁשל  ַמֲעָלתֹו  ֲאִמִּתּיּות  ַמִּכיִרים  ֶׁשֵאין  ַהֶּזה 
ּוִמי  ַעְצמֹו,  ֶאת  ּוִפְרֵסם  ַּכֲהָלָכה  ָנַהג  ֵּכן  ִמּשּׁום 
ֶׁשּיֹוֵדַע ַמֲעַלת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוִחּיּוָבּה ֶׁשְּמֻחָּיִבים 

ָאנּו ְלַהֲאִמין ָּבֶהם ַיֲאִמין ּבֹו. (שיש"ק ה – שעא)

פרק "ַאְׁשֵרי  ֵּבין  ַמה  ְּבַצחּות:  ָּבעֹוָלם  אֹוְמִרים 
 ?"ֶדֶר ְתִמיֵמי  "ַאְׁשֵרי  הפרק  ְלֵבין   "ֵביֶת יֹוְׁשֵבי 
 "ֵביֶת יֹוְׁשֵבי  "ַאְׁשֵרי  ֶׁשפרק  היא:  התשובה 
ְיַדֵּבר ִּפי ְוכּו' ", ְואילו  ְמַסֵּים ַּבָּפסּוק "ְּתִהַּלת ה' 
פרק "ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ֶּדֶר" ְמַסֵּים ַּבָּפסּוק "ָּתִעיִתי 
רּוי ְּבֵביתֹו  ְּכֶׂשה אֹוֵבד". ִּכי ֶזהּו ַהִחּלּוק ֵּבין ֶזה ַהּׁשָ

ְלֵבין ֶזה ַהִּמַּטְלֵטל ַּבְּדָרִכים. (שם ה – תיב)

פנינים
חסידות ברסלב

התפללתי על קבר שמואל הנביא ונושעתי 
מעל הטבע, הבטחתי לפרסם
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קדושה. ענווה. אמת
פטירתו  (יום  לפקוביץ'  יהודה  מיכל  רבי  כשהיה 
המפורסמת:  בישיבה  למד   ,13 בן  בסיוון)  כ"ו 
מחקר  כעין  לימים  שערך  מתלמידיו  אחד  וואלוז'ין. 
משנות  שנה  כל  וסיכם  הרב,  של  חייו  תולדות  על 
חייו הגדושות במעש, נתקל בקשיים כשהגיע לשנה 
מסוימת באזור גיל שלוש-עשרה. השנה כביכול לא 
נמצאה בזיכרונם של חבריו או שכנים שהכירו את 
הרב  היה  היכן  לומר  ידע  אחד  לא  אף  המשפחה, 

באותה שנה.

רבי  של  לאמו  התלמיד  פנה  מהידידים,  משנואש 
וכך  הזמן,  באותו  קרה  מה  ושאלה  מיכל-יהודה 
סיפרה האם: באחד הימים קיבלתי טלגרמה דחופה 
מהישיבה: "הבן, מיכל יהודה, חולה מאוד. נא לבוא 
לסעדו", היא כמובן נבהלה מאוד ובעגלה הראשונה 
יצאה מאזור מגוריה לוואלוז'ין. משהגיעה לבית שבו 
בנה נדהמה לראותו שוכב כשכולו חבוש  התאכסן 

רגל  מכף 
ראש,  ועד 
קרה?"  "מה 
ה  ת ס י נ
מפיו  לחלץ 
ר  ב ס ה
ה  ר ק מ ל
אך  המוזר, 
ענה:  הוא 

"נפלתי".

א  מ א ה
ה  ח י ר ה
ו  ה ש מ ש
בסדר  לא 
ש  ח ר ת מ
ושאלה  כאן 
ושוב,  שוב 
שהנער  עד 
וסיפר:  נכנע 
י  ת ע ס נ "
ה  ב י ש י ל

לפתות  שניסתה  צעירה  גויה  אלי  ונטפלה  ברכבת 
אותי להסתכל עליה.

היא  פעם  ובכל  מקומות  מספר  שעברתי  לאחר 
עברה אחריי, החלטתי שצריך לצאת מהרכבת ללא 
היה   - לכך  היחיד  האידיאלי  והמקום  מאחר  דיחוי, 
ונחבלתי  נסיעה  כדי  תוך  מהרכבת  קפצתי  החלון, 

קשות".

לכך  בהקשר  התרחש  אשר  את  לשמוע  כדאי 
לאחר למעלה מיובל שנים:

שלאחר  שליט"א,  לוונשטיין  שלמה  הרה"ג  סיפר 
ושאלו  הרב  של  לביתו  נכנס  הסיפור,  את  ששמע 

האם הסיפור הנ"ל נכון.

טען  מכן  לאחר  שלא.  לו  ענה  מיכל-יהודה  ורבי 

וזקוק  דרשות  אומר  שהוא  שכיוון  לוונשטיין  הרב 
לספר  מותר  האם  לדעת  מעוניין  הוא  לסיפורים, 
את  יחזקו  הם  אבל  קרו  שלא  סיפורים  לציבור 
הציבור. רבי מיכל-יהודה הזדעזע ופסק בקול נחרץ: 

אסור, עם שקר לא מחזקים ציבור.

הרכבת,  עם  הסיפור  ואת  לוונשטיין:  הרב  שאלו 
בשמירת  לחזקם  כדי  לציבור  לספר  יהיה  אפשר 

העיניים? ורבי מיכל-יהודה זצ"ל ענה: "כן". 

על  מיכל-יהודה  רבי  ששמר  פי  על  שאף  ללמדך 
עיניו במסירות נפש גדולה בפועל וללא מליצות, לא 
רצה לפרסם זאת ברבים, ולהודיע בשער בת רבים 

כמה מסר נפשו על הדבר. 

לאחר  שסיפר  כפי  הסיפור  סוף  את  נשמע  הבה 
פרק-זמן נוסף רבי שלמה לוונשטיין שליט"א:

נכנסתי  "
חג  בערב 
ח  ס פ ה
הרב,  לבית 
והושטתי לו 
של  הגדה 
עם  פסח 
ם  י ש ו ר י פ
ו  כ ר ע נ ש
י  מדרשותי
ך  ל ה מ ב
 , ם י נ ש ה
מיכל- רבי 
יהודה נהנה 
מאוד והילל 
ח  ב י ש ו
מלא  בפה 
ו  ל ג ר ה כ
כל  לשמח 
שרק  אדם 

יכול.

מ  בחוה"
שיבח  ושוב  מסוים,  לצורך  שוב  אליו  נכנסתי  פסח 
המתנה  על  לי  והודה  ההגדה  את  מיכל-יהודה  רבי 
בהנאה גדולה. לאחר כמה דקות של קילוס, שאלני 
רבי מיכל-יהודה: אינני מבין, מדוע הכנסת לבסוף את 
הסיפור ההוא [הסיפור עם הרכבת], והלא אמרתי 

לך שהוא איננו נכון?

באתי במבוכה גדולה, לפני כן הוא אישר לי לספר 
הציבור.  את  יחזק  זה  כמה  ששמע  לאחר  זאת 
עם  ציבור  לחזק  שאסור  פסק  שהוא  כיוון  מאידך 
דברי שקר, משמע שהסיפור חייב להיות נכון. אבל 

עכשיו תגובתו הפוכה, לא ידעתי מה לומר... 

לאחר מספר רגעים לחש רבי מיכל-יהודה בשקט: 
"זה לא קרה ברכבת, זה היה תוך כדי נסיעה בעגלה 

שנסעה לוואלוז'ין!"...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

אותי. כל מה שעושה ה' הכול לטובה!

זה בדיוק מה שהרגיש יוני לאחר החיוך הגדול 
שקיבל משמיים:

כמה טוב שהמלווה שכח את הבטחתו והפקיד 
את הצ'ק! כמה טוב שנגמר לי הדלק! כמה טוב 
שהבנק חסם לי את הכרטיסים! כמה טוב שלא 
היה לי כסף מזומן! כמה טוב שנתקעתי במקום 

הנידח הזה! כמה טוב שאמרתי תודה על הכול!

מפרידים בין העולמות
הסיפור קרה באמת, רק השם ֻשָּׁנה. חבר טוב 
של בעל המעשה שהגיע לארץ לביקור סיפר לי 
את המעשה כמו ששמע מבעל המעשה בעצמו. 

והסיפר הזה מחדד מסר חשוב מאוד.

מה שקרה ליוני זה טוב או רע? התשובה היא 
שיש כאן חלּוקה ברורה מאוד: יש שכל ויש אמונה. 
רע!  זה  בשכל:  לחלוטין.  שונים  עולמות  שני  אלה 
נעימים  לא  למצבים  ולהיקלע  דלק  בלי  להיתקע 
זה לא טוב. אבל באמונה: זה טוב! יש ה' בעולם 
והוא טוב ומטיב ועושה תמיד רק טוב. איך ולמה 
וכמה? זה לא מובן בשכל בכלל, כי אנחנו מדברים 
מתוך עולם של אמונה, עולם שבו השכל והבנה 

לא מדברים ולא נחשבים, רק האמונה מדברת.

המשימה: אמונה
אם היינו מבינים את האמונה בשכל – היא כבר 
שבשבילו  הגדול  הניסיון  מה  אמונה.  הייתה  לא 
פירושה  ואמונה  בה'!  להאמין  לעולם?  באנו 

להאמין בה' נגד השכל וגם בהיפך מהשכל.

טוב,  מבין  אתה  צודק,  אתה  רע?  אומר  השכל 
אומר  לא  זה  ולהאמין  להאמין,  צריך  אתה  אבל 
לחפש איך זה טוב או לנסות להבין איך זה טוב. 
לא! אי אפשר להבין וזו לא העבודה שלך להבין. 
המשימה שלך היא להאמין, כלומר: לא להתייחס 
לצאת  השכל,  של  במשקפיים  שלך  לחיים 
מהעולם של השכל, או כמו שאומרים "לזרוק את 
המתוק  העולם  לתוך  ולהיכנס  ולעלות   – השכל" 
והנפלא של האמונה, עולם שבו מדברים בשפה 
הכול  שבו  מאיר  עולם  אחרים,  במושגים  אחרת 

טוב והכול גם מתהפך לטובה.

תשובה אחת לכל השאלות
וזה הסבר לכל השאלות ששואלים על התודה: 
גם  מה,  וכך?  כך  כשקורה  תודה  אגיד  אני  איך 
שיש  היא  התשובה  אבל  טוב?!  זה  הזה  האסון 
כל  לאמונה.  השכל  בין  וברורה  פשוטה  חלוקה 
המושג רע קיים רק בשכל, ובשכל אתה צודק, זה 
שהכול  והאמונה  התודה  של  הדרך  כל  אבל  רע. 
והבנה.  שכל  בו  שאין  שונה  תחום  זה   – לטובה 
נכון שלפעמים גם זוכים להבין מרחוק אפס קצה 
מהטוב הזה, אבל ההבנה – זו לא המטרה, ולא 
המשימה שלנו. המשימה שלנו להאמין נגד השכל 

ונגד ההבנה.

ומה יותר מחדד את המסר הזה מרעיון הפרה 
שכל  יש  בתורה  התורה.  חוקת  זאת  האדומה: 
זה  הכול  של  היסוד  אבל  ועמוק,  גדול  אלוקי 
הבנה  שום  כשאין  גם  היא  והאמונה  האמונה. 
של  והדרך  החוקה  זאת  ככה!  למה?  שכל.  ושום 
עוצר,  השכל  שבו  שבמקום  כולה,  התורה  כל 
האמונה ממשיכה וממשיכה ומאירה את החיים.

בברכת שבת שלום ומבורך



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

שלום לבית
חסד",  "בעלי  אותם  של  הבית  שלום  לעניין 
שמשקיעים בחסד מחוץ לבית, ומזניחים את ביתם. 
מסתגלים  הם  לתמונה.  מחוץ  כלל  בדרך  הילדים 
פי  על  הזוג  בן  אבל  זה.  וזהו  למציאות  כרחם  בעל 
רוב לא יכול לסבול את המציאות הזו, שרואה את 
ביתו נהרס מול עיניו מחמת אותו שגעון שתקף את 
בן הזוג שלו, לעשות חסד עם כל העולם חוץ מאשר 
עם בני ביתו, והוא מתפרץ עליה בדברים, וגם היא 
לא טומנת ידה בצלחת, ומחזירה דברים כדורבנות... 
בקיצור – הבית הזה הופך לאחד ממדורי הגיהינום 

היותר קשים...

חסד"  "בעלי  אותם  מדוע   - להתבונן  וצריכים 
האם  אצלם?  האחרון  במקום  ביתם  את  מחזיקים 
ואנוכיים?  מושחתים  אנשים  רעים?  אנשים  הם 
העולם!  כל  עם  חסד  עושים  הם  הרי  ושלום!  חס 
משמע שיש להם כח נתינה עצום ורצון לחסד, שזהו 
את  שכחו  הם  אבל   - נפלא  ואף  ביותר  חיובי  דבר 
תפקידם ואת שליחותם העיקרית: לשמור על הבית. 
הם גם שכחו את הכלל, שעניי ביתך קודמים, כמובא 
בגמרא: "תני רב יוסף: אם כסף תלוה את עמי את 
העני עמך וגו' (שמות כ"ב), עמי ונכרי - עמי קודם, 
עני ועשיר - עני קודם, ענייך ועניי עירך - ענייך קודמין, 
עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמין". (בבא 

מציעא עא).

פירוש דברי חז"ל - אם רוצה האדם לתת צדקה 
הם  ורבים  חסד,  ענייני  בזה  וכיוצא  הלוואה  או 
אלה  עירו,  אנשי  עשירים,  נכרים,  לכך:  הנצרכים 

הדרים ברחובו, וכן בני ביתו - למי יתן? יתחיל מעניי 
ביתו, אם נשאר לו יתן לעניי רחובו, ואחר כך לעניי 

עירו, וכו' וכו'.

לקרובים  לתת  האדם  של  הראשון  החיוב  נמצא 
אדם  כאשר  הנצרכים.  לשאר  כן  אחרי  ורק  לו, 
יודע  הוא  חסד,  לעשות  כשרוצה  אזי  זאת,  יודע 
שהראשונים לעשות עמם חסד הם בן הזוג והילדים. 
אחרי שעשה חסד עם אנשי ביתו, ויש לו אפשרות 
להוסיף ולעשות חסד בחוץ, ברחובו, בשכונתו ובכל 
העולם - תבוא עליו הברכה. זה ענין פשוט שמובא 
בהלכות צדקה. ובכלל - נקודת האמת של האדם, 
בהנהגתו  הוא  האמתיות,  למידותיו  הבוחנת  האבן 
בתוך ביתו. זהו כלל נכון בכל העניינים, ובפרט במצות 
החסד, שאם אדם אינו מתנהג בחסד וברחמים עם 
בני ביתו, בזה הוא מגלה שכל חסדו הוא שקר וכזב. 
הרבה  כי  ילדיו,  מעם  יותר  שלו  הזוג  בן  עם  ודווקא 
אנשים מתנהגים טוב עם ילדיהם אבל עם בן הזוג 
פגם  כשלעצמו  שזה  ירחם,  ה'  כראוי,  מיטיבים  לא 
או  אשתו  את  אוהב  לא  שהוא  מראה  שזה  נורא, 
היא לא אוהבת את בעלה, רק את ילדיה. וכך כותב 
ומיוחד  אחד  תלמיד  זצ"ל,  ויטאל  חיים  הרב  רבינו 
עם  חסד  הגומלים  אדם  בני  ישנם  זיע"א:  לאריז"ל 
כולם, אולם עם בני ביתם אינם מיטיבים, וחושבים 
שערי  להם  יפתחו  הבא,  לעולם  שבבואם  לעצמם, 
גן עדן. אוי להם ואוי לנפשם, כי לא ידעו ולא יבינו 
שכל מעשי החסד שלהם הבל... לכאורה, מדוע זה 
חסד  עשה  הזה  האדם  סוף,  כל  סוף  גרוע?  כך  כל 
עם הבריות. הוא ממש עזר להם בפועל, והם מודים 
לו ומברכים אותו בכל יום ויום. ובוודאי בשמים הם 

אותו  של  לבו  טוב  על  להעיד  עדרים  עדרים  יעמדו 
מרעב,  זה  אותם,  הציל  הוא  כיצד  ויספרו  אדם, 
שנהנו  אלפים  אותם  כל  וכי   – וכו'  וכו'  מנושיו  וזה 
עד  כלל,  משקל  להם  אין  אדם,  אותו  של  מחסדו 
הזה  החסד  שכל  אמר  ויטאל  חיים  שהרב  כך  כדי 
אותו  על  בשמיים  כך  כל  כועסים  מדוע  הבל?  הוא 
אדם שעושה חסד עם כולם, ורק עם בני ביתו אינו 
שהוא  החסד  שדווקא  היא,  התשובה  חסד?  גומל 
במה  הגדול,  חסרונו  על  מגלה  הבריות  עם  עושה 
שיש  מראה  זה  כי  ביתו.  בני  עם  חסד  גמל  שלא 
עושה  לא  הוא  זאת  ובכל  חסד,  לעשות  יכולת  לו 
חסד עם הקרובים לו, וזו כבר אכזריות של ממש. כי 
אלו היה זה אדם שאין לו כוח לעשות חסד עם אף 
אחד, ניחא – היו דנים אותו לפי עניינו ומידתו, שהיה 
חסר מאד את מידת הנתינה, ופשוט לא היה יכול 
לעשות טוב יותר. אבל אדם שיש לו מידת הנתינה, 
והוא מפקיר את אלו שזקוקים יותר מכלם לנתינה 
שלו, ופונה לעשות חסד במקום אחר - ענשו גדול. 
למה הוא דומה? לחייל שמפקדיו יודעים על כישוריו 
והוא  חשובה,  עמדה  בידו  הפקיד  ולכן  המיוחדים, 
קם, ועוזב את עמדתו, והולך לעזור בעמדה אחרת, 
ובינתיים העמדה שלו ריקה וחשופה, ומשם האויב 
נכנס. בוודאי ענשו של זה גדול הרבה יותר משל חייל 
להרבה,  מסוגל  לא  שהוא  יודעים  שמפקדיו  חלש, 
שגם אם לא שמר על עמדתו כראוי, לא מענישים 
אותו כל כך. לכן, כמו שאומרים לאותו חייל: הפקרת 
את עמדתך ואתה טוען שעזרת במקום אחר? כך 
אומרים לאותו בעל חסד: יש לך כח לתת ואתה לא 
במקום  ונותן  שם,  לתת  חיוב  לך  שיש  במקום  נותן 

אחר?!

בקרב  התפרסם  שהוא  כפי  או  תם,  יעקב  רבינו 
עם ישראל בשמו "רבינו תם". היה אחד ראש לבעלי 
התוספות הצרפתים בזמן וראשון להם בחשיבות. הוא 

שהציב את גבולות השיטה ושרטט את צורתה.

סמוך  הנראה  כפי  נולד  מאיר  רבי  בן  יעקב  רבי 
לשנת תת"ס (1100). נכדו של רש"י הקדוש, הוא למד 
תורה מפי אביו רבי מאיר ומפי אחיו הרשב"ם, והגיע 

להוראה עוד בחיי אביו. רעייתו, מרת 
מרים, הייתה אחותו של רבי שמשון 

הזקן מפלייזא 

בן  מבונא,  יעקב  בר'  אפרים  ר' 
את  מספר  ר"ת,  של  ותלמידיו  דורו 
המעשה הבא שארע עם רבינו תם 
טוב  "ביום  השני:  הצלב  מסעי  בעת 
הטועים  נאספו  שבועות  של  שני 
בבית  ובאו  רמרו,  אל  צרפת  מארץ 
אשר  כל  ולקחו  שיחיה  יעקב  רבינו 
ולקחוהו  בפניו  ס"ת  וקרעו  בביתו  לו 
אתו  ודברו  השדה  אל  והוליכוהו 

משפטים על דתו ויתנכלו להמיתו ופצעו אותו חמשה 
פצעים בראשו, כי אמרו גדולו של ישראל לכן נקחה 
ממך נקמת התלוי ונפצעה בך כאשר פצעתם באלהינו 

ה' פצעים..."

בעקבות היפגעותו זו של ר"ת בידי ההמון המשולהב 
עקר ר"ת מרמרו לטרוייש.

הראשון  היסוד  הן  התלמוד  על  שכתב  ה"תוספות" 
ישיבה  ראש  שימש  תם  רבינו  התוספות.  קובצי  לכל 

תלמידים  נדדו  בשמפניה  מדרשו  ולבית  ברמרו 
ממרחקים ובמספרים שלא נודעו קודם לכן באירופה. 
בשובם למקומם, מוקסמים לגמרי מהנביעה התורנית 
החדשנית של ר"ת, הביאו עמם למקום מוצאם דרך 
חדשה בפירוש התלמוד ובפסיקת ההלכה שהשפיעה 

על המרכזים הלימודיים באירופה כולה.

לצד תופעה זו, בולט גם ההיקף הגדול של קשרים 
שבכתב בין ר"ת ובין חכמים הרבה 
 – אירופה  בקצוות  פזורים  שהיו 
איטליה  דרך  שבמזרח,  מרגשנבורג 
קשרי  ואנגליה.  לפרובנס  ועד  בדרום 
שאלות-ותשובות בפריסה גיאוגרפית 
דומה ובסדר גדול כזה, אינם מוכרים 
של  לימיו  עד  אירופה  אדמת  על 
קשה  לאחריו  שאף  וכמדומה  ר"ת, 
למוצאם. למעמד מיוחד זה זכה כבר 
בדורו, והוא התפרסם לאחד מגדולי 
ההוראה שלאורו הלכו כל גדולי הדור, 
ודבריו נחשבו, בייחוד בצרפת, כדברי 
כפופים  היו  וכולם  האלוקים,  מלאך 
אליו,  שנשלחו  תלמידיו  ממכתבי  באחד  להוראותיו. 
כתוב: "רבינו הגדול, רבינו הקדוש, כי מבלעדיך לא ירים 
איש את ידיו ורגליו בכל הארץ... מלכים בך ימלוכו ולא 

יעשו גדולה או קטנה עד התגלע הסוד אליך".

ובתמצית  שבמקצת  במקצת  עמדנו  זה  במאמר 
שבתמצית על כמה היבטים בדמותו ותורתו של אחד 
מענקי הדורות ומאורי התורה שבכל הזמנים, רבינו תם 

זכותו תגן עלינו

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

052-2240696
הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו

ר' יעקב בן ר' מאיר
רבנו תם
ד' תמוז



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

ומי  הנחושת  נחש  את  עשה  מי  בפרשתינו: 
כתת אותו, ומדוע?

תשובה:  ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ 
קרעו בגדיהם', 'ועשו להם ציצית כל כנפי בגדיהם לדורותם... 

הזוכה: משפ' פרינקל, ירושלים אותו"

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ַּבּמּוָכן ַלֲחֵברֹו
ַמֲעֶׂשה ִּביהּוִדי ֶאָחד, ֶׁשָהְיָתה לֹו ֲחנּות ְּבׁשּוק ַמֲחֵנה 
ִכירּות  ְיהּוָדה ִּבירּוָׁשַלִים, ֲחנּות ַמְכִניָסה ְמאֹד. ָאְמָנם ַהּׂשְ
ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכִזי  ִמּקּוָמּה  ְּבֶׁשל  ֲאָבל  ְמאֹד,  ְּגבֹוָהה  ָהְיָתה 
ְמאֹד  ְּגבֹוהֹות  ֵמַהֲחנּות  ַהַהְכָנסֹות  ָהיּו  ַּבּשּׁוק,  ַהֲחנּות 
ְלאֹותֹו  ַלֲעׂשֹות  ָרָצה  ה'  ֶאָחד,  יֹום  ִמְׁשַּתֵּלם.  ָהָיה  ְוֶזה 
ַאֵחר  ְיהּוִדי  ֶׁשֵאיֶזה  ָעָׂשה  ה'  ְוָלֵכן  ְּגדֹוָלה,  טֹוָבה  ְיהּוִדי 
ָאְמָנם  ִמּמּולֹו...  ַמָּמׁש  ֶׁשּלֹו,  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק   – ֲחנּות  ָּפַתח 
ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ַּבּמּוָכן ַלֲחֵברֹו, ֲאָבל ה' סֹוֵבב ֶׁשַהְּמִכירֹות 
ְּגבֹוָהה  ִנְׁשֲאָרה  ִכירּות  ַהּׂשְ ֵׁשִני  ּוִמַּצד  ְוָיְרדּו,  ָיְרדּו  ֶׁשּלֹו 
יֹוֵתר  ָהיּו  ֶׁשַההֹוָצאֹות  ְלַמָּצב  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ְּכֶׁשָהְיָתה, 
ָׁשם  ֵאר  ִיּׁשָ הּוא  ֶׁשִאם  ָיַדע  ְוהּוא  ֵמַהַהְכָנסֹות,  ְּגדֹולֹות 
הּוא ַיְפִסיד ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו. ָהַל ַהְּיהּוִדי ָלַרב ְׁשמּוֵאִלי 
ֶאָחד  ִויהּוִדי  לֹו,  ָקָרה   ְוָכ  ֶׁשָּכ לֹו  ְוִסֵּפר  ְׁשִליָט"א, 
ָיַרד ְלַחָּייו ּוָפַתח ֲחנּות ִמּמּולֹו ְוָלַקח לֹו ֶאת ַּפְרָנָסתֹו. 
ָאַמר לֹו ָהַרב: 'ָמה קֹוֶרה ְל? ֲהֵרי ָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה, 
ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה. ֶזה ה' ָעָׂשה ְל – ֶזה ְלטֹוָבה! ֶזה 
ְוִתְפַתּח  ָּכאן,  ַהֲחנּות  ֶאת  ִּתְסּגֹר  ה'!'  ֶזה  הּוא,  א 
ִכירּות ָׁשם יֹוֵתר ְּבזֹול. אּוַלי  אֹוָתּה ְּבָמקֹום ַאֵחר, ֶׁשַהּׂשְ
ִּתְהֶיה  ְלָפחֹות  ֲאָבל  ְלַהְרִויַח,  ֶׁשָּנַהְגָּת  ָמה  ַּתְרִויַח  א 
ְל ַּפְרָנָסה. ְּתַקֵּבל ֶאת ַהְּגֵזָרה ְּבַאֲהָבה...' ַהְּיהּוִדי ָיָצא 
ְּבַכַעס ּוְבִתְסּכּול, ֲאָבל א ָהְיָתה לֹו ְּבֵרָרה, ְוָהָיה ֻמְכָרח 
לֹו  ְלַחֵּפׂש  ָּפָנה  הּוא  זֹול.  יֹוֵתר  ְּבָמקֹום  ֲחנּות  ִלְפתַֹּח 
ֲחנּותֹו  ֶאת  ָּפַתח  הּוא  ָמה  ְזַמן  ְוַכֲעבֹור  ַאֵחר,  ָמקֹום 
ֵמָחָדׁש, א ָרחֹוק ִמֵּמָאה ְׁשָעִרים. ְוִהֵּנה, ֵמַעל ַהֲחנּות 
ֶׁשָּפַתח ֵמָחָדׁש, ָּגָרה ְזֵקָנה ּבֹוֵדָדה, ְואֹותֹו ְיהּוִדי ִהְבִחין 

ָּבּה ֶׁשִהיא ַּגְלמּוָדה ָּכזֹו, ְוִרֵחם ָעֶליָה, ְוִהְתִחיל ָלֵתת ָלּה 
ַהְּמִציָאה,  ַעל  ָקְפָצה  ִמִּצָּדּה  ְוִהיא  ְוַכד',  ְּבִחָּנם  אֶֹכל 
ָלּה  ֶׁשְּיַׁשֵּלם  ַהּכֹל,  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ִהְתַרְּגָלה  ְלַאט  ּוְלַאט 
ַּתְׁשלּוִמים, ֶחְׁשּבֹונֹות ְוכּו' – הּוא ַנֲעָׂשה ְּכמֹו ַהֵּבן ֶׁשָּלּה. 
ְוהּוא ָהָיה עֹוֶׂשה ָלּה ַהּכֹל. יֹום ֶאָחד ָּפְנָתה ֵאָליו ַהְּזֵקָנה, 
ּוִבְּקָׁשה ִמֶּמּנּו ִאם יּוַכל ְלַהְקִּדיׁש ָלּה ָׁשָעה ַאַחת, ִּכי ִהיא 
הּו. ְואֹותֹו ְיהּוִדי, ֶׁשָהָיה ָעֵיף ְוָתׁשּוׁש  רֹוָצה ְלַסֵּפר לֹו ַמּׁשֶ
ָעַמד  ַּבּסֹוף  ֲאָבל  ָלּה,  ְלָסֵרב  ָחַׁשב  ֲעבֹוָדה,  יֹום  ַאֲחֵרי 
ַּבִּנָּסיֹון ְוָעָלה ֵאֶליָה ְלֵביָתּה. ִהְתִחיָלה ַהְּזֵקָנה ְלַסֵּפר לֹו 
ֶאת ִסּפּור ַחֶּייָה, ְוֵאי ִהיא ִהִּגיָעה ַלַּמָּצב ַהֶּזה, ֶׁשִהיא 
ִנְׁשֲאָרה ָּכזֹו ַּגְלמּוָדה ְוכּו', ְוהּוא ְּבחֶֹסר ַסְבָלנּות ִמְסַּתֵּכל 
ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  'ַּתְפִסיק  ַהְּזֵקָנה:  לֹו  ָאְמָרה  עֹון.  ַהּׁשָ ַעל 
ַהְרֵּבה  ִלי  ִהְקַּדְׁשָּת  ַאָּתה  ַסְבָלנּות.  ְקָצת  עֹוד  עֹון.  ַהּׁשָ
ַּבַחִּיים, ְוַרק ָׁשָעה ַאַחת נֹוֶסֶפת ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשַּתְקִּדיׁש 
ִלי'.  ְוָאז ַהְּזֵקָנה ִהִּגיָעה ַלְּנֻקָּדה ֶׁשָעֶליָה ָרְצָתה ְלַדֵּבר 
ִאּתֹו – ֱהיֹות ֶׁשּדֹוד ֶׁשָּלּה ִנְפַטר, ְוהֹוִריׁש ָלּה ָחֵמׁש ִמיְליֹון 
דֹוָלר, ְוִהיא ַּגְלמּוָדה ְוֵאין ָלּה ְלִמי ְלהֹוִריׁש ֶאת ֶזה, ְוִהיא 
ָאז  ָׁשִנים,  ַּכָּמה  ִאָּתּה  ֶׁשֵהיִטיב  ַהְיִּחיִדי  ֶׁשהּוא  ָרֲאָתה 
ִהיא מֹוִריָׁשה לֹו ַהּכֹל, ְוִהיא ַרק ְמַבֶּקֶׁשת טֹוָבה ַאַחת, 
ֶׁשִּיְקֶנה ֶחֶדר ִּביִׁשיָבה ֶׁשִּיְהֶיה ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתּה, ְוֶׁשִּיְלְמדּו 

ָּכל ַהְּזַמן ּתֹוָרה ַּבֶחֶדר ַהֶּזה...

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

להתעורר מהשינה (חלק ב)
ֶזה  אֹוֵהב  לֹא  ְמאֹד  ֲאִני  ׁשֶ ָמה  ֲאָבל 
ָעִמים,  ּפְ ה  ַהְרּבֵ ּבֶֹקר.  ּבַ אֹוִתי  ִעיִרים  ּמְ ׁשֶ
ְתאֹום ׁשֹוֵמַע קֹול  ה ֲאִני ּפִ ָנה ֲעֻמּקָ ִמּתֹוְך ׁשֵ
ִמי: "ָנִתייייי... ָצִריְך ָלקּום...  ׁשְ ּקֹוֵרא ּבִ ָרחֹוק ׁשֶ
לֹא  ִאם  ּבֶֹקר.  ָבר  ּכְ ָלקּום...  ָצִריְך  ָנִתי... 
ם  ִמְתַעּלֵ ֲאִני  ֲאָבל  ַלֵחיֶדר..."  ַאֵחר  ּתְ ֵרז  ְזּדָ ּתִ

ה. ֵמַהּקֹולֹות ָהֵאּלֶ

ל ִלְפּתַֹח ֶאת ָהֵעיַנִים ּוְלָהִרים  ֲאִני לֹא ְמֻסּגָ
ק"  "ִנְדּבָ ׁש  ַמּמָ ֲאִני  ה.  ּטָ ֵמַהּמִ ַעְצִמי  ֶאת 
ְמאֹד  ה  ּבָ ִמּסִ ְוזֹאת  ִמיָכה.  ְוַלּשְׂ ִרית  ַלּכָ
מֹוֵצא  ֲאִני  ְוָכְך  ָעֵיף.  ׁשּוט  ּפָ ֲאִני  ׁשּוָטה:  ּפְ
ֲחִצי  ל ּכַ ִאחּור ׁשֶ ל ּבֶֹקר ּבְ יַע ּכָ ֶאת ַעְצִמי ַמּגִ

ָעה. ׁשָ

ְתֵקי ָהִאחּור  ל ּפִ ר ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִמּכָ "ֶאְפׁשָ
ְצחֹוק,  ַעם ַהּמֹוֶרה ּבִ ה ֵמִביא", ָאַמר ּפַ ַאּתָ ׁשֶ
ל  ֶרת ׁשֶ ֶתק ַלֲעֵרָמה ִמְצַטּבֶ ִליְך ֶאת ַהּפֶ ְוִהׁשְ
י.  ּלִ ׁשֶ ָתִקים  ּפְ ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ ֵגָרה.  ּמְ ּבַ ָתִקים  ּפְ
רּוִצים  ַהּתֵ ֶאת  ִלְקרֹא  טֹוֵרַח  לֹא  ֲאִפּלּו  הּוא 
הּוא  ּכֹוְתִבים.  א  ִאּמָ אֹו  א  ַאּבָ ׁשֶ ְצִחיִקים  ַהּמַ

ֵאַחר  "ָנִתי  ה:  ּפֶ ַעל  ּבְ אֹוָתם  יר  ַמּכִ ָבר  ּכְ
"ָנִתי  ְמֻאָחר";  ְמאֹד  ם  ִנְרּדַ "ָנִתי  ּוִרי";  ִאּשׁ ּבְ
ּבֶֹקר";  ּבַ ָלקּום  ִהְצִליַח  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ֵאַחר 
טֹוב  ִליׁשֹן  ִהְצִליַח  ּלֹא  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ֵאַחר  "ָנִתי 
"ָחַזְרנּו  ִית";  ֵמַהּבַ ִאחּור  ּבְ "ָיָצאנּו  ְיָלה";  ּלַ ּבַ

ְיָתה ְמאֹד ְמֻאָחר", ְוכּו' ְוכּו'. ֶאְתמֹול ַהּבַ

ֶזה  ּכָ ֶיֶלד  ֵיׁש  י  ּלִ ׁשֶ 'ה  ָלֶרּבֶ ם  ּגַ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ֲאִני 
הּוא  ה  ָלּמָ ר  ֶהְסּבֵ ִלי  ֵאין  ַאֶחֶרת,  ִית.  ּבַ ּבַ
ָהִייִתי  זֹאת,  ַלְמרֹות  אֹוִתי.  ֶהֱעִניׁש  לֹא  עֹוד 
י.  ּלִ ׁשֶ ֵמָהִאחּוִרים  ל  ְמֻתְסּכָ ְמאֹד  ְמאֹד 
ל ִמיֵני ִמְבָצִעים ִעם  ָתה ַלֲעׂשֹות ּכָ א ִנּסְ ִאּמָ
ָבר לֹא ֶהֱחִזיק  ָרִסים ְמַעְנְיִנים, ַאְך ׁשּום ּדָ ּפְ
ָהַלְך  א  ַאּבָ יֹוַמִים.  אֹו  ִמּיֹום  יֹוֵתר  ַמֲעָמד 
ל  ְתנּו לֹו ּכָ ּנָ ל ִמיֵני ֻמְמִחים, ׁשֶ ְלִהְתַיֵעץ ִעם ּכָ
אן, ָהַרְעיֹונֹות הֹוִעילּו  ם ּכָ ִמיֵני ֵעצֹות. ֲאָבל ּגַ

ְלַבד. ִלְזַמן ָקָצר ּבִ

ד  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ ֵסֶפר  ָקָנה  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ֶאָחד,  יֹום 
ָבר ְוָדָבר  ל ּדָ יד ּתֹוָדה ַלה' ַעל ּכָ ִריְך ְלַהּגִ ּצָ ׁשֶ
ִית,  ָגִדים, ַעל ַהּבַ ַחִּיים – ַעל ָהאֶֹכל, ַעל ַהּבְ ּבַ

ּבֶֹקר...) ְו...  ֲאִני ְמאֹד אֹוֵהב ּבַ ה (ׁשֶ ּטָ ְוַעל ַהּמִ
ֲאַנְחנּו  ָבִרים ׁשֶ ם ַעל ּדְ ן, ֵיׁש לֹוַמר ּתֹוָדה ּגַ ּכֵ
ְמאֹד  ֶנֱהָנה  א  ַאּבָ ֵמֶהם.  ֶנֱהִנים  ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא 
ָמה  ֶאת  ִמָּיד  ם  ְלַיּשֵׂ ְוִהְתִחיל  ֶפר,  ֵמַהּסֵ
תּוב  ּכָ ָהָיה  ָרִקים  ַהּפְ ַאַחד  ּבְ ֶפר.  ּסֵ ּבַ ָרא  ּקָ ׁשֶ
ּבֶֹקר, הּוא ָצִריְך  ָאָדם ָקם ְמֻאָחר ּבַ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ ׁשֶ
ַרם ְלָאִבי ַלֲחׁשֹב ַעל  יד ּתֹוָדה ַלה'. ֶזה ּגָ ְלַהּגִ
ָכל יֹום,  יד ּתֹוָדה ּבְ ִאם ַאְתִחיל ְלַהּגִ ָהַרְעיֹון, ׁשֶ

ֵתר. ּפָ ל ָהִאחּוִרים ּתִ ָעָיה ׁשֶ ַהּבְ

המשך בשבוע הבא

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

הּוא  ה 
ָהִייִתי  ת, 
י.  ּלִ ׁשֶ ם 
ִעים ִעם 
 ֶהֱחִזיק 
ָהַלְך  א 
ל  נּו לֹו ּכָ
 הֹוִעילּו 

ד  ַלּמֵ ֶשּמְ
בר ְוָדָבר 
ִית,  ל ַהּבַ

המשך בשבוע הבא



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

הערכה או ביקורת  פרק כ'
אקלים  ליצור  נוכל  כיצד  הסברנו  שעבר,  בשבוע 
לשהות  נעים  ולמורה  לתלמיד  יהיה  בה  כיתה, 
מערכת  על  משפיעה  זה  אקלים  יצירת  וללמוד. 
ובין  התלמידים  בין  לתלמידים,  המורה  בין  היחסים 
ללמוד.  שלהם  והמוטיבציה  התלמידים  ובין  עצמם 
התנהגות,  בעיות  מראש  מנטרלת  כזו,  אווירה 
הנובעות ממתחים בכיתה עצמה. בדרך זו, המורה 
אינו אויב והתלמיד חש רצוי, מקובל, מכובד ובעיקר 
כמי שמאמינים ביכולתו.  בוודאי מכאן בע"ה הדרך 
ולמיצוי  יותר,  גבוהה  עצמית  להערכה  פתוחה 

השאיפה להגיע למימוש עצמי.

בעיות קדם כיתה

אולם עלינו לדעת, כי "אקלים-כיתה" בריא, נעים, 
מצוקה  למנוע  יכול  לא  שיהיה,  ככל  ומקבל  מכיל 
באים  תלמידים  לעיתים,  אובייקטיבית.  אישית 
מבחוץ.   ולחצים  קשיים  מאוד  הרבה  עם  לכיתה 
רגשיות  אישיות,  לבעיות  הכוונה  מבחוץ,  בעיות 
גדילתו.  בסביבת  או  בתלמיד  הקשורות  וחברתיות 
חש  והוא  בהפסקה  חבר  עם  רב  תלמיד  כאשר 
נפגע, רגשית או חברתית, סביר שמצוקה זו תבוא 
לידי ביטוי גם בהתנהגותו בכיתה.  אם לתלמיד יש 
משפחה  קרוב  ראויים,  לא  מגורים  בבית:  בעיות 
חולה, יחסים לא יציבים בין ההורים ועוד, אי אפשר 
ולהקשות  יומו  לשגרת  לחלחל  אלו  למנוע מרגשות 
על שילובו בכיתה.  חוסר השתלבות בכיתה, יגרום 
לילד שעמום והפרעות. ומכאן חזרה לביקורת מצד 

המחנך היא לצערי קצרה.

טובת מי גובר?

ואם כן, מה נעשה עם תלמיד במצוקה? האם יש 
גבול להכלה?  ונוכל גם לשאול בצורה פתוחה יותר: 

טובת התלמיד, או טובת הכיתה, טובת מי גובר?

לו  ונאפשר  התלמיד  בעיות  את  נכיל  אם  שהרי 
לשמור  נוכל  ולא  תידרדר  הכיתה  "לזרום",  כביכול 
ונעמוד  במידה  זאת  לעומת  המשמעת.  גבולות  על 
לעבור  לתלמיד  נאפשר  ולא  המשמעת  גבולות  על 
עליהם, התלמיד במצוקה המפר אותם ייפגע מאוד 

ברמה האישית.

ומיד  אמצעית,  בדרך  לפעול  עליו  היא:  התשובה 
אסביר את דברי. כאשר התלמיד רוכש את אמוננו, 
הוא מאוד מצפה שנפתור לו את הבעיות. אלא שלא 
האמיתיות,  מצוקותיו  את  בפנינו  יחשוף  הוא  תמיד 
ולכן לא תמיד נוכל להיות ערים לכך שהוא במצוקה. 
וגם כאשר הוא כן חושף את בעיותיו, לא תמיד יש 
בידינו יכולת ל"תקן את העולם" ולפתור את בעיותיו. 
להיות  זה  לעשות,  יכולים  כן  שאנחנו  מה  אבל 
אמפתיים כלפיו ולהכיל אותו. לכן, הדרך האמצעית 
הראויה לכל מחנך היא: שנמצא דרך להתנהג עם 
כל תלמידינו, בדרך מכילה ומקרבת, בדרך בה הוא 
מרגיש חשוב ומשמעותי. ובוודאי שלא בדרך בוטה, 
לשמור  עלינו  זאת,  עם  יחד  מזלזלת.  או  מעליבה 
וזו  הכיתה.  מסגרת  על  הכללית  בצורה  תוקף  בכל 

האומנות הגדולה ביותר של המחנך.

עניין של הסתכלות

שהיא  בדרך  שמתנהג  תלמיד  רואים  אנו  כאשר 
לא מקובלת בכיתה, לא רצויה או לא ראויה, נבחר 
אותה  למטרה,  חיצוני  ביטוי  זו  בהתנהגות  לראות 
הוא רוצה להשיג.  זו הדרך שהוא מכיר או התרגל 
לנו  תאפשר  כזו,  הסתכלות  יעילה.  שהיא  לחשוב, 
מתקיימת.   ההתנהגות  בה  המסגרת,  את  להגדיל 
אכן, אין תלמיד רע, כי אם תלמיד שרע לו. וכשרע 
מבחינת  ראויה,  לא  בדרך  להתנהג  בוחר  הוא  לו, 
המסגרת, הערכים והמקובל. אם נתבונן ברובד נפשי 
כלל,  דרך  המטרות,  כי  נגלה  התלמיד,  של  עמוק 
שהוא  כמו  התלמיד  את  נקבל  אם  כן  ועל  ראויות 
נוכל להפריד בין ההתנהגות ובין המטרה האמיתית 
שלה.  בדרך זו נשפוט את ההתנהגות כשגויה, לא 
ראויה ולא של תלמיד רע, חוטא, לא ראוי או חצוף.

שבתלמיד,  האדם  את  לראות  שלנו  היכולת 
תאפשר את ה"ספיגה" של מצב רוחו והתבטאויותיו. 

נוכל להתייחס אמפטית לצרכים האמיתיים שלו.  

ניקח לדוגמא את נושא החוצפה. 

אפשר למצא בכיתה, שלושה סוגי "חוצפה":

א. דיבור בוטה הנובע מתקשורת דלה ולקויה.

ב. דיבור הנובע מתחושה קשה של סערת רגשות, 
כעס או פגיעה.

ג. דיבור או התנהגות, הנובעים מתוך רצון להראות 
על  לצחוק  או  לזלזל  אמיץ  הוא  כמה  עד  לחברים 

המורה.

בשום  מקום  יהיה  לא  השלישי,  מהסוג  לחוצפה 
אופן בכיתה. כשתלמיד מדבר בחוצפה- נוכל לזהות 
נגיד  ולכן  שבקולו  הפגיעה  ותחושת  התסכול  את 
מבין  מאוד  ואני  פגוע  מאוד  שאתה  שומע  "אני  לו: 
לא  שאמרת  כמו  סגנון  אך  ותגובתך,  הרגשתך  את 
מקובל עלי בשום אופן. תשב כרגע ותרגע ואשוחח 
המראה,  מפתח,  משפט  זהו  בהפסקה".  איתך 
בפגיעה  מרוכז  ולא  אכפתי  קשוב,  שהמורה 
האישית שלו.  תגובה והתייחסות כזו- יכולה להוות 
הכיתה.  עם  המורה  של  היחסים  במערכת  מהפך 
התלמידים נוכחים, כי המורה לא עסוק בעצמו ולכן 
התלמידים,  ואנחנו  אכפתית,  כדמות  מתקבל  הוא 
מלא  וסוער  פגוע  אדם  נזכור,  לו.  חשובים  באמת 
כזו  התייחסות  אונים.  וחוסר  בדידות  של  בתחושה 
לא  לעולם  כזה,  מורה  שם.  בדיוק  תמיכה  מביעה 
יהיה "האויב".  בשיחה עם התלמיד בהפסקה, נציע 
אפשר  תחושותיו.  עם  להתמודד  אלטרנטיבות  לו 
תנאים  יוצר  והאמפטי,  המקבל  שהיחס  לראות, 
הפרשנות  תמיכה.  ומתן  כבוד  מתוך  הידברות  של 
וההסתכלות החדשה, מנטרלת אפשרות לתחושת 
פגיעה של מורים וכן מונעת שיפוט מחמיר ולא נכון 
נחפש  כאשר  זו,  בגישה  התלמיד.   התנהגות  את 
דרך,  לתלמיד  ונציע  ההתנהגות  של  המטרות  את 
יכולת  תחושת  מתוך  דרכו  על  לשלוט  יוכל  בה 
ולקיחת אחריות, הוא יעריך אותנו כמחנכים, יאמין 
שותפות.  תחושת  מתוך  ויתקדם  אותנו  ישתף  בנו, 
זקוקים  והורים  מורה  תלמיד,  כי  למדתי,  מהניסיון 
לליווי, ולכן אם אתם חשים שהנושא מדבר אליכם, 

פנו לאיש מקצוע ותתיעצו.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

בנין.  באותו  גרים  היו  וסנדלר  שיניים  רופא 
הרופא בקומה 4 והסנדלר בקומה 1 בכל פעם 
שהיו נפגשים היה הסנדל אומר בברכה: " בוקר 
"קולגה",  ושאל:  השתומם  הרופא  קולגה,  טוב 

איך הגעת לזה שאנחנו קולגה?

השיב הסנדלר: כי כל מי שיורד ממך לטיפול 
אומר: איזה סנדלר הרופא הזה...
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ישועה בלתי צפויה
הסירוב באמצע הלילה

רכבו.  את  לתדלק  ורצה  הדלק  לתחנת  נכנס  יֹוִני 
אבל  האשראי,  כרטיס  את  העביר  המתדלק 
שעת  הייתה  זו  נדחתה.  העסקה  יוני  להפתעת 
לילה מאוחרת מאוד, והוא היה באמצע שום־מקום 
בכבישים של ארצות הברית, רחוק מכל מכר וגואל. 

הוא עצר את רכבו בצד וניסה לברר מה קרה.

מצבו הכלכלי לא היה מזהיר בלשון המעטה. הוא 
אבל  כלכלית,  מבחינה  וקשה  ארוכה  תקופה  עבר 
ובסייעתא  גברו,  הלחצים  לאחרונה  "לצוף".  הצליח 
ללא  גדולה  הלוואה  להשיג  הצליח  הוא  דשמיא 
אלף  חמישים  לו  לתת  מוכן  שהיה  מגמ"ח  ריבית 
חמשת  של  מאוד  גבוהים  בהחזרים  אבל  דולר, 

אלפים דולר בכל חודש.

אבל  הזה,  הסכום  על  צ'קים  למלווה  העביר  יוני 
סיכם ִאתו שלא יפקיד את הצ'קים, ויוני מצדו יעביר 
הזה  הסיכום  בחודשו.  חודש  במזומן  הכסף  את  לו 
עבד בחודשיים הראשונים, אבל החודש משום מה, 
הבנק  בחשבונו.  הצ'ק  את  והפקיד  שכח  המלווה 

ראה את ההוצאה החריגה והגביל את החשבון.

קרן אור בתחתית הבור
הוא ישב ברכב מתוסכל, מדוכא עד עמקי נשמתו, 
מיואש, כועס על המלווה, כועס על הבנק, כועס על 
הרכב, כועס על עצמו, מרגיש אבוד – לבד באמצע 
הלילה, רחוק מכל מקום ואין לו למי לפנות... תקופה 
כל  בחובות,  ושוקע  ומידרדר  הולך  שהוא  ארוכה 
תקווה למהלך שייחלץ אותו מהקשיים נכזבה, וכעת 
עמוק  בור  של  לתחתית  צולל  שהוא  הרגיש  הוא 

והוא נחבט על קרקעית הבור.

אור.  קרן  לפתע  האירה  הגדול  החושך  באמצע 
בתקופה האחרונה הוא למד את הספר בגן האמונה 

וכמה חוברות של תודה, מרגליות, והוא אמר לעצמו: 
את  ולאכול  פה  לשבת  לעשות.  מה  הרבה  לי  "אין 
עצמי – זה לא יעזור לי. למה שלא אתחזק באמונה 
ואגיד  שלמדתי,  מה  אעשה  שלא  למה  ובביטחון? 

תודה על הקשיים?"

אמונתך בלילות
הוא  וייאוש,  חושך  מתוך  הלילה,  באמצע  וכך, 

התנער מהתסכול והתחיל להגיד תודה. הוא ביקש 
להאמין שהכול לטובה, הוא הודה על כל מה שיש לו 
בחיים בגשמיות וברוחניות, והוא שם לב שהוא לא 

כל כך מסכן והוא לא נמצא בשום תחתית.

הקשיים  כל  בתוך  שגם  כך  על  לה'  הודה  הוא 
הוא מצא מישהו שילווה לו, ומישהו שיסכים להיות 
ערב, ושעד היום הוא הצליח להחזיק את עצמו ולא 

לקרוס. והוא הודה לה' גם על כל הקשיים, על כך 
ושחשבונו  הופקד,  ושהצ'ק  דלק,  בלי  נתקע  שהוא 

הוגבל.

הוא  דקות  כמה  ותוך  לה'  הודה  הוא  הכול  על 
מצא את עצמו שמח ומעודד, ואם לא היה מרגיש 
הדלק  בתחנת  לרקוד  מתחיל  היה  אפילו  נעים  לא 

השוממה.

נס פך הדלק - בדולרים
כסף  לי  יש  אולי  המחשבה:  במוחו  נצנצה  ואז 
הרכב,  את  הפך  וחיפש,  חיפש  הוא  ברכב?  מזומן 
הספורים  הדולרים  עם  דולר.   23 לגרד  הצליח  ואכן 
ובחיוך גדול הוא חזר לתדלק כמות קטנה שתספיק 

לו לפחות להגיע לביתו.

המתדלק המשועמם התעניין במצבו, ויוני סיפר לו 
את כל הסיפור. כמעט את הכול, כי על ההתחזקות 
מתדלק  מבין  כבר  'מה  לו.  סיפר  לא  הוא  באמונה 
אז  אבל  לעצמו.  חשב  באמונה...?'  פשוט  אמריקאי 
המתדלק שאל אותו: "לפי מה שאתה מספר אתה 
שמח  אותך  רואה  ואני  ורצוץ,  שבור  להיות  אמור 
כאילו חזרת הרגע מהחתונה של הבן שלך..." בשלב 
את  שהחיו  האמונה  בדיבורי  יוני  אותו  שיתף  הזה 

רוחו והפיחו בו תקווה ושמחה.

אמונה,  על  מדבר  אתה  "אם  המתדלק:  לו  אמר 
בשלושת  דולר.  בעשרים  רק  לך  מתדלק  אני  אז 

הדולרים הנותרים תקנה לך כרטיס הגרלה..."

אלף  חמישים  של  בסכום  יוני  זכה  לילה  באותו 
דולר בדיוק!

העשרים  המאה  בנוסח  עקיבא  רבי 
ואחת

יוני הרגיש כמו ר' עקיבא של שנות האלפיים. איך 
בלי  נר,  בלי  ביער  לבד  כשנשאר  עקיבא  רבי  אמר 
כמה  הנר,  לי  שכבה  טוב  כמה  תרנגול:  ובלי  חמור, 
טוב שנטרפו לי החמור והתרנגול – זה מה שהציל 

מאמר
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אם היינו מבינים את 
האמונה בשכל– היא 

כבר לא הייתה אמונה. 
הניסיון הגדול שבשבילו 
באנו לעולם- להאמין 
בה'! ואמונה פירושה 

להאמין בה' נגד השכל 
וגם בהיפך מהשכל.
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

ומעיר לעיר, כדי לאסוף משם ולהעלות כל ניצוצי 

הקדושה שנפלו לשם.

לפי זה אומר ה"הפלאה" כי הלומד תורה שהוא 

יושב ספון וטמון באהלה של תורה, אינו יכול לקבץ 

ניצוצי קדושה הנמצאים בחוצות עיר, לכן הוא צריך 

לזבולון שמסתובב בכל המקומות הללו ועל ידי זה 

אחרי  אולם  הקדושה,  ניצוצי  כל  את  מקבץ  הוא 

מהחוץ,  הקדושה  ניצוצי  כל  את  מקבץ  שזבולון 

הרי הוא צריך לתורתו של יששכר כדי להעלות את 

שניהם  כי  נמצא  לשורשם,  הללו  הקדושה  ניצוצי 

צריכים זה לזה, הנה הדברים בלשון קדשו:

"והנה על ידי המתהלכים בארץ ומשוטטים בה, הן 

]ניצוצי הקדושה[ מלוקטים אחד אחד, אבל להעלותם 

לשרשם העליון, הם מתעלים על ידי התלמידי חכמים 

שהם הגומרים ומעלה אותם למעלה, אם כן שניהם 

יושבים  הם  חכמים  התלמידי  כי  לזה,  זה  צריכים 

יכולים להוציא  ואינם  ד' אמות של הלכה,  באהליהם 

יקר מזולל, כי אם מעלים הניצוצים שכבר נתבררו, אם 

כן שניהם מועילים זה לזה".

יומתק לפרש בזה מה שבירך משה רבינו לפני 

פטירתו את זבולון )דברים לג-יח(: "ולזבולון אמר שמח 

זבולון בצאתך ויששכר באהליך". ויש לומר שהתכוון 

לברכו בכך: "שמח זבולון בצאתך", לעסוק במסחר 

כי על ידי זה אתה מקבץ ניצוצי קדושה מכל קצוי 

לשורשם,  להעלותם  תזכה  איך  תאמר  ואם  ארץ, 

יששכר  הרי  באהליך",  "ויששכר  מיד,  הוסיף  לכן 

מפרנסו,  אתה  כי  שלך  שהם  תורה  באהלי  יושב 

הקדושה  ניצוצי  כל  את  להעלות  ישלים  הוא  לכן 

יששכר  של  השותפות  ידי  ועל  בחוצות,  שאספת 

וזבולון יזכו להעלות כל ניצוצי הקדושה.

ולפי המבואר הרי זה מתקשר להפליא לדברי 

כל  שיכנסו  מסבב  שהקב"ה  משה",  ה"ישמח 

שנותנים  ובמעשרות  בתרומות  הקדושה  ניצוצי 

לכהנים וללוים, וכך מסבב הקב"ה שיכנסו ניצוצי 

כמו  כן  גם  שנתקדשו  תורה  ללומדי  הקדושה 

שבט לוי, נמצא שגם בזמן הזה יש לנו העצה איך 

להעלות ניצוצי הקדושה.

 יוסף נמכח למצחים בה' סלשים
כדי ל דת תם שניני השולם הזה

האמור  פי  על  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

בנה  מכרתם  אתם  הקב"ה  "אמר  המדרש:  מאמר 

לאברהם מצחק". ופירש רש"י: "לשון גילוי עריות 

כמה דתימא )שם לט-יז( לצחק בי".

מן  נסתבב  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

בתאוות  המשוקעים  שהישמעאלים  השמים, 

העולם הזה, קנו מהשבטים את יוסף הצדיק יסוד 

דמיון  פועל  בכך  לעשות  כדי  סלעים,  בה'  עולם 

למסור לראשי שבטי ישראל עצמם את כל עניני 

כל  באמת  שהרי  ה',  באות  שנברא  הזה  העולם 

עניני העולם הזה לא נבראו רק בשביל ישראל.

שימכרו  השמים  מן  נסתבב  כך  אחר  והנה 

שיהיה  כדי  למצרים,  יוסף  את  הישמעאלים 

הדרך  את  כל ראשי השבטים לסלול  שלוחם של 

הניסיון  ידי  על  במצרים,  להתקדש  ישראל  לכל 

ועל  בקדושתו,  ועמד  במצרים  לו  שהיה  הקשה 

בה  שנברא  ה'  אות  לשמו  שניתוספה  זכה  זה  ידי 

העולם ונקרא "יהוסף".

בין  הנפלא,  הקשר  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

רחל  של  בכורה  יוסף  את  השבטים  שמכרו  מה 

למצרים בה' סלעים, ובין מה שצוה הקב"ה לפדות 

את הבכורים על ידי נתינה לכהן ה' סלעים, שהרי 

הפדיון  שתכלית  ה"ספורנו"  מדברי  נתבאר  כבר 

היא, כדי לפדות אותם מקדושתם שיוכלו לעסוק 

בעניני העולם הזה.

אולם הלא תכלית הבריאה היא שיעלה האדם 

ניצוצי הקדושה שיש בעניני העולם הזה,  את כל 

מקדושתם  העגל  בחטא  נפלו  שהבכורים  ומאחר 

ואיבדו את קדושת הבכורה, איך יעלו את ניצוצי 

הקדושה מכל עניני העולם הזה. לכן צוה הקב"ה 

לתת ה' סלעים לכהן, כדי שהוא ימלא את עבודת 

עניני  מכל  הקדושה  ניצוצי  את  ויעלה  הבכורים 

העולם הזה שנברא באות ה'.

הקב"ה  "אמר  המדרש:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

מעות  כסף  בעשרים  רחל  של  בנה  מכרתם  אתם 

שהן חמש סלעים", כדי לעשות בכך פועל דמיון 

לכל  הדרך  את  בקדושתו  הצדיק  יוסף  שיסלול 

העולם  עניני  בכל  במצרים  להתקדש  ישראל, 

הזה שנברא באות ה', "לפיכך יהיה כל אחד ואחד 

ה'  לכהן  שיתנו  סלעים",  חמש  בנו  ערך  מפריש 

עניני  כל  את  יעלה  בקדושתו  שהכהן  כדי  סלעים 

העולם הזה.

סלעים,  חמש  שהן  מעות  כסף  בעשרים  רחל  של 

חמש  בנו  ערך  מפריש  ואחד  אחד  כל  יהיה  לפיכך 

המפרשים  שנתייגעו  מה  הבאנו  וכבר  סלעים". 

לפדיון  סלעים  בה'  יוסף  מכירת  בין  הקשר  לבאר 

הבכורים בה' סלעים.

שמבואר  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

במדרש )ויק"ר לב-ה(: "יוסף ירד למצרים וגדר עצמו מן 

הערוה, ונגדרו ישראל בזכותו. אמר רבי חייא בר אבא, 

כדאי היה גדור ערוה בעצמו שנגאלו ישראל על ידו". 

הרי מבואר שנסתבב מן השמים שירד יוסף למצרים 

העולם  עניני  בכל  שם  שיתקדש  כדי  הארץ,  ערות 

ישראל  לכל  בקדושתו  הדרך  את  בכך  ויסלול  הזה, 

שיוכלו גם כן להתקדש בעניני העולם הזה.

יומתק לצרף מה שכתוב בפרשת ויגש )בראשית 

בארץ  הנמצא  הכסף  כל  את  יוסף  "וילקט  מז-יד(: 

מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא 

ה"עבודת  וביאר  פרעה".  ביתה  הכסף  את  יוסף 

ישראל" )פרשת מקץ ד"ה ויצבר יוסף(, כי יוסף הצדיק 

הקדים ללקט את כל ניצוצי הקדושה במקום אחד 

ולהפרידם מטומאת מצרים, ועל ידי זה היו יכולים 

עמהם  לקחת  ממצרים  בעלותם  ישראל  כך  אחר 

ניצוצי הקדושה הללו.

)סוטה  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  נפלא 

והוסיפו  זכה  "יוסף שקידש שם שמים בסתר,  י:(: 

)תהלים פא- לו אות אחת משמו של הקב"ה דכתיב 

עדות ביהוסף שמו". וצריך ביאור מה שהוסיפו  ו( 

היות  כי  לומר  יש  האמור  לפי  ה'.  אות  דוקא  לו 

שנתקדש בעניני העולם הזה, וסלל בכך את הדרך 

לכל ישראל שיתקדשו במצרים, לכן הוסיפו לו את 

האות ה' שנברא בה העולם הזה.

 היתמשאלים המתו שים ב אוו  
שולם הזה  נו א  יוסף בה' סלשים

קצב:(  בלק  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

פנה  לישראל,  התורה  את  הקב"ה  שנתן  לפני  כי 

לשרו של ישמעאל לשאול אם הוא מסכים לקבל 

את התורה, ושאל מה כתוב בה, והשיב לו הקב"ה 

"לא תנאף", וסירב לקבל את התורה.  )שמות כ-יג(: 

בתאוות  שקועים  הישמעאלים  כי  מזה  מבואר 

העולם הזה, וכן מצינו אצל ישמעאל )בראשית כא-

ילדה  אשר  המצרית  הגר  בן  את  שרה  "ותרא  ט(: 
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דבי אליהו זוטא פרק יט(, כי יעקב ועשו חלקו ביניהם 

נחלת העולמות, עשו נטל חלקו של יעקב בעולם 

הזה ויעקב נטל חלקו של עשו בעולם הבא.

לפי זה הוא מבאר כי מה שקנה יעקב מעשו את 

הבכורה, היינו שקנה את חלקו בעולם הבא שהוא 

והענין  הזה.  העולם  לגבי  בכורה  קדושת  בבחינת 

בזה שהרי מפורש יוצא בפרשת כי תצא שהבכור 

נוטל פי שנים, ואמנם העולם הבא שנברא באות י' 

הוא פי שנים מהעולם הזה שנברא באות ה', שכן 

האות י' במספרה היא פי שנים ממספר האות ה'. 

אלו דבריו.

מה  להבין  יומתק  הקדושים  דבריו  פי  על 

שביאר ה"ספורנו", כי במכת בכורות קידש הקב"ה 

את בכורי ישראל, שיעסקו רק בעניני העולם הבא 

ולא בעניני העולם הזה, כי בהיותם בכורים ראויים 

י',  באות  שנברא  הבא  העולם  בעניני  לעסוק  הם 

ה'.  באות  שנברא  העולם  מעניני  שנים  פי  שהיא 

וזהו שרמז הקב"ה באומרו: "קדש לי כל בכור" - ל"י 

נוטריקון ל'אות י'וד שנברא בה העולם הבא.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

סלעים  בה'  הבכורים  את  לפדות  הקב"ה  שצוה 

למדנו  כבר  שהרי  אברהם,  של  ה'  האות  כנגד 

מדברי ה"ספורנו" הטעם למצות פדיון בכור, כדי 

לפדותם מקדושתם שיוכלו לעסוק בעניני העולם 

כנגד  סלעים  בה'  דוקא  לפדותם  צריך  לכן  הזה, 

האות ה' של אברהם שבה נברא העולם הזה, כדי 

שבזכות מצות הפדיון יוכלו מעתה לעסוק בעניני 

העולם הזה שנברא באות ה'.

 ה' סלשים לכהן תיסייש 
ל דת כל שניני השולם הזה

הקודש,  במסע  להמשיך  נלך  המלך  בדרך 

לבאר לפי זה מה שצוה הקב"ה לפדות את הבכור 

נפלא  יסוד  פי  על  לכהן,  דוקא  בה' סלעים שיתנו 

)פרשת תרומה( לבאר הענין  שכתב ב"ישמח משה" 

שצוה הקב"ה לתת תרומה לכהן ומעשר ללוי, הנה 

לשון קדשו:

ניצוצי קדושה,  יש  ]דבר[  כי בכל  "והענין הוא 

צומח,  דומם,  ממדרגת  להעלותם  תיקון  וצריכים 

יוכל לעמוד  והנה לא כל אדם  חי, למדרגת מדבר. 

בסוד ה' לתקן בכוונת אכילה, ואלו הכהנים נתייחדו 

)דברים  שנאמר  כמו  מהם,  למטה  והלוים  לשרתו, 

וגו'. על כן צוה  ובאת אל הכהנים ואל הלוים  יז-ט( 

בחסדו  ומשגיח  לכהן,  התרומה  להפריש  השי"ת 

כן  על  בזה,  יתעטף  הניצוץ  שמבחר  שמו  יתברך 

נקרא ראשית כמו )עמוס ו-ו( וראשית שמנים ימשחו, 

נחרץ עונש גדול לזר האוכלו שלא יתחלל  כן  ועל 

והניצוצות  עליה,  קדושה  שם  כן  ועל  קדושתו, 

הקלים במעשר, ומהבהמה המנות לכהנים".

השם  ביאור  זהו  כי  משה"  ה"ישמח  ומבאר 

"תרומה" שהוא מלשון הרמה, כי על ידי שהכהנים 

מרימים  הם  ובטהרה  בקדושה  אותה  אוכלים 

בשם  כי  עוד  לומר  ]ויש  לה'.  הקדושה  ניצוצי 

תרומ"ה שהיא אותיות "תרום ה'" רמוז גם כן, שעל 

עניני  מתקנים  הם  בקדושה  הכהנים  אכילת  ידי 

העולם הזה שנברא באות ה'[.

והנה מה שהוסיף הגה"ק בעל "ייטב לב" זי"ע 

)פרשת שלח ד"ה בבואכם אל הארץ( ענין נפלא על דברי 

זקינו ה"ישמח משה" זי"ע בלשון קדשו:

"ואני אוסיף תבלין, כי על ידי שהכהנים ירימו 

המובחר והראשית שבו למעלה, כולא בתר רישא 

בדבר  הנשאר  גם  להעלות  להבעלים  ונקל  גרירא, 

מצות  ידי  על  כי  ובשגם  באכילתן,  לשורשו  ההוא 

שורה  ה',  מצות  בעשותו  לכהנים  ונתינה  הפרשה 

ותומך  מסייע  והוא  ההוא,  הדבר  על  קדושה  רוח 

ביד הבעלים לאכלו לשם שמים ולהעלות הנשאר 

והנותר בו למעלה".

אלא שה"ייטב לב" מתמה על כך: "ואמנם יש 

להבין, הא ניחא בזמן שישראל שרויים על אדמתן, 

להעלות  לעשות  עלינו  מה  הגלות  בזמן  אבל 

הניצוצות הקדושים, כי בעוונותינו הרבים אין דיני 

תרומה ומעשרות נוהג בחוץ לארץ". ותירץ: "וצריך 

בתורת  העוסק  קי.(  )מנחות  שאמרו  דרך  על  לומר 

עולה כאילו הקריב עולה".

דבחים נטלאים תל החמברם בתבר 
לומדי  וחה תנ  דתו כתבפ לוי

שנראה  מה  מלכים  שלחן  על  להעלות  והנני 

לב",  ליישב עוד קושיית ה"ייטב  עניות דעתי  לפי 

איך שייך גם בזמן הזה למסור לכהן את התרומה 

וללוי את המעשר כדי שיעלו את ניצוצי הקדושה 

הרמב"ם  שכתב  מה  פי  על  שלנו,  הרכוש  שבתוך 

)הלכות שמיטה ויובל פרק יג הלכות י-יג( דברים נפלאים 

על החשיבות של לומדי תורה שקיבלו עליהם עול 

גדולה  תורה אפילו בזמן הזה, שיש להם קדושה 

כמו שבט לוי, והנה הם דבריו הקדושים:

"כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען... 

מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו 

הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר )דברים 

לג-י( יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך 

הובדלו מדרכי העולם... אלא הם חיל השם שנאמר 

להם  זוכה  הוא  ברוך  והוא  חילו,  ה'  ברך  יא(  )שם 

שנאמר )במדבר יח-כ( אני חלקך ונחלתך.

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי 

העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל 

לעמוד לפני ה', לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך 

ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל צווארו עול 

הרי  האדם,  בני  ביקשו  אשר  הרבים  החשבונות 

ונחלתו  חלקו  ה'  ויהיה  קדשים  קודש  נתקדש  זה 

לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר 

המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללויים".

התומכים  אלו  כי  מזה  להבין  נשכיל  כן  כי  הנה 

של  לפיו  שנתן  זבולון  בבחינת  שהם  תורה,  בלומדי 

בלי  בתורה  לעסוק  שיוכל  כדי  התורה  עמוד  יששכר 

להם  יש  הזה  בזמן  תורה  שלומדי  מאחר  מניעות, 

הקדושה של שבט לוי, נמצא כי הכסף הזה שהם נותנים 

ללומדי תורה הוא בבחינת תרומות ומעשרות.

קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  כמו  לכן 

בתרומות  נכנסו  הקדושה  שניצוצי  הקב"ה  סיבב 

אותם  יעלו  בקדושתם  לוי  ששבט  כדי  ובמעשרות, 

לה', כן בזמן הזה מסבב הקב"ה שניצוצי הקדושה של 

תומכי תורה נכנסים אצל לומדי תורה שהם בבחינת 

שבט לוי כדי שיעלו אותם בקדושת התורה.

 זבולון מ בץ ניצוצי ה דותה
ויתתכח שמוד ה וחה משלה או ם

שכתב  ממה  לכך  ברורה  ראיה  להביא  ונראה 

הגה"ק בעל ה"הפלאה" בהקדמת "פתחא זעירא" 

)על מסכת כתובות אות מ( רעיון נשגב בענין השותפות 

של יששכר וזבולון, על פי מה שידוע מדברי רבינו 

זכירת  במצות  ראה  )פרשת  המצות"  ב"שער  האריז"ל 

נפלו  הראשון  אדם  חטא  ידי  שעל  מצרים(  יציאת 

הוכרחו  לכן  העולם,  בכל  ונתפזרו  קדושה  ניצוצי 

למדינה  ממדינה  לגולה  מגולה  ללכת  ישראל 

 סטוחנו:  כלי  מצו  טדיון בכוח היא לטדו  א  הבכוח מ דות ו
 כדי תיוכל לשסו  בשניני השולם הזה

 טדיון בכוח בה' סלשים תנו נים לכהן,
 כדי תישלה ב דות ו ניצוצי  דותה משניני השולם הזה תנבחא בה'

 יוסף הצדי  נמכח ליתמשאלים בה' סלשים, 
טושל דמיון תי  דת במצחים בשניני השולם הזה תנבחא בה'

 יוסף זכה תני וסטה או  ה' לתמו יהוסף, 
בזכו  ת ידת במצחים כל שניני השולם הזה תנבחא בה'



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

 טחת   חר  תשרפ | ב

בפרשת  שמפרש  מה  עם  מתאים  זה  פירוש 

לכל  לי.  תתן  בניך  "בכור  כב-כח(:  )שמות  משפטים 

תורה,  ולתלמוד  המקדש  לעבודת  קודש,  עבודת 

כי  )מלאכי ב-ז(  כמו שהיה אחר כך בכהנים, כאומרו 

שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו". אלא 

שאחר כך כשחטאו בעגל לקח הקב"ה את הלויים 

שיוכלו  כדי  הבכורים  את  לפדות  וצוה  במקומם, 

לעסוק בעבודת חול. 

דבר  לבאר  ה"ספורנו"  מוסיף  אחר  במקום 

ראויים  היו  מצרים  בכורי  את  ה'  כשהרג  כי  זה, 

שהקב"ה  אלא  עמהם,  ללקות  ישראל  בכורי  גם 

ועל  הקודש  עבודת  לעבוד  לחלקו  אותם  הקדיש 

ידי זה הצילם שלא ימותו עם בכורי מצרים, והנה 

מה שכתב בפרשת בא )שם יג-טו(:

בכורי  והיו  מצרים,  בארץ  בכור  כל  ה'  "ויהרוג 

יט- )בראשית  דרך  על  עמהם,  ללקות  ראויים  ישראל 

שהקדישם  במה  והצילם  העיר,  בעון  תספה  פן  טו( 

נזירים  כמו  בישראל  האדם  בכורי  שהיו  באופן  לו, 

ואסורים  יתברך,  האל  לעבודת  מיוחדים  יותר,  או 

בעבודת הדיוט. על כן אני זובח בכור בהמה. וכל בכור 

בני אפדה, כדי שיהיו מותרים בעבודת חול".

)שם  בפסוק  בהעלותך  בפרשת  עוד  כתב  וכן 

ח-יז(: "כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום 

הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי".

העבודה  מקדם  שהיתה  בכור.  כל  לי  "כי 

ולהם  בביתם  הנכבדים  היותם  מפני  בבכורות, 

הקדשתי.  בכור  כל  הכותי  ביום  העבודה.  משפט 

אבל מה שהצרכתי אותם לפדיון היה הטעם בשביל 

שביום הכותי הקדשתים לי, שלא יתעסקו בעבודת 

בבכור  ועבודה  גיזה  שאסרתי  כמו  כלל,  הדיוט 

הקודש,  בתורת  להצילם  כדי  וזה עשיתי  בהמה, 

מלאכי  משלחת  מנגעי  להינצל  ראויים  היו  שלא 

תלוי  כולם  וקולר  בעם  הנכבדים  הם  בהיות  רעים, 

בהם, ואמרתי שיפדו כדי שיצאו לחולין בזה, שיהיו 

מותרים בעבודת הדיוט".

 בכוחי יתחאל שבדו שבודה זחה
 כבכוחי מצחים

שהיו  הטעם  מבואר  ה"ספורנו"  מדברי  והנה 

ראויים  היו  "שלא  לעונש:  ראויים  ישראל  בכורי 

הם  בהיות  רעים,  מלאכי  משלחת  מנגעי  להינצל 

ויש לבאר  כולם תלוי בהם".  וקולר  הנכבדים בעם 

עוד טעם שנתחייבו בכורי ישראל מיתה כמו בכורי 

בו"  ה"כל  הראשונים  שכתבו  מה  פי  על  מצרים, 

)הלכות יום טוב סימן נח( וה"ארחות חיים" )הלכות ערבי 

הבכורים  שנהגו  למה  הטעם  יג(  אות  א  סימן  פסחים 

הצטרפו  מהם  חלק  כי  פסחים,  בערבי  להתענות 

הנה  זרה,  עבודה  לעבוד  מצרים  לבכורי  במצרים 

הדברים בלשון קדשם: 

שהוסיף  ה'  אות  כנגד  הוא  סלעים,  בה'  ישראל 

הקב"ה לאברהם, על פי מה שכתוב )בראשית ב-ד(: 

"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם", ודרשו על 

כך במדרש )ב"ר יב-ט(: "בהבראם, באברהם, בזכותו 

של אברהם". פירוש, מילת בהברא"ם היא אותיות 

דרשו  עוד  העולם.  נברא  שבזכותו  באברה"ם 

במדרש )שם י(: "בהבראם, בה' בראם".

ויש לצרף שני הפירושים והיו לאחדים, על פי 

מה שדרשו בגמרא )מנחות כט.( מקרא שכתוב )ישעיה 

"כי בי"ה ה' צור עולמים", שצייר הקב"ה את  כו-ד(: 

י'  עולם הבא נברא באות  י"ה,  שני העולמות בשם 

ועולם הזה נברא באות ה'. והנה אברהם אבינו היה 

הראשון שפרסם את שמו של הקב"ה בעולם הזה, 

כמו שאמר לאליעזר עבדו )בראשית כד-ג(: "ואשביעך 

בה' אלקי השמים ואלקי הארץ".

והנה אחר כך כתוב )שם ז(: "ה' אלקי השמים אשר 

לקחני מבית אבי". ודקדק רש"י על מה שלא אמר 

"ואלקי הארץ" כפי שאמר מקודם. ופירש כוונתו של 

ואלקי  הוא אלקי השמים  לו עכשיו  "אמר  אברהם: 

הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות, אבל כשלקחני מבית 

אבי היה אלקי השמים ולא אלקי הארץ, שלא היו באי 

עולם מכירים בו, ושמו לא היה רגיל בארץ".

הקב"ה  הוסיף  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

כי  הזה,  העולם  נברא  שבה  ה'  אות  לאברהם 

בזכותו  אלא  נברא  לא  הזה  העולם  כל  באמת 

של אברהם שפרסם את שם ה' בעולם. נמצא כי 

הפירוש הראשון: "בהבראם, באברהם, בזכותו של 

בראם",  בה'  "בהבראם,  השני:  והפירוש  אברהם", 

שני הפירושים עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

  דות  הבכוחה היא או  י'
תהיא טי תנים מאו  ה'

הטהורה  ממשנתו  יקרה  הקדמה  עוד  נקדים 

מחשבות"  "חושב  בספרו  חסידים"  ה"משנת  של 

)מאמר א פרשת תולדות אות לט(, שמפרש מה שאמר 

כיום  "מכרה  כה-לא(:  )בראשית  לעשו  אבינו  יעקב 

את בכורתך לי", על פי מה שמבואר במדרש )תנא 

 ביאוח הזוהח ה דות, ה' סלשים תל טדיון בכוח
 הם כנגד האו  ה' תני וסטה לאבחהם אבינו

 ביאוח המדחת: מצו  טדיון הבן בה' סלשים לכטח
 של מה תמכחו התבפים א  יוסף למצחים בה' סלשים

 סטוחנו: בתש  מכ  בכוחו  נ רייבו גם בכוחי יתחאל, 
לכן  ידת או ם ה ברה תישס ו ח  בשבוד  ה'

 כל בו ואחרו  ריים: בכוחי יתחאל נ רייבו במי ה, 
כי רל  מהם היו כמחים לשבודה זחה כבכוחי מצחים

"ונהגו לפדות הבכורות בערבי פסחים, וכתב ה"ר 

דוד ב"ר לוי ז"ל, שמא היה מנהגם בזה לפי שפדאם 

השם ממכת בכורים, ובירושלמי נזכר שמנהגם היה 

שהיו מתענין הבכורות בערב הפסח, וכבר ביאר הרב 

עבודה  כומרי  שהיו  לפי  בכורים,  מכת  טעם  הנזכר 

העבודה  שהיתה  הקדום  מנהג  כפי  שלהם,  זרה 

בבכורות, ואפשר שהמנהג היה אף באומות, ואפשר 

שהרבה היו מבכורי ישראל בזמן ההוא מן החטאים, 

כמו שנתנבא עליהם הנביא ואמר איש שקוצי עיניו 

והצילם  עליהם  חס  המקום  כן  פי  על  ואף  השליכו, 

ולכך צוה עליהם לפדותם".

ונראה כי זהו המקור לדברי רבינו ה"חתם סופר" 

קדשו:  בלשון  קח:(  )פסחים  בחידושיו  שכתב  זי"ע 

"טעם תענית הבכורים נראה לי, כמו תענית אסתר 

שנהגו מפני שקבלה בידינו שביום מלחמות עמלק 

התענו אבותינו, ואנו נוהגים כן אחריהם לעולם, כן 

נראה שבלי ספק בערב פסח מצרים התענו הבכורים, 

אב  וכל  המצרים,  עם  בעוונם  בלילה  ימותו  שלא 

התענה בשביל בנו הקטן שלא יענש בעון אביו, ואנו 

נוהגים כן אחריהם לזכר עולם".

שמבואר  ממה  לכך  סימוכין  להביא  ויש 

בתלמוד ירושלמי )מגילה יד:(: "שבר ה' מטה רשעים, 

אלו הבכורות שהקריבו לעגל תחילה". ופירש ב"פני 

וישכימו  לב-ו(  )שמות  "דכתיב  בזה:  הכוונה  משה" 

ולפיכך  המקריבין,  היו  והן  עולות,  ויעלו  ממחרת 

נשבר מטה תפארתם וניטלה מהן העבודה".

נפלו  העגל  בחטא  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

הבכורים ברשת הערב רב, שיעבדו שוב עבודה זרה 

כך  על  כעונש  לכן  במצרים,  עבדו  שכבר  כפי  לעגל 

החליף הקב"ה את הבכורים עם הלויים שלא חטאו 

בעגל, כפי שלא חטאו במצרים בעבודה זרה, שהרי 

לא היו בשעבוד מצרים אלא ישבו ועסקו בתורה.

 טדיון הבן בה' סלשים
כנגד שולם הזה תנבחא בה'

הזוהר  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בכורי  את  לפדות  הקב"ה  שצוה  מה  כי  הקדוש, 
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טחת   חר  תשרפ | א

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

וגם  בעגל  ישראל  שחטאו  אחרי  אולם 

הבכורים  את  הקב"ה  החליף  עמהם,  הבכורים 

בפרשת  שכתוב  כמו  הלוים  את  במקומם  ולקח 

במדבר )במדבר ג-יב(:

"ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל 

תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים, 

מצרים  בארץ  בכור  כל  הכותי  ביום  בכור  כל  לי  כי 

הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי 

העבודה  שהיתה  "לפי  רש"י:  ופירש  ה'".  אני  יהיו 

בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו, והלוים שלא עבדו 

עבודת כוכבים נבחרו תחתיהם".

אך לפי זה קשה מה שנזכרה מצות פדיון הבן 

בפרשת בא עוד טרם שחטאו הבכורים בעגל )שמות 

שגם  משמע  תפדה".  בבניך  אדם  בכור  "וכל  יג-יג(: 

כבר  הבן.  פדיון  במצות  נצטוו  העגל  חטא  לפני 

נאמר  זה  שענין  וביאר  )שם(,  הרשב"ם  בכך  הרגיש 

על שם העתיד אחרי שחטאו בעגל: "תפדה, לאחר 

שנתקדשו הלוים תחת כל בכור בשנה שנייה שהוקם 

"ולא צוה  יא( הנ"ל:  )שם  וכן כתב הרמב"ן  המשכן". 

להם עתה פדיון עד שהחליפם בלוים".

 ביאוח הרסטוחנור בטדיון בכוח
תיהא מו ח בשבוד  רול

ועתה בא וראה מה שמצינו חידוש גדול בענין 

כי  מקומות,  בכמה  ה"ספורנו"  בדברי  בכור  פדיון 

תכלית הפדיון היא לפדות את הבכור מקדושתו, 

כדי שיהיה מותר לעסוק גם במלאכת חולין, והרי 

זה כמו מי שרוצה להשתמש לצרכיו דבר שהוקדש 

לחול  מקודש  לפדותו  צריך  שהוא  הבית,  לבדק 

כמבואר בפרשת בחוקותי.

והנה מה שכתב ה"ספורנו" בפרשת בא )שמות יג-

ב(: "קדש לי כל בכור. שיתחייבו כולם בפדיון כשאר 

כל הקודש, למען יהיו מותרים בעבודת חול, שלולי 

כענין  חול,  מלאכת  כל  לעשות  אסורים  היו  הפדיון 

נפשם  ופדיון  שורך,  בבכור  תעבוד  לא  טו-יט(  )דברים 

הוא הערך המפורש לבן חדש בפרשת ערכין, בהיות 

אז זמן פדיונו, כאומרו ופדויו מבן חודש תפדה".

הטעם  נזכר  הכתובים  בכל  הלא  ביאור  וצריך 

לפדיון הבן, משום שהציל הקב"ה את בכורי ישראל 

יג-טו(:  )שמות  שכתוב  כמו  במצרים,  בכורות  במכת 

בכור  כל  ה'  ויהרוג  לשלחנו  פרעה  הקשה  כי  "ויהי 

בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה על כן אני 

זובח לה' כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה". 

ובפרשת במדבר כתוב הטעם )במדבר ג-יג(: "כי לי כל 

בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי 

כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני ה'". 

הנה כי כן מהו הקשר בין פדיון הבן בחמשה סלעים 

למכירת יוסף שהיתה גם כן בחמשה סלעים.

 תני רל ים במצוה:
 דות  בכוח וטדיון בכוח

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

רמב"ן,  רש"י,  הראשונים:  רוב  מדברי  שלמדנו 

רשב"א יסוד גדול בענין מצות פדיון הבן, כי מצוה 

עצם  הוא  אחד  חלק  חלקים,  לשני  מתחלקת  זו 

שיצאו  אחרי  לה'  הבכורים  שנתקדשו  הקדושה 

ממצרים לפני שחטאו בעגל, חלק שני הוא מצות 

רק  שנתחדשה  שקלים  בחמשה  הבכורים  פדיון 

אחרי שחטאו הבכורים בעגל.

החלק הראשון שנתקדשו הבכורים לה' כתוב 

"קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני  בפרשת בא: 

הרמב"ן:  ופירש  הוא",  לי  ובבהמה  באדם  ישראל 

הנמצאים  כל  בכור,  כל  לי  קדש  הפשט,  דרך  "ועל 

בהכותו  ממות  שפדאם  בעבור  כי  היום,  בישראל 

את  לעבוד  לו  קדושים  שיהיו  צוה  מצרים,  בארץ 

עבודת ה' לכל אשר יצוה בהם, ולא צוה להם עתה 

פדיון עד שהחליפם בלוים".

ג-יג(:  )במדבר  בכתוב  מפורש  זה  ענין  ובאמת 

לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים  "כי 

הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי 

כל  לי  "כי  ח-יז(:  )שם  עוד  מבואר  וכן  ה'".  אני  יהיו 

כל  הכותי  ביום  ובבהמה  באדם  ישראל  בבני  בכור 

בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי".

אחת  על  למדים  אנו  קרח  פרשת  בפרשתנו 

אהרן  בהן  שזכו  כהונה  מתנות  וארבע  מעשרים 

שכבר  הבן  פדיון  מצות  היא  הלא  הכהנים,  ובניו 

בכור  כל  לי  "קדש  יג-ב(:  )שמות  בא  בפרשת  נזכרה 

פטר כל רחם בבני ישראל". וכתוב עוד )שם יג(: "וכל 

בכור אדם בבניך תפדה". וכן כתוב בפרשת כי תשא 

עוד בפרשת  וכתוב  לי".  "כל פטר רחם  לד-ב(:  )שם 

ופירש  לי".  בניך תתן  "בכור  )שם כב-כח(:  משפטים 

רש"י: "לפדותו בחמש סלעים מן הכהן".

הכתוב  הזכיר  לא  הללו  המקומות  בכל  אולם 

שצריך לפדותם בחמשה סלעים, כי אם בפרשתנו 

פרשת קרח הזכיר הכתוב דבר זה )במדבר יח-טו(: "אך 

פדה תפדה את בכור האדם... ופדויו מבן חודש תפדה 

בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים 

גרה הוא". ויש לומר כי מטעם זה קבע ה"חינוך" את 

מצות פדיון הבן )מצוה שצב( בפרשת קרח. 

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן על מה 

בחמשה  דוקא  הבכור  את  לפדות  הקב"ה  שצוה 

בזוהר  לשבח  טעם  כך  על  מצינו  ובאמת  שקלים, 

הפדיון  של  סלעים  ה'  כי  מב.(,  בא  )פרשת  הקדוש 

הם כנגד אות ה' שהוסיף הקב"ה לאברהם: "פדיון 

הבכור כסף ה' סלעים כחושבן ה' דאברהם". אולם 

עדיין צריך ביאור להבין הקשר בין מצות פדיון הבן 

לאות ה' שניתוספה לאברהם.

בתלמוד  שמבואר  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

של  בכורה  שמכרו  "לפי  ט:(:  )שקלים  ירושלמי 

ואחד פודה את  כל אחד  יהיה  רחל בעשרים כסף, 

שכתוב  מה  כי  פירוש,  כסף".  בעשרים  בכורו  בנו 

לישמעאלים  יוסף  את  "וימכרו  לז-כח(:  )בראשית 

היינו  מצרימה".  יוסף  את  ויביאו  כסף  בעשרים 

שמכרו אותו בעשרים דינר שהם חמשה סלעים, 

כי בכל סלע יש ארבעה דינרים. וכן מבואר במדרש 

)ב"ר פד-יח(: "אמר הקב"ה אתם מכרתם בנה של רחל 

בעשרים כסף מעות שהן חמש סלעים, לפיכך יהיה 

כל אחד ואחד מפריש ערך בנו חמש סלעים".

ראך טדה  טדה א  בכוח האדםר

 ה' סלשים תל טדיון בכוח לכהן כדי תישלה ב דות ו
א  כל שניני השולם הזה תנבחא באו  ה'

]לכבוד טדיון הבן תל ניני תמשון בח' יתחאל טחידמאן נרי[
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לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

ולהביאם לקבורה  'טהרה' כדין,  מן הארץ, לעשות בהם 
בבית החיים הענק שבמרכז ווארשא הבירה.

הקשות  המאורעות  מכל  מאוד  חלוש  שהיה  משה  רבי 
שעברו עליו, חש שאין כוחו במותניו והיה קשה לו מאוד 
לרתום עצמו למצוה רבה זו, שנצרכים בשבילה לכוחות 
הרפה  לא  הקדוש  הרבי  אך   – כנודע.  עצומים  וגבורה 
ממנו, וביקש והפציר בו מאוד לסייע ולעזור לו במלאכתו 

מלאכת הקודש.
באם  ואמר:  הרבי  אל  פנה  חכם,  איש  שהיה  משה  רבי 
לאזור  כוח  לי  יתן  זה  וחזקה,  טובה  ברכה  הרבי  יברכני 

עצמי בגבורה עילאה להתעסק במצוה!
ובאיזה ברכה תרצה שאברך אותך? – שאל הרבי. 

בתורה!  גדולים  בבנים  יברכני  שהרבי  משה:  רבי  ענה  מיד 
שיהיו בקיאים בכל תוספות בש"ס!

בזכות  בזאת,  מברכך  הנני  ואמר:  הרבי,  לו  נענה  אתר  על 
גטו  של  קדישא'  'חברא  במלאכת  הגדולה  במצוה  עיסוקך 

ווארשא, שתזכה לבנים גדולים בתורה!
הוא  במלואה,  בו  התקיימה  צדיק  אותו  של  ברכתו  ואכן 
מדין  על  יושבים  בתורה  גדולים  שיבלחט"א,  בניו  שכל  זכה 

בהרבצת התורה הקדושה בכל רחבי תבל כנודע.
ועל כך מעיד הכתוב )קהלת א, ה( "וזרח השמש ובא השמש", 
שאף כי מתחילה לאחר השואה היה נראה שחשכו המאורות 
רח"ל, וגדולי תורה אבדו מישראל, שוב קם דור מפואר של 

תלמידי חכמים גדולי תורה, להגדיל תורה ולהאדירה!
 ]שיחה בכולל אברכים על התמדת התורה[

• ~ • ~ •
ילד נחמד ממשפחת טובים באחד מערי הנגב, נשלח ללמוד 
פנימייה  עם  יצ"ו,  ברק  בני  בעיר  חשוב  תורה  בתלמוד 

מסודרת.
בהיותו  מצבו,  על  מאוד  ממורמר  ילד  אותו  היה  מה  משום 

רחוק מן הבית ורחוק מן המשפחה וכו'. 
פעם כשנערך מבחן בכיתה, נטל הילד את המבחן לידו וברוב 
מרירותו כתב עליו תיכף: "איני יודע כלום!", וניגש כך ראשון 

למלמד להגיש את המבחן... 
יזרוק אותו  בטוח היה הילד שהמלמד יכעס עליו, ואולי אף 
החוצה... אך להפתעתו קרא לו הרבי שיגש אליו ונשקו על 
ראשו, ותחב בידו 'ממתק' טעים ויוקרתי, ואמר לילד ההמום: 
בטוח אני שבמבחן הבא תדע בודאי לענות לפחות על שאלה 

אחת! שהרי מתפלל אני כל יום להצלחתך! 
תמימה  שנה  במשך  שהמשיכה  המלמד  של  זו  התנהגות 
בדרכי אהבה וקירוב, גרמה לכך שבסופו של דבר גדל הילד 
גדול  ישיבה  ראש  הוא  שכיום  עד  רברבא!  לאילנא  וצמח 

בישיבה חשובה. 
ללמדך כיצד ואיך להתנהג עם ילד ממורמר! – במקום לרחק 
כיום  אנו  בדורנו  נפש.  ובקירוב  ניתן לגשת באהבה  ולסתור, 
קשה עד מאוד לצעירים תינוקות של בית רבן לקבל דרך של 
'שמאל דוחה', ואין בכוחות נפשם החלושה להחזיק בדרך של 
בעיקר  להשתדל  ויש  וחריפה.  תקיפה  ובדרך  וענישה  גערה 

ובחיבה  באהבה  מקרבת',  'ימין  של  ההפוכה,  בדרך  בחינוך 
בנועם וברוך, לקרב לבבם ונפשם אל אהבת התורה הקדושה.
כשדיבר פעם האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצוק"ל על דרכי 
החינוך בדורנו אנו, אמר: פעם בדור שלפני השואה הייתי זורק 
בחור מן הישיבה יותר בקלות, כי ידעתי שתיכף תימצא עבורו 
להתעלות  יוכל  זו  בישיבה  מצליח  אינו  ואם  אחרת,  ישיבה 
זורק  אינני  כיום  העתים,  נשתנו  כיום  אך   – אחרת.  בישיבה 
לי בדבר שילך הבחור  כי מי ערב  בחור החוצה בשום אופן! 
ללמוד בישיבה אחרת? שמא ילך להסתובב ברחובות, ובכל 
אין שום  – בזמנינו  ומפוקפקים?...  מיני מקומות מקולקלים 
עצה כי אם על ידי קירוב ואהבה, וחינוך בדרך הטובה והישרה.
מאוד  שהשתולל  אחד  צעיר  בחור  על  מקרוב  ידעתי  והלום 
כמה  ולאחר  ביקורת,  לכל  מתחת  היתה  התנהגותו  בישיבה, 
לזרוק את  הישיבה  צוות  נאלץ  כלום,  הועילו  התראות שלא 

הבחור מן הישיבה!
לאחר 'אסיפת צוות' קשה ונוקבת בה הועלו על השולחן כל 
אחד  פה  החלטה  התקבלה  בחור,  אותו  של  הקשים  מעשיו 
בפני  הוגשה  ההחלטה  בישיבה!  זה  בחור  של  מקומו  שאין 
'להעיף'  הגזירה  ביצוע  עליו משימת  והוטלה  הישיבה,  ראש 

את אותו בחור מן הישיבה, אחת ולתמיד!
האמת,  לו:  ואמר  הבחור,  אל  הישיבה  ראש  אפוא  ניגש 
שלפי החלטת הצוות מוכרח אני ועומד לזרוק אותך לאלתר 
מהישיבה! – מכה זו כנראה תפגע בך, ותפעל את פעולתה כדי 
שתבין היטב שמוכרח אתה להשתנות, ושוב תיכנס לישיבה 
שתיעשה  עד  גדולה,  בהתמדה  שם  ללמוד  ותתחיל  אחרת 

לתלמיד חכם חשוב!
וכי היכן היושר שבדבר? הנה אנו סבלנו ממך כאן בישיבה זה 
שנתיים ימים, אנו אכלנו כאן מרורות, והישיבה ההיא תקצור 
וביראת  בתורה  גדול  מתמיד  בחור  ותרוויח  הפירות...  את 

שמים?!
מן  עידן  זה  אותך  זרקו  שכבר  כמי  בינינו  נחשוב  נא  הבה 
הישיבה... ותתחיל כבר מעתה לקחת את עצמך בידיים כאן 
ועכשיו ללמוד בהתמדה גדולה! ובכך נמצא שאנחנו בישיבה 
זו שעברנו עמך את כל התהליך, נהנה גם מן הפירות היפים... 
ועוגמת  ואף אתה תמנע מעצמך וממשפחתך את כל הצער 

הנפש הכרוכים בכך!

הדברים נכנסו ללב התלמיד, והוא אכן שינה את דרכו 
מקצה לקצה, ונעשה מן הבחורים הטובים בישיבה!

]מתוך שיחת חינוך בפני צוות מלמדים בעיה"ק בית שמש יצ"ו[
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באחת משיחות קדשו דיבר האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג 
כל  שמקדישים  התורה,  לומדי  מעלת  בשבח  זצוק"ל 

ימיהם לעסק התורה.
זצוק"ל  מרודניק  הרה"ק  שאביו  סיפר,  הדברים  ובתוך 
ואף  שבעירו,  חכמים  התלמידי  את  ביותר  מכבד  היה 
והיו  ומרוממם,  אותם  מכבד  היה  מאוד  צעירים  שהיו 
יצא  וכבר  במלכות.  ראשונה  בטיש  אצלו  יושבים  הם 
הרב  שאצל  המחוז,  רחבי  בכל  ונודע  לתהילה  שמו 
מרודניק יושבים האברכים התלמידי חכמים, ולפעמים 
לפני  בראש,  למעלה  המזרח  בשולחן  מופלגים,  בחורים  אף 
היה  כי  הקהל,  וראשי  הנגידים  ושאר  והזקנים  המבוגרים 

מכבד מאוד את התלמידי חכמים. 
ומכבד  ומקרב  בדרכו,  ממשיך  הקדוש  הרבי  בנו  היה  ואכן 
מאוד את לומדי התורה. הוא חידש בחצרו את המושג של 
"חבר" ושל "צורבא מרבנן" ושל "מורנו", שהיה נהוג בישראל 

מימי קדם, ומגדל ומרומם את כבוד התורה מאוד.
 )!( גפ"ת  דף  שבעים  ללימוד  ש"ס'  'כולל  בזמנו  כשפתח 
לשם  העולם  בכל  זה  כולל  התפרסם  בחודשו,  חודש  מדי 
חשובים,  חכמים  תלמידי  אברכים  שם  למדו  ולתפארת, 

שכולם גדלו והתעלו לגדולי תורה כידוע. 
ומשבחים  מהללים  היו  התורה  כשבעולם  תקופה  באותה 
את האברכים המופלגים הללו, שעזבו ביתם וכל אשר להם, 
והשקיעו עצמם כל כולם בשקידת התורה, כדי שיוכלו לעמוד 
במבחן החודשי הקשה של שבעים דף! – נשאל פעם הרבי: 
שלא  הגאווה,  מן  מאוד  נזהרים  היו  שהחסידים  ידוע  הלא 
הגאווה  מן  אינו חושש  ומדוע  תורה!  להתגאות בכתרה של 

שיכולים אברכים אלו להתגאות ח"ו בתלמודם? 
ענה על כך הרבי בחכמתו, בוודאי פשוט שיש להרחיק מהם 
את מידת הגאווה, אבל העצה היא לא להשאיר עמי הארצות 
שיהיו שפלים ונבזים... – עלינו מוטל לגדל ולרומם תלמידי 
חכמים מופלגים גדולי תורה ובקיאים בש"ס! והנני לוקח זאת 
עלי ועל צווארי, שלא יהיו בעלי גאווה חלילה. ]כידוע מ"ש בספרים 
ולעקור  בתלמידיו,  ושפלות  ענווה  להשפיע  הדור,  צדיק  בכח  הוא  זה  הקדושים, שדבר 

מהם את מידת הגאווה, ואין כאן המקום להאריך בזה[.

ולפלא  ואכן יצא שמם של אותם אברכים לשם ולתהילה, 
שאף שכמעט כל אותם אברכים שלמדו באותו כולל ש"ס 
של שבעים דף יצאו גדולי תורה ותלמידי חכמים מפורסמים, 
הם בולטים מאוד במידת הענווה והשפלות שהיא נר לרגלם, 

ולא דבקה בהם מידת הגאות וההתנשאות כלל!
]כלליות, קובץ 26747[

• ~ • ~ •
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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

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

'השגחה שבתוך 
ההשגחה'

בליל בדיקת חמץ צלצל הפלאפון בבית בתי מאחורי הקו 
בקשה דחופה שתיאות לפתוח את החנות שהיא מנהלת 
והמצלצל שכח לאסוף פריט חשוב  בבית שמש מאחר 
בשביל חג הפסח מהחנות והחנות סגורה במשך כל ימי 

החג...
הוא הציע לביתי לשלם לה שלושים ₪ עבור השירות,  

בתי  אמרה לו שרק המוניות יעלו יותר...
מכיוון שכך השיב לה שהוא יבוא עם אשתו ברכב לאסוף 

אותה הלוך ושוב ומעבר לכך יוסיף שכרה 30 ₪ ...
בעיר  שגר  הבית  מבעל  קיבל  הוא  שלה  המספר  את 

אחרת שאמר כי המפתחות נמצאים אך ורק אצלה...
השעה  של  הגדול  הקושי  אף  על  בשמח  נענתה  בתי 

הדוחקת.
שכחה  כי  לראות   , לחנות  בהגיעה  בתי  נדהמה  מה 
בעצמה בחנות פריט שהיה חשוב לה, מונח על הדלפק.

היא הכינה דבר נוי לקשט את שולחן ליל הסדר ושכחה 
אותו בחנות. ועתה ה' סידר לה הסעה הלוך ושוב ובנוסף 

שכרה בצידה... לשמחתה לא היה גבול...
בעל המעשה: ר.מ.ר. 

 • - • - •

'לגדולתו אין חקר'
מנהגינו לתת לחתן ש"ס לכבוד חג השבועות.

את  ובקשתי  בתחום  שמתעסק  לחבר  התקשרתי 
המלצתו על ש"ס מכובד וראוי שישמח את החתן, הוא 
המליץ על מהדורה מסויימת שעלותה 1,750 ₪. הזמנתי, 
הוא שאל איך אני משלם, אשראי, צ'ק או מזומן? השבתי 
שאני עדיין לא יודע כיצד יזמין לי ה' את הכסף אז רק 

כאשר הכסף יגיע אעדכן אותו על אופן התשלום...
הוא הוסיף ואמר שהוא לא מתחייב שהש"ס יגיע לבית 
החתן לפני החג עקב העומס הרב אך ישתדל בכל זאת.

לי  שידאג  עולם  מבורא  ובקשתי  הטלפון   את  הורדתי 
לכסף עבור הש"ס.

יומיים לפני החג הגיע אלי מכר קרוב ונתן לי 500$ עזרה 
בדיוק  היה 1780₪  ובידי  הדולרים  לחתונה, פרטתי את 
 .  30₪ של  עודף  בתוספת  לחתן  הדורון  עבור  הסכום 
הקו  מאחורי  מצלצל,  הטלפון  והנה  מאוד  התרגשתי 
כי  השבתי  התשלום,  אופן  על  לשאלתו  מהש"ס  החבר 
התשלום יתבצע במזומן השיב, שמאחר והוא צריך את 
יום  באותו  החג,  לפני  הש"ס  את  יביא  הוא  המזומנים 
הגיע לאסוף את הכסף וביקש עוד 30₪ דמי משלוח וכך 
יצא שבורא עולם שלח לי את הסכום במדויק כולל דמי 

משלוח...
זהו רק אחד מיני השגחות רבות ומדוייקות שאני רואה 
את  לקיים  כדי  הקוראים  עם  לשתף  וחשבתי  יום  ביום 

הכתוב "בתוך רבים אהללנו..."
בעל המעשה: א.ל.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים אדמו"ר מצאנז – קלויזנבורג זצוק"ל

הרבי  של  הצעירות  בשנותיו 
זצוק"ל,  קלוזינבורג  מצאנז 
היתה  ובגבורתו,  בתוקפו  כשהיה 
בכוח  אצלו  התפילה  עבודת 
וגבורה עצומה, בעמדו כמה שעות 
בבכיות  אביו,  לפני  כבן המתחטא 

ודמעות רבות כנודע.
רבה"  "אהבה  לברכת  כשהגיע 
היה מפיל את עצמו לארץ, ושואג 
כמים,  דמעות  בשפיכת  ומתחנן 
מוטל  היה  מאוד  ארוכה  שעה 
להתחנן  ומרבה  הארץ,  על  כך 
קרן  הרמת  על  נוראות  בתחינות 

התורה בבית ישראל!
כד"א  תפילה!  של  דרכה  היא  כך 
נפשי  את  "ואשפוך  טו(  א,  א  )שמואל 

לפני ה'". – כאשר התפילה נובעת 
מכל  ונאמרת  פנימה,  לב  מקרב 
)דברים  מקרא  לה  כדילפינן  הלב, 
לבבכם".  בכל  "ולעבדו  יג(  יא, 

ברצון  שתתקבל  היא  מובטחת 
ותעלה לפני כסא הכבוד ברחמים וברצון.

]מתוך שיחה בעבודת התפילה, קיץ תשע"ג[
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התרעלה  כוס  את  שתה  זצוק"ל,  קלויזנבורג  מצאנז  האדמו"ר 
הרבנית  זוגתו  בה את  איבד  הוא  הנוראה במלואה,  בימי השואה 
הצדקנית ]בזיו"ר[ ואת אחד עשר ילדיו, שנעקדו כולם על קידוש 
מדורי  שבעת  עבר  עצמו  והוא  דמם,  יקום  ה'  באושוויץ,  השם 

גיהנום בגיטאות ובמחנות השונות כנודע.
יום השחרור מן התופת היה ביום חמישי בשבוע, בעודם נוסעים 
המוות, שהסיעו  דרכים באחת מרכבות  לא  בדרכים  ומיטלטלים 
אל  מטורפת  במהירות  המלחמה  בסוף  ימ"ש  הנאצים  והבריחו 
אמריקנים  חיילים  גדוד  לעיניהם  נגלה  כשלפתע  גרמניה,  תוככי 
נבהלו  הגרמנים  החיילים  רבה,  ובתחמושת  בטנקים  מצוידים 
מאוד ונסוגו אחור, הם נטשו כך בפתאומיות את הרכבת עם כל 
קרונותיה עומדת על הפסים, וברחו לכל עבר, ובבת אחת נעלמו 

כולם כמי שבלעה אותם האדמה... 
מאש,  מוצלים  שרידים  עצמות,  שלדי  הנותרים,  היהודים 
נורא! לאחר שאיבדו את  וייאוש  ימים בעצבות  התהלכו באותם 
משפחותיהם ולא ידעו לאן לפנות, כאשר רוב מנין ורוב בנין של 

יהדות פולין והונגריה הועלו על המוקד, וחרב עולמם בעדם. 
בגדי  כשעדיין  השחרור,  שלאחר  הראשון  קודש  שבת  בליל 
ומותשים  חלושים  היו  וכולם  גופם,  על  הפסים  עם  האסירים 
ממצעדי המוות הנוראים, כשבקושי החזיקו החיות באפם, החליט 

הרבי לערוך את שולחנו הטהור בליל שבת!
כמי  עליו  אלו  הסתכלו  הניצולים,  היהודים  עם  כך  על  כשדיבר 
לערוך  כזה  נורא  במצב  עתה  שייך  מה  ל"ע,  דעתו  שהשתבשה 

טיש? כיצד ניתן לחשוב על 'טיש' כאן בתוך המחנות?!
בקושי הצליח הרבי למצוא מנין של יהודים טובים, שבאו להשתתף 
גרע מאומה מעבודת  ולא  זה לא הפריע  בשולחן השבת, אך כל 
הצדיק – שכידוע יצא מן המחנות כארי בגבורתו, בהחלטה נחושה 
את  ולרומם  הכבשנים,  ישראל מאפרות  בית  את  להקים מחדש 
קרן התורה והחסידות, להרים ולהגביה שכינתא קדישא מעפרא.

כדרכו בקודש במשך כל אותם חדשים ארוכים שבמחנות העינויים, 
שלא לשנות אף לא כקוצו של יו"ד ממנהגיו בקודש, המשיך גם 
'שלום  בנוסח  השבת  שולחן  את  החל  הוא   – שבת.  באותה  כאן 
גארליץ  בידו מבית אבא מרודניק  עליכם' בניגון מיוחד המקובל 

וצאנז המעטירה, ובהתלהבות אש 
לומר  החל  נוראות,  ובכיות  קודש 

את תפילת 'ריבון העולמים'.
התפילה:  תיבות  אל  בהגיעו  והנה 
"כי הדלקתי נרותי והצעתי מיטתי 
מיוחדת  בנעימה  הנאמרים  וכו'", 
בבית צאנז, התרגש מאוד, ולפתע 
בכיות  וברוב  השולחן  על  עלה 
ואמר:  המילים,  את  הפך  וזעקות 
והצעתי  מיטתי  הדלקתי  "כי 
דבריו  את  והסביר  נרותי"...  את 
מדבר  בקודש שהיה  דרכו  ]כידוע 
בתפילה הרבה, ועושה פלילות עם 
פי  על  אף  אמו[:  עלי  כגמול  קונו, 
שנשרפו  מיטתי',  את  ש'הדלקתי 
אשתי  עם  חלצי  יוצאי  כל  חיים 
הצדקנית כולם בכבשן האש! – אף 
על פי כן 'הצעתי את נרותי', הנני 

מכבד את השבת כהלכתה! 
הנפש  בהשתפכות  המשיך  כך 
על  וחזר  מאוד,  ארוכה  שעה 
של  "ריבונו  ומכריז:  צועק  שהוא  תוך  ושוב,  שוב  הללו  המילים 
עולם, אף על פי שהדלקתי את מיטתי כנ"ל, אין לי שום טענות 

עליך חלילה! והצעתי את נרותי וכו'".
שבת  ליל  באותו  שתפסה  ההתרגשות  גודל  את  לתאר  ניתן  לא 
בכל הקהל הקדוש, כולם יחדיו בכו וזעקו בדמעות שליש, כשהם 
מכל  הקדושה,  השכינה  ודבקות  השבת  בדבקות  מתרפקים 

צרותיהם הקשות.
המקום,  יהודי  כל  בין  חיש  התפרסמה  הזו  הקדושה  אמרתו 
הנורא  ה'טיש'  על  כששמעו  בניצולים  אחזה  גדולה  התרגשות 
שנערך בליל שבת, ולמחרת ביום השבת כבר הגיעו כמה מאות 

איש להשתתף עם הצדיק בתפילות השבת וסעודותיה!
]פרטיות קובץ 00051[

• ~ • ~ •
ת"ו,  עיה"ק  ירושלים  בתוככי  כאן  התגורר  מפורסם  חסיד  איש 
זצ"ל, אשר  ווייס  בקרית צאנז המעטירה, ה"ה הרה"ג רבי משה 
יושבים  גדולי הדור, שכולם  גאונים  זיכו אותו בבנים  מן השמים 

ראשונה במלכות ממלכת התורה כידוע ומפורסם.
ובהיותו בגיל  הוא עבר בבחרותו את מאורעות השואה האיומה, 
שם  הנצורה,  ווארשא  בגטו  בשחיתותם  נלכד  עשרה  שמונה 
נפגש עם הרבי מצאנז שבדרך בריחתו מעיר רבנותו 'קלויזנבורג' 

שבהונגריה הגיע עד ווארשא.
ברחבי הגטו הענק של ווארשא הצטופפו רבבות יהודים בצפיפות 
צרות  שאר  מחמת  וכן  במקום,  ששרר  הרעב  ומגודל  נוראה, 
במתים  יום  מדי  מתמלא  הגטו  היה  שם,  שעברו  קשים  ועינויים 
רבים, שנפלו חללים על פני השדה, מזי רעב וקטב מרירי, רחמנא 

ליצלן. 
אחר  נואש  בחיפוש  עסוקים  כולם  היו  טרופים  ימים  באותם 
בניסיון להציל  וטרודים כל העת  ונפש ביתם,  מעט מזון לנפשם 
את נפשם מאש המלחמה הנוראה. – במצבים שכאלו לא היתה 
להביאם  הרבים,  המתים  בענין  להתעסק  נתונה  איש  של  דעתו 
לקבר ישראל. וכך נמצאו בכל סביבות הגטו מתים רבים מוטלים 
בבזיון נורא כדומן על פני הארץ, ואין איש מסוגל לגשת ולטפל 

בקבורתם.
הנורא  המצב  את  זצוק"ל  קלויזנבורג  מצאנז  האדמו"ר  כשראה 
מר'  וביקש  המעוות,  את  לתקן  קדחתניות  בפעולות  מיד  פתח 
משה זצ"ל שיעמוד לצידו במלאכת הקודש, להרים את המתים 

ג

האדמו"ר  של  דהלולא  יומא  לרגל 
שיחול  זצוק"ל,  קלויזנבורג  מצאנז 
קובץ  עם  בזה  הננו  תמוז(,  )ט'  השבוע 
'טיב המעשיות' קטן, ממה שסיפר 
אודות האי  רבינו הרה"צ שליט"א 
צדיק, מלוקט מתוך שיחות ומאמרי 
חקוק  הטוב  זכרו  ויהי   – קודש. 
טובים  בדרך  נלך  למען  לדורות, 

ואורחות צדיקים נשמור, אמן

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

קדיש  לומר  התחיל  שאם  נתבאר  א.  
מקצתן,  ויצאו  בעשרה  קדושה  או 
אותה  או  הקדיש  אותו  גומרים 
דיש  ונראה  שהתחיל,  הקדושה 
להוציא  ציבור  תפילת  דין  זו  לתפילה 
את היחיד השומע או לעם שבשדות, 
אין  לצאת,  אחד  נצרך  דאפילו  ועוד 
כיון  שיחזור,  עד  לשתוק  הש"צ  צריך 

דהתחילו בעשרה )חזו"א סי' קל"ז אות ה'(.
לצאת,  היא  עבירה  מקום  ומכל  ב.  
)סי'  יכלו  ועוזבי ה'  ועל העוזבים נאמר 
נ"ה ס"ב(. י"א דאין זה רק בתפילה שיש 

ה',  'עוזבי  הם  ולכן  בשם,  ברכות  בזה 
משא"כ בקדיש שאין בזה ברכה בשם 

)א"א בוטשאטש(.

ועוזבי  וא"ת למה נאמר על העוזב  ג.  
זה  נשארת,  דההשראה  כיון  יכלו  ה' 
לגמור  יכולים  דאין  חדא,  כלל,  ל"ק 
גמר  לא  שהתחילו,  דבר  אותו  אלא 
ועוד שסו"ס צורת  כל התפילה כולה, 
בנ"י  בעשרה  שיאמר  שבקדושה  דבר 
ע"ד  והוא  זה,  מחסר  והוא  חורין  בני 
הקדוש  שבא  כיון  ו:(  )ברכות  שאמרו 
מצא  ואינו  הכנסת  לבית  הוא  ברוך 
טעם  ועוד  כועס,  הוא  מיד  עשרה  בה 
עליו  שנאמר  עזיבה  שאיסור  שלישי, 
מטעם  דוקא  אינו  יכלו  ה'  ועוזבי 
השכינה,  השראת  מיעוט  שגורם 
עוזב מקום  עצמו שהוא  בשביל  אלא 
למה  ממש  ודומה  והקדושה,  התפלה 
ס"ת  להניח  דאסור  ח.(  )ברכות  שאמרו 
דעוזבי  גופא  קרא  האי  ולצאת משום 
עצמו  הוא  משום  הוא  והתם  יכלו,  ה' 
מניח  אפילו  דהא  התורה,  את  שעוזב 
ציבור של עשרה אסור, והא דכ' לקמן 
לענין תפילה דבמניח שם עשרה שרי, 
לצורך,  דוקא  דהוא  הלבוש  כ'  כבר 
עשרה  במניח  גם  לצורך  שלא  אבל 
אלא  דילי',  לתא  משום  והיינו  אסור, 
דבפחות מעשרה אפילו לצורך, אסור, 

מהטעמים הנ"ל )שבה"ל ח"ד ס"ז(.
ד.  וכל זה אם אינו ממתין עד שיגמרו 
עד  ממתין  אם  אבל  הענין,  אותו 
אחד  אם  כגון  בזה,  די  הענין,  שיגמרו 
הצטרף עם תשעה לברכו, אינו מחוייב 
הש"ץ  חזרת  של  צירוף  על  להמתין 

שהוא ענין אחר )מ"ב סקי"ב(.
בעת  בצירופם  עמהם  היה  ואם  ה.  
שהתחיל הש"ץ את התפילה בקול רם, 
כל  שיגמרו  עד  עמהם  להמתין  צריך 
סדר הקדושה וקדיש שלם שלאחריה, 

וכן כל כי האי גווני )מ"ב סקי"ב(.
אין  וכבר  והלך,  עבר  העשירי  ואם  ו.  
מנין, צ"ע אם מותר התשיעי ג"כ לילך, 
להשראת  עשרה  ליכא  דבלא"ה  כיון 
להם  מותר  הרי  בלא"ה  וגם  השכינה, 
לגמור הענין )ביה"ל ד"ה ומ"מ(. ובאלף המגן 
דממדת  כתב  שם(  בהערה  סקל"ד  תקפ"א  )סי' 

חסידות אין לו לילך, ובפרט אם נשאר 
מאן  דאיכא  מהתשעה  חוץ  קטן  שם 

דסברי שבדיעבד קטן מצטרף.
ז.  אבל אם ישארו עשרה אחר שיצא 
מותר לצאת, והוא שכבר שמע היוצא 
קדושה והקדישים עד עלינו, ומ"מ אין 
לצאת באמצע קדושה )ס"ב מ"ב סקי"ד ביה"ל 

ד"ה אבל(.

באופן  להתחיל  אפשר  ואם  ח.  
שיודעים שהעשירי יעזוב באמצע, יש 
והוא,  דיעבד,  וצד  לכתחילה  צד  בזה 
לכתחילה  ודאי  אחר,  מנין  אין  אם 
תורת  יתבטל  דאל"כ  כך,  יתפללו 
תפילה בציבור לענין קדיש וברכו וכו', 
אחר  מנין  של  אפשרות  יש  אם  אבל 
עדיף, ואם זה בב' בתי מדרשים ובאחד 
מנין כרגיל ובשני אם לא יתפללו כנ"ל 
לכתחילה  דגם  ודאי  התמיד,  יתבטל 

יתפללו כך )שבה"ל ח"י סי' י"ז(.
ט.  אם התחיל לומר ישתבח בעשרה 
לומר  התחיל  אם  וכן  מקצתן,  ויצאו 
ויצאו  בעשרה  מנחה  שקודם  אשרי 
הקדיש  לומר  יכולים  אין  מקצתן, 
לומר  דיש  וי"א  סק"ז(.  )מ"ב  שלאחריו 

קדיש )ערוה"ש סעי' ז' ותהל"ד סק"ב(.
י.  אם אמרו את הקדיש שקודם ברכו 
שאמרו  קודם  מקצתן  ויצאו  בעשרה, 
דכולא  הברכו  ג"כ  לומר  יכול  ברכו, 

חדא ענינא הוא )מ"ב סק"ט(.
בעשרה,  וברכו  קדיש  אמרו  אם  יא.  
כלל  שהתחילו  קודם  מקצתן  ויצאו 
יוצר, מקרי כמו שהתחילו כבר  ברכת 
אחרים  להוציא  ויכולין  בעשרה,  יוצר 
בפחות  אפילו  עשרה,  שמונה  עד 

מעשרה )מ"ב סקי"ז(.
יב.  אם יצאו מקצתן לאחר שהתחילו 
הש"צ  יתחיל  לא  יוצר,  להתפלל 
להתפלל התפילה בקול רם, כיון דכבר 

נשלם תפילת יוצר )ס"ג ומ"ב סקט"ז(.
שכתב,  ז'(  סי'  )מה"ת  בנו"ב  ועיין  יג.  
דבשחרית אם התפללו בלחש תפילת 
יצאו  ואח"כ  בעשרה  עשרה  שמונה 
הש"ץ  יכול  שלא  מה  מלבד  מקצתן, 
לחזור תפילתו כנ"ל, גם לא יכול לומר 
לתפילת  דומה  ]ואינו  זה,  אחר  קדיש  שום 
בלחש  התפילה  על  גם  הוא  דהקדיש  כדלקמן,  ערבית 

וגם על חזרת הש"ץ[ )ביה"ל ד"ה ותפילת ערבית(. וי"א 

דאם התפללו שחרית או מנחה בלחש 
ואי אפשר להחזיר התפילה,  בעשרה, 
צריכים לומר קדיש שלם כמו בערבית 

על תפלת לחש )תהלה לדוד סק"ג(.
יד.  י"א דבליל שבת רשאי הש"ץ לומר 
בתחילת  היו  אם  שבע  מעין  ברכת 

תפילת לחש עשרה )א"א בוטשאטש(.
טו.  אם התחיל הש"ץ ברכת אבות של 
ויצאו מקצתן,  בעשרה  שמונה עשרה 
גומר אפילו את הקדושה, וה"ה דגומר 
הש"ץ כל תפילת שמונה עשרה, ]ולא 
נאמר  שלא  כדי  אלא  קדושה  נקט 
דהקדושה הוא ענין אחר מן התפילה, 
מעשרה[  בפחות  לאמרה  יכול  ואינו 

)ס"ג מ"ב סקט"ו(.

■ כבהמות הייתי עמך ■
אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'

מצווה של תלמוד  בזה  יש  גם  ומעמקיה,  סודותיה  והבנת  המצוות  לחקור אחר טעמי  מותר 
וידיעת התורה )בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד - טיול בפרדס, דרוש ז(, אולם בכל מה שנוגע לקיום המצוות 
בפועל, אז אסור שיקיים את המצווה בגלל שזכה להבין בשכלו את טעמי המצווה ושרשה, 
אלא צריך לקיים את המצוות רק כי כן ציווה אותנו המלך, ללא שום תערובת זמורת זרה של 

חשבונות אחרים.
כל  ללא  וכלשונו,  ככתבו  שנצטווה  מה  כל  לקיים  התמימות,  מדת  היא  שאמרנו,  זו  הנהגה 
מתנהג  כן  אם  אלא  הזאת,  המידה  את  להשיג  אפשר  ואי  עקמימות,  שום  וללא  התחכמות 
האדם בשפלות הרוח ובכפיפות קומה, כי מי שמחשיב את דעתו ביותר ורואה את עצמו כחכם 
מכולם, לא יוכל להכניע את דעתו ולהכפיף את קומתו בפני דעת אחרים, והיאך יוכל לקיים 
בתמימות ובפשיטות את מה שנאמר לו, תמיד יתנהג רק לפי הבנתו ושכלו, עד שמתוך כך 

עלול לסלף ולסרס את משמעותם ופשטותם של הדברים עד שיעקרם מן השורש ח"ו.
הולך תמים ופועל צדק

אם נרצה לדעת עד היכן מגעת חובת התמימות וקיום רצון ה' בפשטות, ללא שום חקירות 
המדרשים  שבכל  האמונה,  ראש   - אבינו  אברהם  של  דרכיו  בקצות  להתבונן  נוכל  ודרישות, 
מפליאים את הנהגתו עם השי"ת בתכלית התמימות והאמונה, שאחר שציווהו הקב"ה ליקח 
את בנו יחידו אשר אהב - את יצחק, ולהעלותו לעולה תמימה, לא היה אברהם שואל שום 
שאלות ולא מהרהר אחר הציווי, למרות שאם היה מתנהג על פי השכל האנושי, היה לו להשיב 

דברים אל הקב"ה ולשאול מדוע מצווה לו כן.
כך מצאנו במדרש )בראשית רבה וירא נו(, שאחר מעשה העקידה היה אברהם אבינו בעצמו מבקש 
מאת הקב"ה, שיזכור לבניו את זכותו, שהיה הולך תמים אחר מצוות הקב"ה, בתמימות וללא 
"אמר  המדרש:  לשון  את  בעיניך  וראה  ההוראה.  פשר  את  הבין  שלא  אפילו  שאלות,  שום 
]אברהם[ לפניו, רבון כל העולמים, משעה שאמרת לי )בראשית כב, ב( 'קח נא את בנך את 
יחידך ]...והעלהו שם לעולה[', היה לי להשיב, אתמול אמרת לי )שם כא, יב( 'כי ביצחק יקרא 
לך זרע', עכשיו את אמרת לי קח נא?! חס ושלום! לא עשיתי כן, אלא כבשתי רחמיי לעשות 

רצונך".
לנוכח זה כותב הרה"ק הרמ"מ מויטעבסק זי"ע )פרי הארץ פרשת וירא(, שעל כן נקרא נסיון 
העקדה על שמו של אברהם ולא על שמו של יצחק, על אף שלכאורה היה הנסיון יותר נוגע 
ליצחק, כי הוא הושיט את צווארו למיתה. אולם היות שאברהם אבינו היה יכול לשאול את 
הקב"ה מדוע שינה מדיבורו של אתמול, ובכל זאת התאפק ולא שאל, דבר היה נסיון עצום 

וכביר שעל כן נקרא כל מעשה העקידה על שמו של אברהם.
אולי זהו הסיבה אשר בגינה פותחים את תפלת השחר על ידי אמירת פרשת העקידה, בכדי 
יזכור את החובה לקיים ולקבל  יומו,  שתיכף בבוקר, כשקם האדם משנתו ומתחיל את סדר 
בתמימות  עמו,  השי"ת  הנהגת  כלל  את  גם  כמו  ומשפטיו  חוקיו  את  השי"ת,  רצון  את  עליו 
ובפשטות ללא שום דרישות וחקירות, ואפילו שאין אנו מבינים מדוע ועל מה, בכל זאת דבקים 

אנו במדתו של אברהם אבינו שכבש את רחמיו ועשה את רצונו יתברך בלבב שלם.
הבה נתחכמה לו

זה היה קליפת מצרים ובו נכשלו, שכאשר נודע להם שבזמן הקרוב עתיד לבוא לעולם תינוק 
שיגדל להיות מושיען של ישראל, התוועדו לטכס עצה כיצד למנוע את ביאתו לעולם ולמנוע 
את הגאולה מישראל, וביקשו אחר דרכים בו יהיו יכולין להמיתו. אולם מתוך שהיו חוששים 
שמא לא ישקוט להם הקב"ה על מעשה כזה, ויבקש להינקם מהם על מעשיהם הנלוזים, על 
כן אמרו 'הבה נתחכמה לו', בואו ונחשב את סדרי ודרכי הנהגתו של הקב"ה, ולפי זה נתחכם 
יוכלו  לא  כך  על  עונש  גיסא,  ומאידך  זממנו,  את  להפיק  נוכל  אחד  מצד  כיצד  עצה,  למצוא 

להשית עלינו.
מיד התחילו לחשב את סדרי הנהגתו של הקב"ה, שהיות ודרכו להעניש את החוטאים באופן 
כן יש להם לנקוט באמצעי אשר לא שייך בו הסדר של מדה כנגד  של מדה כנגד מדה, על 
מדה, ומצאו שהם יכולים להשליך את מושיען של ישראל ולהטביעו במים, שהרי כבר הבטיח 
הקב"ה שלא יביא עוד מבול לעולם, כך דימו להיפטר מעונשו שלזה. אולם סופם היה, שמתוך 
כל החשבונות וההתחכמויות נכשלו אכן בחטא, והשליכו את תינוקות בני ישראל אל תוך הים, 
ולבסוף נענשו במדה כנגד מדה, אכן לא בעונש של מבול, אבל הם צללו כעופרת במים אדירים.

ואני בער ולא אדע
עניין זה מרומז היטב בפרשה זו של פרה אדומה, שנאמר בה )יט, ב( "זאת חוקת התורה אשר צוה 
ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה", ויתפרש כך, 'זאת חוקת התורה', 
זהו החוק והדרך אשר באמצעותה יכולין להשיג את דרכי התורה הקדושה, 'ויקחו אליך פרה 
אדומה תמימה', שתרכוש ותקח לעצמך את מדת התמימות של פרה אדומה, כבהמה תמימה 
שאינה שואלת שום שאלות, ואינה מתעמקת כלל להבין מדוע ועל מה ציווה לה בעליה לעשות 

כך או אחרת, אלא כל מה שאדונה פוקד עליה היא עושה עם כל חושיה ועד כלות כוחותיה.
על דבר זה היה דוד המלך נעים זמירות ישראל משורר ואומר )תהלים עג, כב(, "ואני בער ולא אדע 
בהמות הייתי עמך", וכלומר, שכל חפצי ורצוני הוא רק להתהלך לפני השי"ת בתמימות וללא 
וזהו מה  ובתכלית הפשטות,  חקירות, כדרך הבהמות שעושים מה שמצווים להם בתמימות 
שמפרש רש"י: "כבהמה הייתי עמך, ואני אף על פי שהייתי רואה כל זה, תמיד הייתי עמך ולא 

זזתי מיראתך".
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בס"ד

ותכל תלונותם מעלי
בכניסתו  ומיד  גדולה,  לחנות  נכנס  אחד  איש 
הוא מעיר לבעל המקום שהתאורה במקום אינה 
החנות  בתוך  מסתובב  הוא  בהמשך  מוצלחת, 
ועל כל צעד ושעל הוא מוצא חסרונות, בחנות, 
המוצרים,  סידור  בצורת  במיקום,  בעיצוב, 
בשירות, ובעצם בכל מה שאפשר יש לו הערות 
מוצלח, מתחילה  לא  וזה  טוב,  לא  זה  ותלונות, 
כי  שהבין  לאחר  אך  והבליג,  הבית  בעל  שתק 
מאדם זה לא יצא לו שום רווח, וגם אם כן, יהיה 
זה מלווה בכאב ראש גדול, כראותו כי כן, פנה 
אליו בשאלה: אם העסק שלי כל כך לא מוצא 
חן בעיניך, מדוע זה אתה נכנס אליו? בשביל מה 

אתה מסתובב כאן? כלך לך וצא מכאן!
ועדתו ציוה הקב"ה  אחרי המחלוקת של קורח 
לקחת שנים עשר מטות כדי שכולם יראו במי 
הוא בחר, ולאחר הנס שראו כולם שהקב"ה בחר 
'והנה פרח מטה אהרן', ציוה ד' למשה  באהרן, 
'ותכל  העדות  לפני  אהרן  מטה  את  להשיב 
שתמיד  כלומר  ימותו',  ולא  מעלי  תלונותם 
ולא  שהיה  מה  את  יזכרו  המטה  את  כשיראו 
יתלוננו על הקב"ה ובכך ינצלו מעונש מיתה, כי 
יתברך אפשר  אם מתלוננים על הנהגת הבורא 

חלילה לקבל עונש מיתה.
שהיה  זצ"ל  מירוסלב  שמעון  רבי  על  מסופר 
ימים,  והאריך  זצ"ל  סופר'  ה'חתם  מתלמידי 
להם:  ענה  ימים?  הארכת  במה  אותו  כששאלו 
בדרך כלל יש לאדם הרבה קושיות כלפי מעלה, 
למה לא הולך לי טוב, למה אין לי פרנסה ולשני 
וכו'  לשכן  כמו  מהילדים  נחת  לי  אין  למה  יש, 
בעולם  כאן  ראה,  לו,  אומר  שהקב"ה  עד  וכו', 
הזה אין אפשרות להבין את כל התירוצים, בא 
עלה למעלה ואז אסביר לך שהכל נעשה בצדק 
ואין  אמונה  קל  פעלו,  תמים  'הצור  כי  וביושר, 
אבל  נפטר,  האדם  ולכן  הוא',  וישר  צדיק  עול 
הנהגת  על  קושיות  מעולם  הקשיתי  לא  אני 
הבורא, לכן הוא השאיר אותי פה. נמצא אם כן 
זה  הבורא  הנהגת  את  בשמחה  שכשמקבלים 

סגולה לאריכות ימים, וח"ו להיפך..
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ַיד־ ר ה' ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ְולֹא־ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ּכַ
ה לֹו: )יז, ה( ֹמׁשֶ

הנה כשמדברים מדורו של משה צריכים לדעת שמדובר מאנשים 
שאין לנו שום השגה לא בהם ולא במעשיהם, וכמסופר על הגה"ק 
שנכשלו  המכשולים  אודות  שנשאל  זי"ע,  הרי"ם'  ה'חידושי  בעל 
בני אותו הדור, כי הדברים מעוררים פליאה, כי על אף היותם 'דור 
העשר  של  האותות  השם,  נפלאות  בכל  ראו  עיניהם  ובמו  דיעה' 
מכות, ובכל ניסי המדבר 'קריעת הים', 'ענני הכבוד', 'ירידת המן', 
וגם זכו לגילוי השכינה במעמד הר סיני בו שמעו הדברות יוצאות 
בחטאים  נכשלו  כן  פי  על  אף  בעצמו,  הקב"ה  מפי  אש  בלהבות 
מעבירות  להשואל:  הרי"ם'  ה'חידושי  והשיב  ומשונים,  שונים 
שלהם נעשה תורה, ואילו ממצוות שלנו לא נעשה תורה. בתשובה 
לו  שאין  אזנו  את  ולשבר  להשואל  בינה  לאלף  הרה"ק  רצה  זו 
ולאנשים כערכו השגה כל דהו במעשיהם של אלו, והן אמת שלפי 
אלו  נהפכו  אך אעפ"כ  כחטא,  מוגדרים  הדברים  היו  רום מעלתם 
המעשים לגופי תורה נצחיים, וזה יוכיח שככל שיתרבה חכמתו של 

אדם עדיין יוגדר כ'עני בדעת' כדי להבין את עומק כוונתם. 
תורה,  לגופי  המעשיים  אלו  נהפכו  לחינם  שלא  להבין  עלינו  אך 
נכתבים,  היו  לא  יתברך  השם  לעבודת  לימוד  בהם  שהיה  ולולא 
וכפי שהזכרנו רבות את דברי הזוהר הקדוש )חלק ג' קמט:( וז''ל: 'ומאן 
דאמר דההוא סיפורא דאורייתא לאתחזא על ההוא סיפור בלבד 
להראות  שבתורה,  סיפור  שאותו  שאומר  מי  ]תרגום:  עכ"ל,  רוחיה',  תיפח  קאתי, 
על אותו סיפור בלבד בא, תיפח רוחו, רח"ל.[ כי אין התורה תכריך של סיפורים 

ועל האיש  חיים,  ובהכרח שיש בכל סיפור שבתורה הליכות  ח"ו, 
הישראלי להתבונן בהם ולהפיק מהם לקחי חיים.

ופרשה זו היא המלמדת על הכלל הנזכר על כל המעשיות שבתורה, 
עצמה,  בתורה  יפה  לקחיה  נדרשות  זו  פרשה  שנכתבה  אחר  כי 
בתורה,  ציוויים  כמה  נאמרו  קרח  של  מחלוקתו  עצם  מסיבת  כי 
מתחילה נצטוו אז על דברים הנוגעים לעצם אותו מחלוקת, הן על 
עשיית ריקועי פחים ממחתות החטאים לציפוי המזבח, והן על ענין 
המטות, שהוטל על כל שבט להעמיד באוהל מועד כדי להבהיר בכך 
לישראל מי הוא הנבחר מעם ה' לשרת לפניו בכהונה גדולה, ובנוסף 
לכך היה מחלוקת זה סיבה להציווי הכללי שלא להחזיק במחלוקת 
כנדרש בגמרא )סנהדרין קי.( על המקרא שלפנינו אמר רב: כל המחזיק 

במחלוקת עובר בלאו שנאמר 'ולא יהיה כקרח וכעדתו'. 
אמנם שונה זה המעשה משאר המעשים שבתורה, כי על אף שכל 
הסיפורים נכתבו ללמד, לא מצינו שמלמדים על גופי המצוות, כי 
כל שאר הציוויים נאמרו בתורה ללא שיוקדם לו איזה סיפור, ורק 
זה הציווי כרוך הוא במעשה שלפניו, וזה הדבר אומר 'דרשני' מדוע 
שונה איסור זה שנדרשה מכח מעשיו של קרח משאר איסורי תורה 
שהסתפקה התורה בעצם הציווי ללא שום המחשה המוכיחה שאין 

רוחה נוחה מזה המעשה?
ואפשר שההבדל בין המחלוקת לשאר האיסורים הוא, כי כל השאר 
יכול הוא להבחין ברעתה,  כשמתעוררים על פי הרוב אצל האדם 
שהרי מלכתחילה יודע הוא שלבו עלול להימשך אחריהם, ועל כן 
בבואו לפני פרשת דרכים יידע בעצמו להבדיל בין האסור להמותר, 
אך שונה הוא עוון המחלוקת שעל פי הרוב אינו אהוב לפני האדם, 
כי נפשו של אדם סולדת משונאים, ועל כן מלכתחילה לא יתעורר 
למאוד,  נגיעותיו  שנתרבו  באופן  אם  כי  העוון  לזה  רצון  אצלו 
ובכהאי  והמותר,  בין האסור  להבדיל  לו  אי אפשר  וכתוצאה מכך 
גוונא גם אי אפשר לשבר את אזנו של האדם ולהסביר לו שהינו 
כי  לומר  עוד  יתפתה  נגיעותיו  שנתרבו  מאחר  כי  בחטא,  מחזיק 
לשם שמים הוא מתכוון, ואילו היה עוון המחלוקת כתובה בתורה 
מבלי שום המחשה תחילה לא היה המתנסה מקשר בין הציווי לבין 
מעשיו כלום, כי יהרהר בלבו שזה הציווי הוא לאיש מדון מושחת 
שהמחלוקת הינו עצם מעצמיו, אך לא דברה תורה במצבו שהינו 
מכוון לשם שמים ליישר עמוקות, על כן היה מן ההכרח להמחיש 
לפני  מתפרש  בכך  כי  המעשה  זה  ידי  על  המחלוקת  חומרת  את 
האדם שחומר המחלוקת הוא גם באופן שנדמה לו שהצדק עמו 

בכל זאת נאסר עליו פעולות המעוררים מדנים. 
דהנה גם קורח בעצמו לא היה מ'קלי הדעת' שבעם, להיפך, הוא 
היה מאלו שזכו למעלות רמות ולרוח הקודש, וכפי שרש"י מביא 
בנבואה  שראה  ממה  כתוצאה  היה   המחלוקת  לזה  הדחף  שגם 
הרה"ק  שדיבר  שבשעה  וכידוע  ממנו,  יוצאה  גדולה  שלשלת 
הייליגער  'דער  אומר  היה  קורח  של  מענינו  זי"ע  מלובלין  החוזה 
זיידע קורח' כי לאמיתו של דבר היה קורח אדם מורם מעם, והנה 
להבעיר  התאבים  אלו  בין  להימנות  נתאוה  לא  שקרח  בהכרח 
הרוחניים  אך חשקו להתעלות במעלות  חינם,  על  אש המחלוקת 
מאלו  וכתוצאה  דעתו,  על  העבירוהו  הם  ושבנשיאות  שבכהונה 
טענות  והמציא  מתכוון,  הוא  שמים  לשם  כי  וסבר  טעה  הנגיעות 
ראשי  וחמישים  מאתיים  על  אפילו  שהשפיעו  ומשונות  שונות 
ה'ישמח משה', שאמר  וכפי מה שסיפר הרה"ק בעל  סנהדראות, 
שבאחד מגלגוליו הקודמים היה נמנה על אנשי ה'דור דיעה' והינו 
זוכר את מחלוקותו של קרח, וכשנשאל לאיזה צד נטה לבו, השיב 
שהוא היה מאלו שלא נטו לשום צד, וכשנשאל שוב היתכן שלא 
קורח  של  טענותיו  ששמע  שמי  השיב,  אז  רבינו,  משה  עם  צידד 
ואעפ"כ מנע עצמו מלהתחבר עמו כבר היה נחשב לבעל מדרגה, כי 
לפנים היה נראה שטענותיו של קרח הם כנים ואמתיים, אך כאמור 
היה כל זה תוצאה מנגיעותיו הפרטיים, וזה הדבר הינו המחשה לכל 
להבין  האדם  של  ביכולתו  תהיה  זו  המחשה  מכח  ורק  מחלוקת, 
שאין ענין המחלוקת כשאר החטאים, ועליו להתנזר מזה העוון גם 

כשנדמה לו שהצדק עמו.

ב צ כל מ ת ב ק ו איסור המחל

פר' קרח
ג' תמוז תשע"ט
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