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“You shall not cook a kid in its iother’s iilk”

How the Kabbalists Explain the Prohibiton against  
Cooking a Young Aniial in Its Mother’s Milk

Rabbi Pinches Friedian
Parshas Mishpati  578
Translaton by Dr. Baruch Fox

המשתלח, וכן דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל, מפני מה צוותה 

התורה בשר בחלב ופרה אדומה ושעיר המשתלח".

He writes that the initial explanations he provided for the 
prohibition of “basar b’chalav” do not suffice and are not the 
essential rationale for the mitzvah.  They merely suffice to fend off 
those who question the legitimacy of these mitzvos.  Also included 
in the category of “chukim” are the mitzvos of “parah adumah” and 
“sa’ir hamishtaleiach”—the he-goat that is sent off to Azazel on 
Yom Kippur.  In Maseches Gan Eden, Chazal inform us that HKB”H 
will reveal the rationales for these mitzvos le’asid la’vo.  

Nevertheless, although we know that “basar b’chalav” is a 
“chok,” whose rationale will not be revealed in Olam HaZeh, it is 
still worthwhile reviewing the various explanations provided by 
our holy Rabbis for this prohibition.  For, it behooves us to search 
for explanations even for mitzvos categorized as “chukim.”  The 
Rambam instructs us explicitly to do so (Hilchos Temurah 4, 14):

"אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם כמו שביארנו בסוף מעילה, ראוי להתבונן 

הראשונים  חכמים  אמרו  הרי  טעם,  לו  תן  טעם  לו  ליתן  יכול  שאתה  מה  וכל  בהן, 

שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה... וכל אלו הדברים כדי לכוף 

את יצרו ולתקן דעותיו, ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן 

הדעות וליישר כל המעשים".

Although all of the statutes of the Torah are decrees, as we 
explained at the end of Hilchos Meilah, it is proper to scrutinize 
them; and wherever it is possible to provide a rationale, one 
should provide a rationale. After all, the early Sages said that 
Shlomo HaMelech understood most of the rationales for all the 
“chukim” of the Torah . . . All of these ordinances are designed to 
subjugate one’s yetzer and improve one’s character.  Similarly, 
most of the Torah’s laws are nothing more than “advice given 
from a distance” from the “Great Advisor,” to improve one’s 
character and make one’s conduct proper. 

In this week’s parsha, parshas Mishpatim, it is fitting that we 
explore the prohibition of mixing meat and milk—the mitzvas 
lo ta’aseh of “basar b’chalav.”  This prohibition is mentioned 
for the first time in this week’s parsha (Shemos 23, 19): ראשית" 

 the earliest of—בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך לא תבשל גדי בחלב אמו"
the first fruits of your land you shall bring to the House of 
Hashem, your G-d; you shall not cook a kid in its mother’s 
milk.  This prohibition appears again in precisely the same 
language in parshas Ki Sisa (ibid. 32, 26): ראשית בכורי אדמתך תביא" 

 Then it is repeated a third time  .בית ה' אלקיך לא תבשל גדי בחלב אמו"
alone in parshas Re’eh (Devarim 14, 21): "לא תבשל גדי בחלב אמו".  

We find the following elucidation from Chazal related to 
this prohibition in the Gemara (Chullin 115b): ישמעאל רבי   "דבי 

 תנא לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה,

 The academy of Rabbi Yishmael taught in  ואחד לאיסור בישול".
a Baraisa: “You shall not cook a kid in its mother’s milk” is 
written three times—once to prohibit eating (meat with 
milk), once to prohibit deriving benefit and once to prohibit 
cooking.  Similarly, this is precisely how the ruling is recorded in 
the Shulchan Aruch (Y.D. 87, 1).  

It behooves us to consider why HKB”H, the Giver of the Torah, 
juxtaposed the mitzvah of “bikkurim”—bringing the first fruit to 
the Beis HaMikdash—with the prohibition of eating meat and milk 
together.  At first glance, there does not appear to be any connection 
between these two mitzvos.  Secondly, what is the divine rationale 
underlying this prohibition?  In truth, Rabeinu Bachayei here 
presents a tremendous chiddush concerning this prohibition.  
First, he presents several rationales for this prohibition; then, he 
cites a Midrash that states that this prohibition is categorized as a 
“chok”—a law whose rationale will remain unknown until HKB”H 
reveals it to us le’asid la’vo.  Here are his sacred comments: 

"ומן הנראה כי הטעמים האלה בלתי מספיקים, ואינם עיקר בטעם המצוות, אלא 

ושעיר  אדומה  פרה  מכלל  היא,  החוקים  מכלל  זו  מצוה  שהרי  השואל,  את  לדחות 
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

want to discuss a topic that many readers may find obvious and, 
therefore, useless. In truth, this is one of those areas that is so 
ingrained in us that we have no idea that it has been inserted into 
our decision-making “code”. Not only is this not obvious, but when 

we make decisions, it is a virus that infects us.
 
Many of our reactions are the result of thinking that we are not only the 
center of our own world but that we are also the center of everyone 
else’s world. Whatever other people do, good or bad, is somehow 
connected to their relationship with us. This belief is more than a 
harmless misconception. This misconception taints almost everything we 
see, and therefore, almost all of our conclusions, 
and it ultimately taints many of our decisions.
 
Here are a few scenarios where many people, 
naïvely and unknowingly, think in a self-absorbed 
manner. I will then describe how our tainted 
interpretation eventually takes on a life of its own, 
hurts us again and again, and hurts all those in its 
path.
 
1) Thinking in a self-absorbed manner hurts 
our marriages. Our first reaction to a spouse 
coming home and acting less characteristically pleasant than usual is to 
ask ourselves, “(Why) is s/he upset at me?”. Confident spouses quickly 
get over that thought but even they are not always certain that it isn’t 
them until they pinpoint the exact cause.
 
Logically, there is no reason to assume (although they should certainly 
consider) that the most probable cause for their spouse’s bad mood has 
anything to do with them. There are so many other plausible explanations, 
such as work, money, hunger, fatigue, family, or something as mundane as 

having experienced an above average amount of traffic.
The damage caused by our conclusion is the noticeable increase of stress 
and/or resentment. A husband comes home in a bad mood, possibly 
hoping for some sympathy, and instead he finds resentment. Since he is 
in a bad mood, his mind wanders in all the wrong places and he quickly 
finds a good excuse to be upset at his wife.
 
If spouses would not think so self-centeredly, they would objectively 
wonder why their wife or husband in a bad mood and ask them. Based 
on the answer, the spouse would decide what to do next. Whatever the 
cause, even if it was caused by the spouse, it can be more quickly solved 

than otherwise.
 
2) This next point requires an introduction. I 
recently responded to an email asking me for the 
proper way to understand people that are close 
to them and act hurtful and/or selfish. The person 
writing the email took it as a personal slight and 
could not see an alternative way to understand the 
actions. Here’s a portion of my response.
 
The alternative way to think about this is 
to remind ourselves that his actions and his 

inability to think of others isn’t a testimony of his lack of caring for 
others, specifically, yourself. It is most likely (no one can say with 
certainty what others are actually thinking) a statement of the 
level of pain he feels every day. While objectively this makes sense, we 
will still need to remind ourselves about this many times over.
 
After I wrote this, I realized that it is difficult to be hurt by others unless 
we believe that they are thinking of us, even capable of thinking of us, 
before they acted. The truth is that many people are not emotionally 
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his Parsha discusses the difference between a person who is a 
M’anes, a man who forces a woman to do an Aveira with him, 
and a Mefate, which is when he convinces her to do so willingly. 

The Akeida points out that while the two acts are physically identical, 
they are very different from each other.
 
The Akeida explains that people can control other people’s bodies such 
as by taking away their food, making noise while they are trying to sleep, 
etc. That is terrible and falls under the category of theft.
 
There is something much worse, and that is controlling people’s thought 
processes. An Oneis is controlling people’s bodies. But a Mefate distorts 
how people think, convincing her that a terrible act is good for her. The 
severity of a Mefate is that it instills a belief system that what is right is 
seen as wrong and what is wrong is seen as right.

All people are teachers. We do this by our trivial conversations, body 
language, and by our friendships. We must be very careful not to convey 
incorrect values when we speak to people. We can’t cause people to 
think Loshon Horo is not so bad because they see us talking. We can’t 
convey that getting angry at others is natural when we are stressed out. 
We can’t downplay the importance of Torah.
 
In addition, we can’t convey a message that taking care of themselves is not 
important. People should not stay up all night. People should say please 
and thank you. Everything we do must convey healthy Torah, physical, 
and emotional living. Distorting what’s right in others is considered very 
serious in the eyes of the Torah. In addition, teaching other distorted 
values takes on a life of its own. Even when you straighten out, the other 
person will continue your destructive legacy. 

T

"Believing that everyone 

centers around you is a 

death trap in regard

to self-esteem."

 
 

Parshas Mishpatim - Foundation of Jewish Law School 
David Gurwitz 

 
There are some advantages to earning two graduate degrees - legal (J.D., or Doctor of Jurisprudence) and 
business (M.B.A., or Master of Business Administration) - and passing the CPA exam (for those who don’t 
know, Certified Public Accountant). People actually assume that I know something. 
  
I would like to disprove that assumption with a discussion about…assumptions. 
  
I would like to share two tremendous insights that I learned when I began law school several decades 
ago. 
  
The first was that it is vital in each course, and in each case, to read the table of contents carefully and 
repeatedly. That is, try to know the big picture before you delve into the details. 
  
I continue to try and do this with each parsha and each sefer and each masechta of Daf Yomi. Rav 
Shamshon Raphael Hirsch zt”l, among his many talents, was a master framer and organizer of how topics 
are interrelated. After reading how he frames each inyun, I always feel like I had known very little 
beforehand. 
  
The second was a real shocker. 
  
I read a book by a Yale Law School professor named Grant Gilmore called “The Ages of American Law.” In 
it, he explains that the American system of laws follows cases that were decided in the past as the 
foundation of future cases. The main “foundation” cases in the five main areas studied in the first year of 
law school - contracts, property laws, torts (damages), evidence, and procedure - were all decided, in his 
opinion, incorrectly. Therefore, what we assume about at least one major worldwide system of laws outside 
of the Torah, the American system, could be based on a foundation of incorrectly decided cases. 
  
We, unfortunately, see this approach so clearly continued today. This supports Rashi’s statement that 
“placing these judgments before them,” meaning outside our courts, is a chillul Hashem. 
  
Our world is quite different, boruch Hashem, and so is the foundation of our laws.  
  
The first Rashi in this week’s parsha explains why Parshas Mishpatim, which means the social laws, 
ordinances or judgments, is placed right next to the parsha containing the giving of 
the Aseres Hadibros and which ends with a discussion about the Mizbeiach. 
  
He says that “Ve'eileh hamishpatim - And these laws” means that they also come from Har Sinai, that we 
should place the Sanhedrin next to the Bais Hamikdosh, and that the laws should be like a prepared table, 
a shulchan aruch, set and ready to be applied. This means studied diligently. We wrote last year that there 
is only one way to learn these laws - Talmud, which has the same value as the 
word mishpatim - Mem (40), Shin (300), Pey (80), Tes (9), Yud (10) and Mem (40), with the kollel, 
equals 480. 
  
Rav Hirsch gives us another fundamental reason why these laws are placed next to the Aseres Hadibros: 
“To teach us that the morality and decency which is the goal of the work placed on each individual in the 

was Zocheh. In everyone's years of character development (the nurture 
kind, not the nature kind)between childhood and adolescents we all 
have had various teachers, Rabbeim, Moras and family members. We 
have a Rebbi that teaches us Aleph-Beis, a Rebbi that teaches us how to 

read (hopefully), teaches us Chumash and guides us through the symphony 
of learning a Sugya. We have a Rebbi that teaches us how to sing, how to 
laugh and how to cry. Someone to show us how to be compassionate and 
caring, how to be respectful, with all of those lessons stored in our minds, 
יודעים  ובלא   with or without intent - and somehow cultivate and - ביודעים 
model our nurtured character. Through that journey we hope someone will 
teach us  מדות טובות, even if inspired by a machine sighing "Middos alert - 
Middos alert", it's all good. 

But I was Zocheh. The Rav in my mothers A"H (whose Yahrtzait was this 
week) Shtetl in Lithuania was Harav Yaakov Moshe Lessin ZT"L a Talmid 
Muvhak of the Alter from Slabodka - who had a life-size picture  ממש - 
6 feet tall hanging in his office -  מוריך את  רואות  עיניך   of the Alter. We והיו 
moved to be near him (we lived in apt. 2c and he lived in apt. 3b) and I 
spent my formative years in his 4 Ammos, B"H. One could see the Alter and 
every nuance of Slabodka Mussar in how he dressed, in every word and in 
every movement. Everything about him whispered - very loudly - here is a 
member of  ממלכת כהנים (he was a Kohen) and a  גוי קדוש. My imagination of 
what the Kohen Gadol looked like when he emerged from the  קודש הקדשים is 
what we saw, always, when we went upstairs to conclude our second Seder 
and sing with him until  חד גדיא - was the Rav, looking like a  מלאך אלוקים. 
It seemed to me that there never was a Kittel that shone like his, crowned 
with a snow-white beard that adorned his face glowing with  שמחה - as the 
Yiddish expression goes;  די שכינה רויעט אויף איהם. 

I saw what מדות טובות were, I saw unusual  איידעלקייט, refinement and nobility 
wrapped up in someone that I consistently saw totally enveloped in his 
Gemara in his small office. The Rav would regularly come to our home 
to make Kiddush on  שבת מברכים to sing, to talk to us and to leave us with 
a Dvar Torah. I'd like to share with you a Dvar Torah that he would say 
countless times, which is saturated with Slabodka Mussar just as he was. 

Right after the spectacular  מעמד הר סיני, the most uber revelation any nation 
ever had and as Moshe returns to them, we would expect the first  מצוות to 
be taught should be something dramatic and exciting i.e. the Kohen Gadol 
going into the  קודש הקדשים and the rope turning white. First impressions do 
somehow shape our final impression too. The first three Mitzvos are related 
to understanding  ה' הוא האלוקים, associated with  אנכי ה' אלוקיך and His service. 
Do not create images of Godliness, how to make a  מזבח, not to mention 
the  שם המפורש randomly all have some theological import. Then the Torah 
warns us not to use an ax while building the מזבח because it's wrong to use 
an instrument that shortens life on the instrument that lengthens life. That 
is followed by instructions to build a ramp for the מזבח to avoid a somehow 
immodest step that is offensive to the stones that we benefit from-Rashi.

As we learn the Rashi, we shrug our shoulders wondering is this what the 
concern should be while worshipping Hashem? The Rav pointed out, that 
these  איידעלקיטען , the refinement of character even in the subtle nuances 
of service of Hashem is the heart and soul of what it is all about. Chazal 
(BR"R 42) point this out on the Pasuk (Mishlei 30:5)  כל אמרת אלוקים צרופה the 
Mitzvos were given to remove the impurities of man - לא נתנו המצות אלא לצרף 

 Yes, these small nuances, being concerned with the civility .בהם את הבריות 
and politeness to even inanimate objects and the nobility of our strides up 
to the top of the  מזבח, make all the difference in the world to validate our 
 The Rav said this is the lesson in Middos, in distinguished behavior .עבודת ה' 
that is the core of what Torah teaches and is the basis for all of the משפטים  
that follow in this weeks Parsha. 

The  משפטים, the laws and the  דינים of the Parsha are almost exclusively דינים 
 in how to deal with interpersonal relationships - how to deal ,בין אדם לחברו 
with someone else in various situations. This itself is another lesson in the 
primary status of בין אדם לחברו - how to be a Yid 101. The Torah begins with 
the Halachos of an  עבד עברי - a rather odd choice. Many Mefarshim alert 
us to see that one of mans Yetzer Hara's is to abuse the power he has over 
someone else (never realizing how small that makes him). Kadosh Baruch 
Hu is not really in favor of one Jew lording it over another Jew but if the 
situation does arise - be aware - you think you are the master, קנה אדון לעצמו 
, you must treat him better than yourself. 

There is a Ramban that needs our attention. The Ramban explains that the 
positioning of these Halachos are a replica of the  עשרת הדברות (it is worth 
seeing it inside-21:1)and " ואלה המשפטים כנגד לא תחמוד". This is because without 
understanding someone else's property and recognizing my responsibility 
towards it, we will end up wanting it and stealing whatever our hearts 
desire. This Ramban needs to be learned-see the Maamar of Rav Simcha 
Zisel Broide-Chevron Rosh Yeshiva, on how the only way to reach  'ידיעת ה is 
through keeping the  עיי"ש - דינים. The lesson I see is based on the Gaon (see 
Sefer MiMaamakim-Mandelbaum based on the Maamarim of Rav Moshe 
Schapiro Zt"l) , that the tenth item of a list of ten is the  יסוד and שורש of all 
the ten. This means, says the Gaon, that לא תחמוד includes whatever it says 
in the first nine דברות, it is  כולל them all. To know what I have is mine and 
what you have is yours and is off limits no matter how desirable it may seem 
to me is the basis for a workable and peaceful society. The sad story of the 
 - ונמכר בגנבתו - who is sold to be taught the lesson of how stealing עבד עברי 
can destroy a man. An עבד has no independence, he can no longer do what 
he wants, his  בחירה is diminished. Such a person is taught that being an עבד  
to another human, losing that all-important בחירה - you can even marry a 
 to him. He really lost it all if he wants אסור  that was always previously שפחה 
to stay past the six year limit and continue to live in servitude, a diminutive 
existence, a poor excuse for a  צלם אלוקים. This whole package is an education 
to recognize our responsibility to someone else's property. 

The Ramban in numerous places explains the Mitzvah of  ועשית הישר והטוב - 
you shall do what is fair and good (Va'eschanan 6:18) to mean not just the 
letter of the law but Hashem wants us to do right even without a command. 
וישר טוב  אוהב  הוא  כי  בעיניו  והישר  הטוב  לעשות  דעתך  תן  צווך  לא  באשר   Hashem גם 
loves when His children do what is fair and good, done with Middos, 
understanding the nuances , that "Aidelkeit", that nobility towards others 
and their possessions that makes all the difference in the world. 

May we all be Zocheh.
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Two words: “Rebbe Elimelech” –  מילים: "רבי אלימלך"שתי  
Two years ago, after the yahrzeit of the Noam Elimelech on 21 Adar 
at the grave in Lizensk, a large fire broke out which caused much 
damage in the area. After a long time, the firemen were able to put 
out the fire. By the grace of Hashem no one was hurt. 
What has not yet been publicized was the second fire at the grave of 
R’ Elimelech, you are the first to know from the one who the miracle 
happened to. Actually, the story before you should have been told 
secondhand, but with the help of Heaven and in the merit of the 
Tzaddik R’ Elimelech, the one involved writes these lines himself. 
It was late at night, no one was by the holy grave of the Tzaddik. Not 
a soul was around, just me alone. I was able to paint the grave marker 
anew as it had been before. As you know, R’ Elimelech’s grave is 
surrounded by bars, but instead of an impressive and dignified gold 
color, after the fire they were covered in soot. The old paint had to be 
peeled off, and the tines cleaned before being repainted gold. 
While I was pouring paint thinner on a rag, some of the thinner 
splashed on the flame that is constantly burning at the grave. The rag 
quickly caught fire and the rest of the thinner splashed on my clothes 
which quickly caught fire as well. I tried to put out the fire on my 
pants and shirt to no avail, but except for burning my hands nothing 
helped. To roll on the ground would also not help since there was not 
enough room to do this. I tried to take off my shirt, but it was 
completely aflame, and it simply was not possible to do anything.  
Then, at this critical moment, minutes before I was going to recite 
Kriyas Shema for the last time of my life… out of complete faith that 
this would be the only thing that might help me, I cried out two 
words: ‘Rebbe Elimelech’. 
That second, the fire on my clothes went out as if it never happened, 
and the only thing left for me to do was put out the fire on the rag 
which was still burning.  
I looked at my clothes, and they were intact as if they never burned. 
In contrast, the rag was charred and black. If the miracle had not 
happened to me personally, I doubt if I would believe these words as 
written. I have no doubt that the merit of the Tzaddik protected me 
and the reason that I am writing this is to publicly thank HaKadosh 
Baruch Hu, and so everyone would know the power of crying out 
from the depths of the heart for an immediate response.   

 

You shall surely return it to him – לו השב תשיבנו  
Our parsha is filled with halachos and laws pertaining to matters 
between one person and another. These laws are not just 
‘halachos’, rather, they are a main approach, character traits and 
customs that a person knows how a Jewish person should conduct 
himself in any situation. The Torah states (23:4-5):  כי תפגע שור'

אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו לו: כי תראה חמור שונאך רובץ תחת 
עמו'משאו... עזוב תעזוב   – ‘When you will encounter an ox of your 

enemy or his donkey wandering, you shall surely return it to him. 
Perhaps you will see the donkey of someone you hate lying under 
its burden… you shall surely help along with him.’ Our Rabbis teach 
from this that the Torah first mentioned ‘the donkey of your 
enemy’ and from here you learn that if you must help the donkey 
of your enemy, then how much more so if it is the donkey of 
someone that you do not hate. 
These two mitzvos are written one after the other and both are 
speaking about your enemy and the one you hate. This teaches us 
that a Jew must always help another even if it goes against your 
feelings. Even if the owner of the lost object is your enemy, and 
even if the owner of the donkey is someone that you hate, you 
must help him. As we have stated several times, a Jew cannot 
conduct himself according to what comes to him or what is 
pleasing to him. A Jew must act according to the will of the 
Creator. It is clear and understood that if the Torah is so 
meticulous regarding the possessions of a person, then regarding 
the soul of a person we are surely obligated to help. And so, we 
must always be prepared to help every Jew who needs help, 
whether it is physical help or spiritual help (of course if one is 
unlearned, he must be very careful when dealing with people who 
are far from Torah and mitzvos, as he might be harmed by them). 
This week is the shloshim of the Rosh Kollel, Rav Simcha Rosenfeld 
zt”l, who was unique in these matters. He devoted himself to 
helping another Jew whenever he could, whether with physical 
needs that he was involved in with chesed or spiritual needs since 
he was very involved in bringing closer those who were distant. He 
was even involved in bringing those who are close even closer. His 
entire life was spent involved in chesed both physical and spiritual 
for every person. He was an example of what chesed really is. 
We, his students, must continue in his way, this is the way of the 
Torah, to be involved in chesed as much as he can, and there is no 
one who can’t. Even saying ‘good morning’ to a friend or neighbor 
is chesed. 
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A Wise Eye 
ואלה המשפטים אשר תשים  “ 21:1
 ”לפניהם
“And these are the judgments 
that you shall place before 

them:” Why does the Torah use a peculiar 
Loshon of “לפניהם” – that these Halachos shall 
be placed in front of them?  This week is 
Parshas Shekalim, which speaks about Klal 
Yisroel giving a Machatzis Hashekel.  The 
Medrash tells us that Moshe Rabbeinu could 
not understand what it looked like, until 
Hakodosh Boruch Hu showed him a coin of 
fire.  Why did Klal Yisroel only give a half of a 
Shekel, and why did Hakodosh Boruch Hu 
show Moshe a coin in fire?    
 Why does the Posuk say that the 
Mishpatim should be, “placed” in front of Klal 
Yisroel, instead of saying that they should be 
taught to Klal Yisroel?  Bava Basra 131a – “  אין
 A judge only has“ – ”לו לדיין אלא מה שעיניו רואות
what his eyes see.”  This phrase seems to be 
inaccurate, and it should have said that a 
judge only has, “מה שאזניו שומעות” – that which 
his ears hear.  For a judge does not see 
anything with his eyes when adjudicating a 
case, rather it is what his ears hear from the 
litigants and witnesses with which he makes 
his judgment.  Chazal are saying something 
deeper here, and that is that the judge must 
use his “eye” of wisdom.  He must look at the 
case in front of him with a wise eye, so that he 
adjudicates the case properly, and not just rely 
on what he hears from the participants of the 
case.  If the judge only judges based on what 
he hears, he will not rule correctly, for there is 
much trickery and deceit.  Rather he must 
open his intelligent eye, and recognize what is 
true and what is not.  If a judge were to rule 
that an oath must be taken based on what he 
heard, it could be that the one who will swear 
will be swearing falsely, and the theft will not 
be rectified.  So not only did he not rectify the 
wrong, but he causes more evil to be 
perpetrated with a false oath.  The judge must 
be wise and figure out how to get the truth so 
that the theft is rectified, and a false oath is 
not taken.   

There is a story in the Sefer   שיחות
 about a wine merchant חולין של תלמידי חכמים
who had a worker who hid fifty silver coins 
among the barrels of wine because Shabbos 
was coming, and he needed a place to hide it. 
On Motzai Shabbos, he returned to the place 
where he had hidden his coins, but it was gone.  
He cried out bitterly, for he had just lost all the 
money that he had worked for years to earn.  
He believed that his boss was the one who stole 
his money, so he had his boss called to the 
Gaon of the city.  The Gaon asked the boss if 
he knew anything about his worker’s money, 
and the boss said he did not.  The Gaon told 
the boss, “I too believe that it must have not 
been you – a Jew, who stole the money on 

Shabbos, rather it must have been a non-Jew 
who stole it.  Being that a non-Jew went into 
the place where all your wine was stored, that 
would make all of your wine, יין נסח, and you 
would need to spill all of it out.  Then someone 
needs to be sent to the Shul to inform everyone 
that they are not allowed to purchase wine 
from you, for it is all יין נסח.  When the boss 
heard these words, his heart died within him, 
for he realized that his evil act had dire 
ramifications to him – for now he would lose 
an insurmountable amount of money. The boss 
was compelled to admit to the Gaon that it was 
he who stole the money, and not a non-Jew – 
therefore his wine was not יין נסח.  The boss 
swore that he was the one who stole it.  The 
Gaon said that it was not enough for him to 
swear, but he must immediately go bring the 
worker his pouch of money, and he did so.  This 
Gaon used his “eye” of intellect to have the 
theft rectified, and for there not to be any false 
oaths.  There are many such scenarios where 
the litigants and witnesses may try to deceive 
the judges.  Chazal do not say, “  אין לו לדיין אלא
 for if the judges only acted ,”מה שאזניו שומעות
upon when they actually heard, there would be 
much ruin which would be caused by it.  
Rather Chazal say, “מה שעיניו רואות” – meaning 
that judges must adjudicate based on what 
their “eyes of intellect see,” that they must look 
deep into the hearts of the litigants and 
witnesses to know if the words that are coming 
out of their mouths are true, or do they need to 
be crafty and use ingenuity to get all to say the 
truth, and rectify all that was wronged.   (  בן
  (איש חי
 The Medrash says that Moshe 
Rabbeinu had difficulty understanding what 
the Machatzis Hashekel looked like .  
Hakodosh Boruch Hu showed Moshe a coin of 
fire, so that Moshe would know what the 
Machatzis Hashekel looked like.  Why did 
Hakodosh Boruch Hu show it to Moshe “in 
fire” instead of just showing him what the coin 
looked like? Hakodosh Boruch Hu was 
alluding to Moshe that it was not yet time for 
the Glory of Hakodosh Boruch Hu to be 
revealed to the world.  There would be 
destructions of holy places, like the Bais 
Hamikdash, and Klal Yisroel would be in 
Golus.  Klal Yisroel would need to wander for 
many years until they will finally be Zoche to 
the third and eternal Bais Hamikdash.  This is 
alluded to in the “coin of fire” – the fire 
represents the burning of the Batei 
Mikdoshos, and it also alludes to the final Bais 
Hamikdash, which Chazal tell us will be built 
with fire.  However, until that time of Le’asid 
Lavo and the Malchus of Hakodosh Boruch Hu 
will be revealed to all, we must follow 
Hashem’s lead and act with Shiflus and 
Anivus, and thus we do not give a whole 
Shekel – but we are humble and only give a 

half of a Shekel (see Atzei Chaim above).  (  ברך
 (משה

 The Posuk says that the Mishpatim 
shall be placed, “ הםלפני ” – because Yirah, fear, 
is the storehouse of wisdom.  If there is no 
Yirah, then there is no wisdom which the 
judges need in order to properly adjudicate 
monetary cases. Shemos 20:17 “  ובעבור תהיה
 So that awe of Him (Hashem)“ – ”יראתו על פניכם
shall be upon your faces.”  Why is it that the 
face is the storehouse – represents, the Yirah 
of a person?  It is known that the face of a 
person alludes to the Shem Havayah, as the 
Shlah Hakodosh tells us. The eyes of the 
person is a like the letter 'י, and the nose is like 
the letter 'ו.  Two eyes, 20, and a nose, 6, is a 
total of 26, which is the Gematria of the Shem 
Havayah.  The face also alludes to the Shem 
Havayah in its spelled out form with the 'ה - , 
(spelled out, ה-ו, ה-ה, ו-וד, ה-י ) which is the 
Gematria of 52.  We have the 26 from the eyes 
and the nose. If you take the end of the nose: 2 
holes, which each one represents a 'י, and the 
wall in between the holes represents a 'ו, you 
have another 26, for a total of 52.  It says in 
the Sefer עץ חיים that the Sod of Yiras Hashem 
is in the Shem ב"ן of Hakodosh Boruch Hu – 
the fifty-two that is alluded to on the face.  As 
it says in Mishlei 22:4 “'עקב ענוה יראת ד” – “The 
result of humility is fear of Hashem.”  The 
Posuk tells us here, “ תשים  ואלה המשפטים אשר 
 telling us that the “face” is – ”לפניהם“ – ”לפניהם
very important.  For if one does not have Yiras 
Hashem upon one’s face, then his wisdom is 
worthless.  One needs to have Yiras Hashem 
in order to be a proper judge. (בן איש חי) 

 These Halachos were to be – ”לפניהם“ 
placed on “their faces.”  The face is the place 
which must remind us of the Yiras Shomayim 
that we must have.  In order for one to 
adjudicate matters of money, or for the layman 
to be involved in the day to day business or 
affairs of this world – one must have the 
proper Yiras Shomayim in order to act 
properly.  The Torah sets the guidelines and 
the Halachos, but it needs to be infused with a 
large dose of Yiras Shomayim.  If one becomes 
arrogant and thinks he knows it all, he is sure 
to err.  We must think about the Half of the 
Shekel which Klal Yisroel gave to the 
Mikdash.  Hakodosh Boruch Hu showed 
Moshe the coin in fire, as a reminder that we 
are always to act with humility, as Hakodosh 
Boruch Hu does, until we are Zoche to the 
eternal Bais Hamikdash.  We are also always 
to yearn for that time, for the final Geulah.  
This half was to show that Klal Yisroel were 
cognizant of the Yiras Shomayim that they 
must exhibit at all times, and never to become 
haughty.  May we be Zoche to have true Yiras 
Hashem, and be Zoche to the Geulah Shlaima, 
 !במהרה בימינו אמן

Parashas Mishpatim פ"שת םיטפשמתשרפ

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

םנחישפחלאציתיעיבשבו
And in the seventh, he shall go free, for no charge. (21:2)

Overcome with economical woe, a Jew ignores the 
degradation that he will bring upon himself and resorts to theft to 
elevate himself from his sorrowful economic state. He is caught, and 
found lacking in funds with which to make restitution. As a result, he 
is sold into slavery. In the event that the value of the theft equals or 
exceeds the estimated value of his six years of work, he is sold as a 
bondsman. Jewish slavery is unlike any other form of restriction of 
personal freedom. The Jewish bondsman is treated quite well. 
Nonetheless, he is still a slave, and, as such, he has limited freedom. 

The Torah refers to the bondsman as an eved Ivri, Hebrew 
slave, rather than Yehudi, the more exalted designation that 
continues to serve as our identity as a nation. Furthermore, the idea 
of fixing his service to just six years, and granting the seventh year 
the power of catalysing his freedom, seems to be more symbolic 
than rational. While in most aspects of this period of slavery the 
bondsman is treated with dignity, in one instance this man is meant 
to feel denigrated. This is the law that permits the master to give 
him a heathen slave-girl as a “wife” for the duration of his servitude, 
after which the wife and whatever children she bears remain with 
the master. Apparently, this man’s plunge into spiritual ignominy 
must be expunged through a self-awareness of the degree of his 
descent. Losing Yehudi status and being allowed to liaison with a 
non-Jewish woman drives home the notion that he is as distant from 
Judaism as his wife, and his national affiliation plunges to that of the 
period preceding the Giving of the Torah. What about the “six” years 
of servitude, followed by the “seventh” year, generates his freedom? 
How does this fit into the equation?  

In almost parallel expositions, the Nesivos Shalom and 
Horav S. R. Hirsch, zl, examine the eved Ivri from a perspective which 
instructs us concerning our personal avodah, service, to the 
Almighty. The eved Ivri symbolises the Jew who has fallen from his 
spiritual level and is now in dire need of tikkun, spiritual repair. No 
Jew is forgotten. No Jew is left to wallow alone in spiritual 
defilement. Every Jew has an opportunity to return and find a 
remedy for his spiritual estrangement. 

The fall to sin of the Eved Ivri is alluded to by the six years 
of servitude, as six is the number (six work days) which symbolises 
the purely material, physical world. In order to achieve restitution of 
that which was lost by his sinful activity, he must subordinate his 
“six” to work himself up to “seven,” the symbol of Shabbos. During 
the precious Shabbos, his soul can regain its original brilliance. The 
light of Shabbos penetrates into the darkest and coldest hearts and 
resuscitates them, elevating the Jew from the nadir of depravity and 
returning him to the apex of spiritual lustre. Even the Jew who has 
submerged and lost himself in the “deep six” can, through the 
kedushas Shabbos, the holiness of Shabbos, rise to his designated 
pinnacle. Once the slave leaves his master, he will leave with a 
reminder of caution: Beware of the “six” of materialism and 
physicality to which you have been enslaved, and focus on the 
“seven” of kedushah to which you were created to live. 

I have taken the liberty of melding together the ideas 
which Rav Hirsch and the Nesivos Shalom expounded in order to 
convey the message that “Shabbos saves.” How does this 

phenomenon occur? How do we bring back every Jew who has 
alienated himself from the Torah-way, just by living, experiencing 
and observing Shabbos? I turn to the Nesivos Shalom. Shabbos
comes to us in a variety of ways. For some, it comes weekly, while, 
for the saintly few, the entire week is focused on Shabbos. Sadly, 
some individuals experience that awakening after seven long years, 
and others who never (never say never) have to wait for Yovel, the 
Jubilee year – once in a lifetime – to have the opportunity to find a 
remedy for their spiritual angst. Everyone, however, is afforded that 
chance to return. 

How does it work? The full complement of Shabbos 
kedushah and its therapeutic effect is achieved through ahavah, 
love. We serve Hashem on Shabbos with the attribute of love –
complete, total, unabashed, unrestricted love of Hashem. As long as 
one cannot sever his love for the earthly, and materialistic, so that 
he gives to Hashem only the leftovers, the light of Shabbos will not 
illuminate him. Hashem wants us to repair our breach and return it 
to Him. Shabbos can be that vehicle, if we are prepared to submerge 
ourselves totally in its holiness. 

רמשלםילכואףסכוהערלאשיאןתייכ
If a man shall give money or vessels to his fellow to safeguard. (22:6)

Our parsha presents the laws concerning people who are 
entrusted to safeguard someone else’s property. If the pikadon, 
object (money or vessels) is lost, stolen or damaged, the liability of 
the shomer, custodian, varies according to the degree of his 
responsibility. For example, one who receives no compensation 
(shomer chinam) is responsible only if he had been in the position of 
safeguarding the article in his charge. One who receives 
compensation (shomer sachar) or a leasor (socheir) is responsible for 
loss or theft, unless it occurred in a situation beyond his control, an 
oneis. A borrower (shoeil) is responsible under all conditions. This 
dvar Torah concerns itself with the shomer chinam, uncompensated 
watchman, who is liable to pay only in the event that he has been 
negligent in safeguarding the charge entrusted to him. 

A talmid chacham, Torah scholar, was entrusted with funds 
belonging to a yesomah, orphaned girl. He was traveling, and, during 
his trip, was accosted by thieves who relieved him of the girl’s funds. 
When the incident was brought before the rav of the community, 
the rav asked the shomer (chinam) if he had recited tefillas 
haderech, wayfarer’s prayer, prior to (or during) his trip. The scholar
thought for a moment and realised that he had not. This was the 
first time that, due to the rush, he had neglected to recite the prayer. 
The rav listened, yet decided that the girl’s money was lost due to 
negligence on the part of the shomer: “Any person who leaves for a 
trip must recite tefillas haderech. One who has in his possession 
funds belonging to an orphan certainly must do so. If he did not, he 
is negligent and must pay.” 

Horav Moshe Barzam, Shlita (grandson of the Steipler 
Gaon), relates that when he related this psak, halachic decision, to 
his uncle, Horav Chaim Kanievesky, Shlita, he concurred with the 
decision of the rav. He even added his own vignette. If the funds 
were held in the home of the shomer – and the shomer had a 
mezuzah that was pasul, declared halachically unfit – and were 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS MISHPATIM 
MISHPATIM - THE G-D FACTOR INTERVENTION 

The first mishpat that the Torah talks about after Matan Torah is that of ירבע דבע . Wouldn't you say that it is quite amazing that  ירבע דבע  is 
gematriah חישמ . But what does this cryptic revelation mean and what impact should it have on our lives? Let us try to make sense of the message 
it is sending to us. 
 
Another fascinating thought is found in the Chidah. On the mitzvah of ידבע דבע , he writes that the word ירבע דבע הנקת יכ  also contains a cryptic 
message which is in the הנקת  that by adding the first two letters קת  it equals 500 equivalent to the value of the final letter ך. For even though the ת 
which is the last letter of the Aleph Beis equaling 400, the five final letters of ך פ צ נ מ  continue to represent higher numbers where the ת left off. 
Therefore we have ך equaling 500, ,600  ם הנקת With this understanding, the word .900 ץ and 800  ף 700  ן  in the second passuk comes out in 
substitute form to the letter ך. 
 
These three letters ךנה  originally in  send us a code which is unique only to these three letters of the Aleph Beis. That Medrashic code is that  הנקת
these three letters are not paired with any other letter. In the ones, 1-10, each letter is paired with another in order to attain 10 which is the number 
of shelaimus of the single digits, since 10 makes a closure in this unit as it returns to number 1 with an added 0. The paired digits look like this:  טא

 remains by itself together with itself to arrive at the sum of 10. So too in the units of tens from 10-100 the letters are ה however the letter  דו זג חב
paired off as follows סמ על פכ צי  and נ  stands with itself to add up to 100. Now the last section is from 100-1000. The pairs are as follows ןש ףר ץק 

םת  but the letter ך remains with itself 500x2=1000. Hence we have three letters that are unique with the characteristic of staying within itself and 
do not have to come on to outside numbers which give to it its shlaimus. 
 
Very nice, but what does this have to do with ירבע דבע  the first example of mishpat? The truth is that the mishpatim of the Torah are incomparable 
to the secular laws that are set up and formulated by the nations. The purpose of their laws, are to protect society from becoming the Wild West 
which was void of Law and Order. This parallels the Medrash that says after creating Man Hashem took him on a tour in Gan Eden and said to him 
"Look at my beautiful and symmetrical world. Make sure you don't ruin its harmony". This is the purpose of the Seven Mitzvos Bnei Noach, seven 
refers to the seven days of in which Hashem created the nature of the world. All that Hashem wants from all the gentile nations is just to keep the 
status quo and not to ruin the balance of nature through selfishness, lust, greed, jealousy, and transgression. This purpose is in contrast to the Torah 
which by the fulfillment of each mitzvah it transforms one into a greater spiritual being bringing one closer to Hashem by sanctifying your 248 limbs 
and 365 sinews.  
 
Another way in which the mishpatim bring one nearer to Hashem is by the realization of Hashem's Hashgacha in the mishpatim. For example  ןיע 

 an eye for an eye etc. Even though in actuality one doesn't receive the punishment of losing his eye, but the statement declares that the  ןיע תחת
punishment for blinding someone should have been reciprocated הדמ דגנכ הדמ . It is by this procedure of midah keneged midah one can see the 
hand of Hashem in his tikkun and not merely think that what befalls him is just a coincidence but rather a הק incidence. It is this midah keneged 
midah against Mitzrayim that inspired Yisro to come to the desert and to be megayair  as the Sforno elaborates (Shmos 18,11)  
 

 ,לארשיל דוליה ןבה לכ םירצמה וגרהש ומכ םהירוכב גרהש היה הזו .והער לע שיא דיזי יכ ומכ ,לארשי לש םהילע םירצמה ודז רשא ומצע רבדה ותואב םעה תא ליצה יכ .םהילע ודז רשא רבדב יכ
 הבשח אל יכ םיהלאה לכ לע ותלודג הרוה הזבו .םנוצרב ועמש אלש ירחא םבל תא השקהו וחלשל ןאמתו לארשי ירוכב ינב דגנכ תורוכבה תא גרהו ,רואיב םינבה םה ועיבטהש ךרדכ םיב םעיבטהו

:דבלב ול דחוימ דחא רבדב לכויש ובשח לבא ,רבד לכב הדמ דגנכ הדמ םלשל הלעמ ירש םהיהלאמ לא םוש לכויש המוא םוש   
Only Hashem can constantly punish midah keneged midah down to so many details. 
Hashem's intervention in the mishpatim can be seen also from the passuk (Shmos 21,13) ודיל הנא םיקלאהו  as Rashi explains that Hashem made it 
happen that a person accidentally fell off a roof and killed a person with his fall. Without our knowing, the person who just killed accidentally had a 
past history of killing before accidentally but there were no witnesses to have been sent to a refuge city and remain there until the death of a Kohen 
Gadol. The person he fell upon and killed also had a past as a murderer without witnesses and therefore he was never put to death. Hashem convenes 
them both together and causes the person on top of the roof to fall and kill the one on the ground as witnesses were watching. Each one got exactly 
the punishment they deserved. Without Torah and the realization of Hashem's intervention to fulfill the judgments, one would look at the above 
scene as an unfortunate coincidence. However, when the laws and mishpatim come from Hashem, then it is called a הק incidence, whereupon Hashem 
intervenes to assure each one receives his exact tikkun. 
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PARSHAS  MISHPATIM



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



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

was Zocheh. In everyone's years of character development (the nurture 
kind, not the nature kind)between childhood and adolescents we all 
have had various teachers, Rabbeim, Moras and family members. We 
have a Rebbi that teaches us Aleph-Beis, a Rebbi that teaches us how to 

read (hopefully), teaches us Chumash and guides us through the symphony 
of learning a Sugya. We have a Rebbi that teaches us how to sing, how to 
laugh and how to cry. Someone to show us how to be compassionate and 
caring, how to be respectful, with all of those lessons stored in our minds, 
יודעים  ובלא   with or without intent - and somehow cultivate and - ביודעים 
model our nurtured character. Through that journey we hope someone will 
teach us  מדות טובות, even if inspired by a machine sighing "Middos alert - 
Middos alert", it's all good. 

But I was Zocheh. The Rav in my mothers A"H (whose Yahrtzait was this 
week) Shtetl in Lithuania was Harav Yaakov Moshe Lessin ZT"L a Talmid 
Muvhak of the Alter from Slabodka - who had a life-size picture  ממש - 
6 feet tall hanging in his office -  מוריך את  רואות  עיניך   of the Alter. We והיו 
moved to be near him (we lived in apt. 2c and he lived in apt. 3b) and I 
spent my formative years in his 4 Ammos, B"H. One could see the Alter and 
every nuance of Slabodka Mussar in how he dressed, in every word and in 
every movement. Everything about him whispered - very loudly - here is a 
member of  ממלכת כהנים (he was a Kohen) and a  גוי קדוש. My imagination of 
what the Kohen Gadol looked like when he emerged from the  קודש הקדשים is 
what we saw, always, when we went upstairs to conclude our second Seder 
and sing with him until  חד גדיא - was the Rav, looking like a  מלאך אלוקים. 
It seemed to me that there never was a Kittel that shone like his, crowned 
with a snow-white beard that adorned his face glowing with  שמחה - as the 
Yiddish expression goes;  די שכינה רויעט אויף איהם. 

I saw what מדות טובות were, I saw unusual  איידעלקייט, refinement and nobility 
wrapped up in someone that I consistently saw totally enveloped in his 
Gemara in his small office. The Rav would regularly come to our home 
to make Kiddush on  שבת מברכים to sing, to talk to us and to leave us with 
a Dvar Torah. I'd like to share with you a Dvar Torah that he would say 
countless times, which is saturated with Slabodka Mussar just as he was. 

Right after the spectacular  מעמד הר סיני, the most uber revelation any nation 
ever had and as Moshe returns to them, we would expect the first  מצוות to 
be taught should be something dramatic and exciting i.e. the Kohen Gadol 
going into the  קודש הקדשים and the rope turning white. First impressions do 
somehow shape our final impression too. The first three Mitzvos are related 
to understanding  ה' הוא האלוקים, associated with  אנכי ה' אלוקיך and His service. 
Do not create images of Godliness, how to make a  מזבח, not to mention 
the  שם המפורש randomly all have some theological import. Then the Torah 
warns us not to use an ax while building the מזבח because it's wrong to use 
an instrument that shortens life on the instrument that lengthens life. That 
is followed by instructions to build a ramp for the מזבח to avoid a somehow 
immodest step that is offensive to the stones that we benefit from-Rashi.

As we learn the Rashi, we shrug our shoulders wondering is this what the 
concern should be while worshipping Hashem? The Rav pointed out, that 
these  איידעלקיטען , the refinement of character even in the subtle nuances 
of service of Hashem is the heart and soul of what it is all about. Chazal 
(BR"R 42) point this out on the Pasuk (Mishlei 30:5)  כל אמרת אלוקים צרופה the 
Mitzvos were given to remove the impurities of man - לא נתנו המצות אלא לצרף 

 Yes, these small nuances, being concerned with the civility .בהם את הבריות 
and politeness to even inanimate objects and the nobility of our strides up 
to the top of the  מזבח, make all the difference in the world to validate our 
 The Rav said this is the lesson in Middos, in distinguished behavior .עבודת ה' 
that is the core of what Torah teaches and is the basis for all of the משפטים  
that follow in this weeks Parsha. 

The  משפטים, the laws and the  דינים of the Parsha are almost exclusively דינים 
 in how to deal with interpersonal relationships - how to deal ,בין אדם לחברו 
with someone else in various situations. This itself is another lesson in the 
primary status of בין אדם לחברו - how to be a Yid 101. The Torah begins with 
the Halachos of an  עבד עברי - a rather odd choice. Many Mefarshim alert 
us to see that one of mans Yetzer Hara's is to abuse the power he has over 
someone else (never realizing how small that makes him). Kadosh Baruch 
Hu is not really in favor of one Jew lording it over another Jew but if the 
situation does arise - be aware - you think you are the master, קנה אדון לעצמו 
, you must treat him better than yourself. 

There is a Ramban that needs our attention. The Ramban explains that the 
positioning of these Halachos are a replica of the  עשרת הדברות (it is worth 
seeing it inside-21:1)and " ואלה המשפטים כנגד לא תחמוד". This is because without 
understanding someone else's property and recognizing my responsibility 
towards it, we will end up wanting it and stealing whatever our hearts 
desire. This Ramban needs to be learned-see the Maamar of Rav Simcha 
Zisel Broide-Chevron Rosh Yeshiva, on how the only way to reach  'ידיעת ה is 
through keeping the  עיי"ש - דינים. The lesson I see is based on the Gaon (see 
Sefer MiMaamakim-Mandelbaum based on the Maamarim of Rav Moshe 
Schapiro Zt"l) , that the tenth item of a list of ten is the  יסוד and שורש of all 
the ten. This means, says the Gaon, that לא תחמוד includes whatever it says 
in the first nine דברות, it is  כולל them all. To know what I have is mine and 
what you have is yours and is off limits no matter how desirable it may seem 
to me is the basis for a workable and peaceful society. The sad story of the 
 - ונמכר בגנבתו - who is sold to be taught the lesson of how stealing עבד עברי 
can destroy a man. An עבד has no independence, he can no longer do what 
he wants, his  בחירה is diminished. Such a person is taught that being an עבד  
to another human, losing that all-important בחירה - you can even marry a 
 to him. He really lost it all if he wants אסור  that was always previously שפחה 
to stay past the six year limit and continue to live in servitude, a diminutive 
existence, a poor excuse for a  צלם אלוקים. This whole package is an education 
to recognize our responsibility to someone else's property. 

The Ramban in numerous places explains the Mitzvah of  ועשית הישר והטוב - 
you shall do what is fair and good (Va'eschanan 6:18) to mean not just the 
letter of the law but Hashem wants us to do right even without a command. 
וישר טוב  אוהב  הוא  כי  בעיניו  והישר  הטוב  לעשות  דעתך  תן  צווך  לא  באשר   Hashem גם 
loves when His children do what is fair and good, done with Middos, 
understanding the nuances , that "Aidelkeit", that nobility towards others 
and their possessions that makes all the difference in the world. 

May we all be Zocheh.
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Two words: “Rebbe Elimelech” –  מילים: "רבי אלימלך"שתי  
Two years ago, after the yahrzeit of the Noam Elimelech on 21 Adar 
at the grave in Lizensk, a large fire broke out which caused much 
damage in the area. After a long time, the firemen were able to put 
out the fire. By the grace of Hashem no one was hurt. 
What has not yet been publicized was the second fire at the grave of 
R’ Elimelech, you are the first to know from the one who the miracle 
happened to. Actually, the story before you should have been told 
secondhand, but with the help of Heaven and in the merit of the 
Tzaddik R’ Elimelech, the one involved writes these lines himself. 
It was late at night, no one was by the holy grave of the Tzaddik. Not 
a soul was around, just me alone. I was able to paint the grave marker 
anew as it had been before. As you know, R’ Elimelech’s grave is 
surrounded by bars, but instead of an impressive and dignified gold 
color, after the fire they were covered in soot. The old paint had to be 
peeled off, and the tines cleaned before being repainted gold. 
While I was pouring paint thinner on a rag, some of the thinner 
splashed on the flame that is constantly burning at the grave. The rag 
quickly caught fire and the rest of the thinner splashed on my clothes 
which quickly caught fire as well. I tried to put out the fire on my 
pants and shirt to no avail, but except for burning my hands nothing 
helped. To roll on the ground would also not help since there was not 
enough room to do this. I tried to take off my shirt, but it was 
completely aflame, and it simply was not possible to do anything.  
Then, at this critical moment, minutes before I was going to recite 
Kriyas Shema for the last time of my life… out of complete faith that 
this would be the only thing that might help me, I cried out two 
words: ‘Rebbe Elimelech’. 
That second, the fire on my clothes went out as if it never happened, 
and the only thing left for me to do was put out the fire on the rag 
which was still burning.  
I looked at my clothes, and they were intact as if they never burned. 
In contrast, the rag was charred and black. If the miracle had not 
happened to me personally, I doubt if I would believe these words as 
written. I have no doubt that the merit of the Tzaddik protected me 
and the reason that I am writing this is to publicly thank HaKadosh 
Baruch Hu, and so everyone would know the power of crying out 
from the depths of the heart for an immediate response.   

 

You shall surely return it to him – לו השב תשיבנו  
Our parsha is filled with halachos and laws pertaining to matters 
between one person and another. These laws are not just 
‘halachos’, rather, they are a main approach, character traits and 
customs that a person knows how a Jewish person should conduct 
himself in any situation. The Torah states (23:4-5):  כי תפגע שור'

אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו לו: כי תראה חמור שונאך רובץ תחת 
עמו'משאו... עזוב תעזוב   – ‘When you will encounter an ox of your 

enemy or his donkey wandering, you shall surely return it to him. 
Perhaps you will see the donkey of someone you hate lying under 
its burden… you shall surely help along with him.’ Our Rabbis teach 
from this that the Torah first mentioned ‘the donkey of your 
enemy’ and from here you learn that if you must help the donkey 
of your enemy, then how much more so if it is the donkey of 
someone that you do not hate. 
These two mitzvos are written one after the other and both are 
speaking about your enemy and the one you hate. This teaches us 
that a Jew must always help another even if it goes against your 
feelings. Even if the owner of the lost object is your enemy, and 
even if the owner of the donkey is someone that you hate, you 
must help him. As we have stated several times, a Jew cannot 
conduct himself according to what comes to him or what is 
pleasing to him. A Jew must act according to the will of the 
Creator. It is clear and understood that if the Torah is so 
meticulous regarding the possessions of a person, then regarding 
the soul of a person we are surely obligated to help. And so, we 
must always be prepared to help every Jew who needs help, 
whether it is physical help or spiritual help (of course if one is 
unlearned, he must be very careful when dealing with people who 
are far from Torah and mitzvos, as he might be harmed by them). 
This week is the shloshim of the Rosh Kollel, Rav Simcha Rosenfeld 
zt”l, who was unique in these matters. He devoted himself to 
helping another Jew whenever he could, whether with physical 
needs that he was involved in with chesed or spiritual needs since 
he was very involved in bringing closer those who were distant. He 
was even involved in bringing those who are close even closer. His 
entire life was spent involved in chesed both physical and spiritual 
for every person. He was an example of what chesed really is. 
We, his students, must continue in his way, this is the way of the 
Torah, to be involved in chesed as much as he can, and there is no 
one who can’t. Even saying ‘good morning’ to a friend or neighbor 
is chesed. 
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It blinds the eyes from seeing our purpose which causes us to waste 
years. Sometimes, chas v’shalom, it steals the best years of our lives 
on earth. This is what is hinted (22:10) 'אם במחתרת ימצא הגנב' – ‘If 
the thief will be found in an underground passage’, that is, it is 
incumbent on us to seek it out in the depths of its subterfuge and 
trickery with which it traps people just as if we are standing guard to 
protect from thieves. Then when he searches the ‘underground’ 
chambers of the heart he is guaranteed that he will ‘find the thief’ 
and he will merit to keep the mitzvos of Hashem and do His bidding 
in the world as required. 

 טוב  לצדיק טוב לשכינו
Good for the righteous good for his neighbor  

Also important is that a person should have good friends and live in a 
good neighborhood, then he will be able to elevate in Torah and 
yirah. This is hinted at in our parsha (23:33)  יחטיאו 'לא ישבו בארצך פן
 They shall not dwell in your land lest they cause you to sin‘ – אותך לי'
against Me’, that is, the Canaanites were not allowed to live in the 
land amongst us lest we learn from their evil ways because of their 
proximity to us. Even if one says, ‘I am strong’ and there is no other 
like him in the neighborhood. Rambam states regarding this (Hilchos 
Deios 6:1) ‘It is the nature of a person to be influenced by his friends 
and associates and for him to follow the local norms of behavior. 
Therefore, he should associate with the righteous and constantly be 
in the company of the wise to learn from their deeds. He should keep 
away from the wicked who walk in darkness, so as not to learn from 
their deeds.’ 

Be strong, be strong, let us be strong –  חזק חזק ונתחזק 
We see another hint towards the end of the parsha regarding 
standing at Har Sinai after the parsha has described at length the 
laws and judgments – in order to encourage us as needed for every 
matter. After the 'אתה הראת' – ‘You have been shown’ (Devorim 
4:35) when they saw with their own eyes how heaven and earth 
opened and everybody saw that the mouth of Hashem spoke and 
everyone accepted upon himself out of a burning arousal to accept 
the good and serve Hashem by keeping the Torah and mitzvos 
willingly and joyously. It is the way of the world that when they 
received the Torah with a burning desire, the Children of Israel were 
again aroused later as the narrative of the giving of the Torah 
continues to strengthen their weakened arms and knees, to 
remember the exaltedness and greatness of the Torah and to study 
it. 
Even more so, when the people declared ‘We will do and we will 
hear’, they did not yet know the depth and breadth of the mitzvos of 
the Torah, they just relied and trusted in Hashem that He would give 
His Torah – the true Torah, certainly, they would be able to keep it 
wholeheartedly. As that Sadducee saw with Rava who was so deeply 
involved in his learning that his finger began to bleed. He said, ‘You 
are an impulsive people. Before you declared ‘We will do’ before 
hearing what was involved and then ‘We will hear’ – what the Torah 
commanded you’ (Shabbos 88a). Despite their lofty level allowing 
them to change the order, a Heavenly voice asked HaKadosh Baruch 
Hu about them, ‘Who revealed to My children this secret which the 
ministering angels use?’ There was still something missing in their 
wholeheartedness – they still did not know what they had accepted 
and who knew if they could keep their declaration? So, after 
delineating all the laws and judgments, they still agreed to accept the 
Torah willingly and wholeheartedly and they again declared ‘We will 
do and we will hear’, revealing that their original intent was to truly 
accept the Torah.     
 

 ואהבת לרעך כמוך
You shall love your fellow as yourself 

 
Our parsha is filled with laws and halachos pertaining to matters 
between one person and another which led to the formation of 
Seder Nezikin in Shas as source for all the difficult halachos in 
Choshen Mishpat. The parsha immediately follows the parsha of 
the giving of the Torah. It begins (21:1) 'ואלה המשפטים' – ‘And 
these are the judgments’, and Rashi explains ‘And these adds on to 
that which have been stated previously. Just as those which have 
been stated previously are from Sinai, so too are these from Sinai.’ 
This parsha is a continuation to receiving the Torah. Also towards 
the end of the parsha, the narrative returns to when we stood to 
receive the Torah as explained at length when the Children of 
Israel declared (24:7) 'נעשה ונשמע' – ‘we will do and we will hear’. 
Thus, the statutes and the laws between one person and another 
are connected to the giving of the Torah and they are continuously 
bound together. 
We must understand what the Torah is coming to teach us at the 
beginning of our parsha connecting the awesome standing at Har 
Sinai when the upper beings rejoiced when we received the Torah 
down here and the interpersonal relations more so than the 
mitzvos pertaining to man and the Omnipresent. 

Your fellow’s honor is dear to you –  כבוד חברך חביב עליך 
Perhaps the message to us is that when we act inappropriately 
with other people it is literally as if we have transgressed 
Hashem’s mitzvah. Although it seems to flesh and blood people 
that when we keep the Torah and mitzvos it is between man and 
his Maker, and when he causes his fellow grief he does not feel as 
if he is going against the will of Hashem. The Torah wants to 
uproot this thought from us and includes in the narrative of the 
giving of the Torah that we must respect one another just like the 
other mitzvos that we must keep. Just as Hillel the Elder 
responded to the convert who wanted to learn the entire Torah 
while standing on one foot: ‘That which is hateful to you – do not 
do it to your fellow. All the other words of the Torah explain this 
statement’ (Shabbos 31a). 
It is more important in the eyes of the Omnipresent to respect one 
another and to be careful with another’s money as if one was 
respecting the Omnipresent as we have learned (Avos 3:10) ‘If the 
spirit of one’s fellows is pleased with him, the spirit of the 
Omnipresent is pleased with him, but if the spirit of one’s fellows 
is not pleased with him, the spirit of the Omnipresent is not 
pleased with him. 

Judge everyone favorably – הוי דן את כל האדם לכף זכות 
Also included in the mitzvos of ‘bein adam lechaveiro’ is the 
obligation to judge everyone favorably. Whenever we see 
someone doing something wrong, it is incumbent on us to find an 
excuse for them so we will come to recognize that in truth their 
intent was for good. We have previously used the example of a 
‘shoehorn’ [kaf in Hebrew] which helps us put on our shoes by 
pushing the sides which makes more room for the foot – so too, 
we must only look for the good in another person so we must 
push from all sides to see the good in him and we judge favorably, 
thus the hint of ‘l’kaf zchus’. 

 אם במחתרת ימצא הגנב 
If the thief will be found in an underground passage 

What is the most desirable way for us to receive the Torah and 
keep it so that it is permanently engraved on our hearts – so that 
we do not come away emptyhanded? To this end, the Torah warns 
us that we are constantly under the hand of the thief – the yetzer 
hara – who conducts itself like a thief which conceals the purpose 
of our lives and the reason we came into the world.  
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“You shall not cook a kid in its iother’s iilk”

How the Kabbalists Explain the Prohibiton against  
Cooking a Young Aniial in Its Mother’s Milk

Rabbi Pinches Friedian
Parshas Mishpati  578
Translaton by Dr. Baruch Fox

המשתלח, וכן דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל, מפני מה צוותה 

התורה בשר בחלב ופרה אדומה ושעיר המשתלח".

He writes that the initial explanations he provided for the 
prohibition of “basar b’chalav” do not suffice and are not the 
essential rationale for the mitzvah.  They merely suffice to fend off 
those who question the legitimacy of these mitzvos.  Also included 
in the category of “chukim” are the mitzvos of “parah adumah” and 
“sa’ir hamishtaleiach”—the he-goat that is sent off to Azazel on 
Yom Kippur.  In Maseches Gan Eden, Chazal inform us that HKB”H 
will reveal the rationales for these mitzvos le’asid la’vo.  

Nevertheless, although we know that “basar b’chalav” is a 
“chok,” whose rationale will not be revealed in Olam HaZeh, it is 
still worthwhile reviewing the various explanations provided by 
our holy Rabbis for this prohibition.  For, it behooves us to search 
for explanations even for mitzvos categorized as “chukim.”  The 
Rambam instructs us explicitly to do so (Hilchos Temurah 4, 14):

"אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הם כמו שביארנו בסוף מעילה, ראוי להתבונן 

הראשונים  חכמים  אמרו  הרי  טעם,  לו  תן  טעם  לו  ליתן  יכול  שאתה  מה  וכל  בהן, 

שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה... וכל אלו הדברים כדי לכוף 

את יצרו ולתקן דעותיו, ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן 

הדעות וליישר כל המעשים".

Although all of the statutes of the Torah are decrees, as we 
explained at the end of Hilchos Meilah, it is proper to scrutinize 
them; and wherever it is possible to provide a rationale, one 
should provide a rationale. After all, the early Sages said that 
Shlomo HaMelech understood most of the rationales for all the 
“chukim” of the Torah . . . All of these ordinances are designed to 
subjugate one’s yetzer and improve one’s character.  Similarly, 
most of the Torah’s laws are nothing more than “advice given 
from a distance” from the “Great Advisor,” to improve one’s 
character and make one’s conduct proper. 

In this week’s parsha, parshas Mishpatim, it is fitting that we 
explore the prohibition of mixing meat and milk—the mitzvas 
lo ta’aseh of “basar b’chalav.”  This prohibition is mentioned 
for the first time in this week’s parsha (Shemos 23, 19): ראשית" 

 the earliest of—בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך לא תבשל גדי בחלב אמו"
the first fruits of your land you shall bring to the House of 
Hashem, your G-d; you shall not cook a kid in its mother’s 
milk.  This prohibition appears again in precisely the same 
language in parshas Ki Sisa (ibid. 32, 26): ראשית בכורי אדמתך תביא" 

 Then it is repeated a third time  .בית ה' אלקיך לא תבשל גדי בחלב אמו"
alone in parshas Re’eh (Devarim 14, 21): "לא תבשל גדי בחלב אמו".  

We find the following elucidation from Chazal related to 
this prohibition in the Gemara (Chullin 115b): ישמעאל רבי   "דבי 

 תנא לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה,

 The academy of Rabbi Yishmael taught in  ואחד לאיסור בישול".
a Baraisa: “You shall not cook a kid in its mother’s milk” is 
written three times—once to prohibit eating (meat with 
milk), once to prohibit deriving benefit and once to prohibit 
cooking.  Similarly, this is precisely how the ruling is recorded in 
the Shulchan Aruch (Y.D. 87, 1).  

It behooves us to consider why HKB”H, the Giver of the Torah, 
juxtaposed the mitzvah of “bikkurim”—bringing the first fruit to 
the Beis HaMikdash—with the prohibition of eating meat and milk 
together.  At first glance, there does not appear to be any connection 
between these two mitzvos.  Secondly, what is the divine rationale 
underlying this prohibition?  In truth, Rabeinu Bachayei here 
presents a tremendous chiddush concerning this prohibition.  
First, he presents several rationales for this prohibition; then, he 
cites a Midrash that states that this prohibition is categorized as a 
“chok”—a law whose rationale will remain unknown until HKB”H 
reveals it to us le’asid la’vo.  Here are his sacred comments: 

"ומן הנראה כי הטעמים האלה בלתי מספיקים, ואינם עיקר בטעם המצוות, אלא 

ושעיר  אדומה  פרה  מכלל  היא,  החוקים  מכלל  זו  מצוה  שהרי  השואל,  את  לדחות 
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It Is Prohibited to Coibine Meat Representng 
“Din” with Milk Representng “Chesed”

We will begin to shed some light on the matter by introducing 
what the Shela hakadosh (Mishpatim) brings down in the name 
of the divine kabbalist, Rabbi Menachem Recanati, regarding the 
reason for the prohibition to eat meat with milk.  He explains that 
meat, which is red, represents “din”—divine justice; whereas, 
milk, which is white, represents “rachamim”—divine mercy; 
hence, it is improper to mix the two.  Apropos this subject, 
we find illuminating words in the writings of the Ben Ish Chai 
(Beha’aloscha).  Aside from mentioning the kabbalistic distinction 
that meat represents “din” and milk represents “chesed” (divine 
kindness and favor), he goes on to explain why it is prohibited 
to consume meat until after it has been properly slaughtered:  
Therefore, meat can only be eaten (and rectified) after it has 
been slaughtered.  Therefore, a boor is not worthy of eating 
meat.  Since he represents divine justice, he is incapable of 
mitigating and affording the meat tikun by extracting the 
sparks of kedushah that have reincarnated into it.  

We will elaborate on this explanation based on what we have 
learned in the Gemara (Pesachim 49b): 

"תניא רבי אומר עם הארץ אסור לאכול בשר, שנאמר )ויקרא יא-מו( זאת תורת 

וכל שאינו עוסק  ועוף,  והעוף, כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה  הבהמה 

בתורה אסור לאכול בשר בהמה ועוף".

It was taught in a Baraisa:  Rebbe says: It is forbidden for 
an “ahm ha’aretz” (a boor; an unlearned Jew) to eat meat.  For 
it is stated: “This is the Torah pertaining to the animal and 
the bird.”  Whoever is occupied with the study of Torah is 
permitted to eat the meat of an animal or bird, but whoever 
is not occupied with the study of Torah is forbidden to eat 
the meat of an animal or bird.  

In Sha'ar HaMitzvos (Eikev), our master the Arizal, explains the 
rationale for this pronouncement.  He teaches us that the act of eating 
is itself a form of service of Hashem.  For, the purpose of eating is for 
man to elevate the holy sparks — the "nitzotzei kedushah" — that are 
dispersed among the four categories that comprise creation:  ,דומם 
  ”.domeim,” “tzomeiach,” “chai” and “midaber“—צומח, חי, מדבר

The “inanimate” category, »דומם«, the lowest category, consists 
of all objects that are stationary and cannot change locations 
on their own — such as earth, rocks, water and salt.  The next 
category, “plant-life,” »צומח«, possesses a life-force and includes 
everything that has the ability to grow and thrive — such as 
trees, grass, plants and vegetation.  

The “animal” category, »חי«, possessing an even greater, more 
developed life-force, includes living creatures that possess the ability 
to move from place to place.  The highest category, man, »מדבר«, 
corresponds to human beings — whom HKB”H endowed with the 
power of speech.  As the passuk states (Bereishis 2, 7):  ויפח באפיו« 

 and He blew into his nostrils the soul — נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה«
of life; and man became a living being.  The Targum comments:  
 the power of speech comes from the living — »והוות באדם לרוח ממללא«
soul that HKB”H, so to speak, blew into man’s body.  

Examining this system, we find that HKB”H created the 
universe such that each category in this hierarchy derives its 
nourishment from the category below it.  How so?  The plants 
and vegetation, "הצומח«, receive nourishment from the soil of the 
earth, "הדומם"; thus, the sparks and elements of the inanimate 
matter are incorporated into the "צומח" and become inseparable 
from it.  As a result, the holy “nitzotzot” originating from the 
inanimate category are elevated and become an integral part of 
the plant category.  

The animals, "החי", feed off of the plants and their essence 
becomes inseparable and indistinguishable from that of the 
animals.  Thus, the holy “nitzotzot” previously found in the "צומח" 
category are elevated to the category of animal-life, "החי", and are 
integrated into this category.  

Alas, man, "המדבר", possessing the faculty of speech, is 
nourished by the meat and flesh of creatures in the animal 
category, "החי".   When he slaughters a kosher animal according 
to Torah guidelines, and consumes its meat after reciting a 
berachah, he incorporates the life-force and holy "nitzotzot" of the 
animal—which already contains the “nitzotzot” of the plant-life 
and inanimate elements — as an inseparable part of his being.  

The whole point of this system is to elevate all of the 
"nitzotzei kedushah" dispersed throughout creation to the level 
of "midaber."  Then, man, with the power and life-force of all 
those "nitzotzei kedushah," can utilize them all in the service 
of Hashem.  Thus, the "domeim," "tzomeiach" and "chai" all 
engage in Torah study and the service of Hashem.  As a result, all 
the "nitzotzei kedushah" in the universe can achieve tikun and 
ascend as a pleasing, aromatic korban to Hashem.  

If, however, after consuming the animal, the person neglects 
to utilize these additional powers to serve Hashem; or, on the 
contrary, he uses these powers to perform meaningless activities 
and most certainly if he utilizes them to commit an aveirah, chas 
v'shalom; not only does he fail to elevate and rectify his newly 
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acquired "nitzotzei kedushah," but he actually drags them down 
to perdition.  For, they have participated in his aveirah.  

Therefore, only a talmid-chacham who engages in Torah-
study is permitted to eat meat.  For, by studying Torah with the 
power and energy of the "nitzotzei kedushah" that he absorbed 
from the animal, he elevates and provides tikun for all of the 
involved "nitzotzei kedushah," like a pleasing, aromatic korban 
offered to Hashem.  An “ahm ha’aretz,” however, who neglects to 
study Torah, but chooses to occupy himself with the meaningless, 
frivolous pursuits of Olam HaZeh instead, is prohibited from 
eating meat; because he does not elevate the "nitzotzei kedushah," 
but drags them down to perdition instead.  

Accordingly, we can comprehend why the Ben Ish Chai asserts 
that meat represents “din.”  It cannot be eaten and rectified as 
simply and easily as milk and other foodstuffs; they need only 
be consumed or drank with a berachah.  Before meat can be 
consumed and rectified, it requires a proper, kosher shechitah 
performed by someone who is familiar with and well-versed in 
the halachos of shechitah.  Due to its inherent characteristics of 
“din,” its tikun demands greater effort.  This also explains why 
and “ahm ha’aretz” is prohibited to eat meat, whereas he is not 
prohibited to eat foods that do not require shechitah.  For, as we 
have learned, the meat can only achieve tikun, if it is consumed 
by a talmid-chacham, who recites a berachah over it and uses the 
energies he receives from it to study Torah.  

It Is Prohibited to Eat Meat before Milk because 
We Hold that the Bottoi Eleient Prevails

We will now return to the words of the Ben Ish Chai.  He 
presents a fascinating rationale, in the name of a kabbalist, for 
Chazal’s prohibition to eat dairy for a period of six hours after the 
consumption of meat.  In contrast, after consuming dairy products, 
they allow meat to be eaten after a short period of time.  He refers 
to a dispute in the Gemara (Pesachim 76a) concerning something 
forbidden and hot that falls into something permitted and cold; or, 
vice-versa, something forbidden and cold that falls into something 
permitted and hot: "רב אמר עילאה גבר"—Rav says that the upper 
one prevails—the component on top dominates and governs the 
status of the bottom component.  Hence, if the top component is 
hot, it heats up the bottom component, and both are prohibited.  
If, however, the top component is cold, it cools the bottom 
component (thus, only the surface of the bottom component is 
prohibited).  "ושמואל אמר תתאה גבר"—Shmuel says that the bottom 
one prevails—it determines the status of the upper component.  

Rashi teaches us that even though the halachah accords with Rav in 
prohibited (ritual) matters of law (as opposed to monetary laws), 
here the halachah accords with Shmuel, because two Baraitot 
support his opinion.  Based on this ruling, the Ben Ish Chai writes 
in the name of the kabbalist, Rav Sasson Mordechai z”l:

If one ate dairy first, signifying that the “chesed” entered 
first; he is permitted to eat meat afterwards, before the first 
has been digested, since “the bottom one prevails.”  Thus, the 
“chesed” compels the “din” that follows it.  On the other hand, 
if one ate meat first, signifying that the elements of severity 
and “din” entered first, then it is not permissible to eat dairy 
(a short time) afterwards, so that the forces of “din” will not 
prevail.  Instead, one should wait until the meat is digested, 
which is after six hours.  Thus, the power of the forces of “din” 
will be eliminated, and, then, it is permissible to eat dairy.  

The Ben Ish Chai concludes his sacred remarks as follows: 
Therefore, one must be extremely careful with regards to 
the prohibition of “basar b’chalav,” because this prohibition 
encompasses many halachos.  One must observe its halachos 
conscientiously, so that one will not fail, chas v’chalilah, in 
any matter.  Hashem, blessed is He, will not withhold any 
good from those who behave justly and He will protect the 
paths of His devotees.  

The Malachii Did Not Receive the Torah  
because They Ate “Basar B’Chalav”

At this point, it gives me great pleasure to present to our 
esteemed audience a wonderful elucidation from the holy master, 
Sar Shalom of Belz, zy”a.  He addresses a passuk in parshas 
Vayeira related to the meal that Avraham Avinu prepared for 
the malachim that came to visit him (Bereishis 18, 8): ויקח חמאה" 

 he took butter and milk and—וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם"
the calf which he made, and placed these before them.  The 
Tosafists explain in Da’as Zekeinim, in the name of the Midrash: 

This teaches us that he fed them “basar b’chalav.”  So, when 
HKB”H wished to give the Torah to Yisrael, the malachim 
petitioned, “Place Your glory in the heavens.”  He replied to them, 
“It is written in the Torah: ‘You shall not cook a kid in its mother’s 
milk.’  Yet, when you went down below, you ate meat with 
milk”—as it says, “He took butter and milk . . .”  Immediately, they 
conceded to HKB”H.  This is evident from that which is written 
in parshas Ki Sisa (Shemos 34, 27): “For according to these words 
have I entered a covenant etc.”  Just before this, it is written (ibid. 
26): “You shall not cook a kid in its mother’s milk.”  

Parshas Mishpati  578 | 3



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

Parshas Mishpati  578 | 4

The commentaries find this perplexing.  After all, according to 
the order of the items listed in the passuk above, the malachim ate 
the dairy first and only afterwards ate the meat.  As we know, it is 
permissible to eat meat after dairy.  So, why did HKB”H fault the 
malachim for transgressing the prohibition of “basar b’chalav”?  
Sar Shalom explains that the malachim made a fundamental 
mistake.  They argued: “Place Your glory in the heavens”—
because they held that the halachah accords with the opinion of 
Rav that “the top dictates.”  Therefore, because they reside in 
the heavens, and they are on top of the earth, they prevail over 
the inhabitants below on earth.  Of course, they erred, because 
the halachah accords with Shmuel—“the bottom dictates.”  
Hence, Yisrael, below, prevailed over the heavenly malachim and 
received the Torah.  

This illuminates for us HKB”H’s response to the malachim—
that they do not deserve to receive the Torah, because they ate 
“basar b’chalav” by Avraham.  In truth, they ate the dairy products 
first and the meat afterwards.  However, their claim to the Torah 
was based on their opinion that the “top prevails.”  If that were 
so, then it would have been prohibited for them to eat meat after 
dairy, because the meat on top—representing “din”—would 
prevail over the dairy below—representing “chesed.”  In this 
manner, HKB”H proved to them that the halachah accords with 
Shmuel—“the one below prevails.”  That being the case, Yisrael 
deserved to receive the Torah.  

Justfying the Mitgaton of “Din” with “Chesed”

The explanation given by the kabbalists, however, is very 
surprising.  They explained that it is prohibited to mix meat and 
milk, because it is prohibited to mix the “din” of meat with the 
“chesed” of milk.  Yet, all of our sacred sources encourage us to 
mitigate the force of “din” by combining it with “chesed.”  The 
supreme example of this is HKB”H, King of the Universe, Who 
performed an amazing union of “din” and “chesed” during the 
creation of the world.  As it is written (Bereishis 1, 1): בראשית ברא" 

 in the beginning, Elokim created the—אלקים את השמים ואת הארץ"
heavens and the earth.  Rashi points out that the opening passuk 
of the Torah employs the name Elokim rather than Havaya; this 
indicates that the Creator initially intended to create the world 
based on the midah of “din.”  He foresaw, however, that the world 
could not survive based on this strict standard.  Therefore, He 
preferentially partnered the midah of “rachamim” with the midah 
of “din.” This partnership and preference for “midas harachamim” 
are evident in the passuk (ibid. 2, 4): "״ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים.  
Note that in this passuk both divine names are employed, but the 

name of “rachamim” precedes the name of “din.”  Rashi is teaching 
us that the world cannot survive based solely on the midah of 
“din”; it must be joined by the midah of “chesed.”  

This is also evident from the tefilah of Yaakov Avinu in parshas 
Vayeitzei (ibid. 28, 20): וידר יעקב נדר לאמר, אם יהיה אלקים עמדי ושמרני" 

אל בשלום  ושבתי  ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם  לי  ונתן  הולך,  אנכי  אשר  הזה   בדרך 

לאלקים". לי  ה'  והיה  אבי   Then Yaakov took a vow saying, “If  בית 
Elokim will be with me, and He will guard me on this way 
that I am going; and He will give me bread to eat and clothes 
to wear; and I will return in peace to my father’s house, 
and Havaya will be Elokim to me.”  Regarding this passuk, 
the Maor V’Shemesh writes: “And Havaya will be Elokim to 
me”—the forces of “din” will be mollified by “rachamim.”  
With this understanding, we can only wonder why the Torah 
prohibited eating meat with milk, so as not to mix the forces of 
“din” with elements of “chesed.”  Seemingly, it would have been 
advantageous and desirable to sweeten and mollify the “din” of 
the meat with the “chesed” of the milk.  

I had a wonderful idea!  I would like to explain the matter 
based on a wonderful introduction from the incredible teachings 
of the esteemed Chasam Sofer, zy”a, in the complete Toras Moshe 
(Shavuos).  He discusses the prevalent Jewish minhag to eat dairy 
products on Chag HaShavuos, in accordance with the comment 
of the Rama (O.C. 494, 3): ונוהגין בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון" 

שבועות"  it is common practice everywhere to eat dairy—של 
products on the first day of Shavuos.  The Mateh Moshe (692) 
writes that this is alluded to in the passuk (Bamidbar 28, 26): וביום" 

בשבעותיכם" לה'  חדשה  מנחה  בהקריבכם   on the “day of the—הביכורים 
first fruits,” when you offer a new meal-offering to Hashem 
on your “Festival of Weeks.”  This passuk is talking about Chag 
HaShavuos, the “Festival of Weeks.”  The first letters of the last 
three words quoted--ח'דשה ל'ה' ב'שבעותיכם —spell חל"ב—milk.  

To explain the matter, the Chasam Sofer refers to the fact that 
initially Adam HaRishon was not permitted to eat meat.  Only 
after Noach exited the “teivah” did HKB”H bless him and his sons 
and permit them to eat meat.  Regarding Adam HaRishon, it is 
written (Bereishis 1, 29): זורע  "ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב 

 זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאכלה.

 ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל

 Elokim said, “Behold, I have given you all  ירק עשב לאכלה ויהי כן".
seed-yielding vegetation that is on the surface of the entire 
earth, and every tree that has seed-yielding fruit; it shall be 
food for you.  And to every bird of the sky, and to everything 
that moves on the earth, within which there is a living soul, 
all greenery which is an herb is for food.”  And it was so!  
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Rashi comments: “It shall be for you to eat and for every 
animal on earth”—He made animals and beasts equal to them 
with regards to food; He did not allow Adam or his wife to kill 
a creature and to eat its meat.  But any herbal vegetation, they 
will all eat them together.  When the children of Noach came, 
He allowed them meat, as it says (ibid. 9, 3): “Every moving thing 
that lives (shall be yours for food) like herbal vegetation” that I 
allowed Adam HaRishon, “I have given you everything.”  

The Chasam Sofer explains the matter based on the teaching of 
the Arizal in Sha’ar HaMitzvos (Eikev) cited above.  The purpose 
of eating meat after it has been slaughtered properly is to elevate 
the sparks of kedushah within it from the level of “chai” to the 
level of “midaber.”  By utilizing the power and energy received 
from consuming the meat to study Torah and serve Hashem, a 
Jew elevates all of the holy sparks contained in the animal.  

With this understanding, the Chasam Sofer teaches us a 
tremendous chiddush.  In the original concept of creation, man 
was not meant to cause the animal to suffer by slaughtering it.  He 
was meant to rectify its “nitzotzei kedushah” by drinking its milk 
and producing dairy products for consumption.  However, after 
Adam HaRishon sinned by partaking of the Eitz HaDa’as, and 
he was followed by the generation of the mabul, who corrupted 
every aspect of life on earth, HKB”H allowed Noach and his 
descendants to eat meat that was slaughtered properly.  For, at 
that point, the only way to rectify and elevate the holy sparks 
within the animal was by eating its meat.  

On the day of Matan Torah, however, prior to the “cheit ha’eigel,” 
Yisrael returned to the level of Adam HaRishon prior to the sin.  As 
the Gemara explains (A.Z. 5a): לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא" 

 Yisrael only received the Torah, so that the—מלאך המות שולט בהן"
Malach Hamaves would not prevail over them.  So, once again, 
they were only able to rectify the sparks of kedushah in an animal 
by consuming dairy products but not its meat (because they were 
not allowed to kill animals).  After the “cheit ha’eigel,” however, 
when the death decree was reestablished, man was allowed once 
again to eat meat that had been properly slaughtered.   

Notwithstanding, it behooves us to point out a caveat 
regarding the Chasam Sofer’s explanation.  He asserted that 
originally man was intended to rectify the sparks of kedushah in 
animals by drinking and eating dairy products.  Seemingly, that 
is problematic!  For, it only applies to the female animals, who 
produce milk.  What about the male animals?  Let us propose an 
answer.  A female animal only produces milk after it has joined 
with a male and has given birth.  Therefore, the male is also 

responsible for the female’s milk.  Had mankind been meritorious, 
the “nitzotzei kedushah” of the male and female animals would 
have entered the milk produced from them, and it would have 
been unnecessary to consume meat.  

Coibining the Ideas of the Chasai Sofer  
and the Yisiach Moshe

It is with great pleasure and delight that we will now combine 
the insight of the Chasam Sofer with an insight from his friend 
and colleague, the Yismach Moshe (Terumah).  He provides an 
explanation for the mitzvos of terumah and ma’aser—setting aside 
portions of our grain for the kohen and the levi respectively:

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; 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 “Reishis,” as we find 
(Amos 6, 6): “And with the choicest (“Reishis”) oils they anoint 
themselves.”  Therefore, a severe punishment is reserved 
for the outsider (non-kohen) who eats 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 significance of 
the name "תרומה"—which comes from the Hebrew word meaning 
“to elevate.”  By having the kohanim consume this portion with 
kedushah and taharah, they successfully elevate the sparks of 
kedushah to Hashem.  His grandson, the Yitav Lev (Shelach), 
adds the following thought:  

And I will add a spicy tidbit.  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 upon 
that object.  This assists and supports the owners’ efforts to 
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consume it “l’shem shamayim” and to elevate the remaining 
and leftover portions to Heaven. 

This clarifies the explanation of the Chasam Sofer very 
nicely.  Before Adam HaRishon ate from the Eitz HaDa’as, he 
did not have to slaughter an animal and eat its meat in order 
to elevate its sparks of kedushah.  Instead, HKB”H arranged for 
all of the “nitzotzei kedushah” of that animal to enter its milk.  
So, when man drank that milk “l’shem shamayim,” all of the 
“nitzotzei kedushah” that were previously in the meat were also 
elevated.  This process was obviously preferable, because it was 
not necessary to kill the animal; the animal could be rectified 
while still alive.  

Eatng Meat Arouses the Force of “Din”  
because It Recalls the “Cheit Eitz HaDa’as”

Now, based on what we have learned from the Chasam Sofer, we 
can shed some light on the explanation of the kabbalists mentioned 
earlier.  They explained that eating meat is associated with “din”; 
whereas eating dairy is associated with “chesed.”  We pointed out 
that according to the original plan of creation, it was not necessary 
to slaughter an animal.  Instead, all of its “nitzotzei kedushah” could 
be rectified by drinking its milk or consuming its dairy products.  
Due to the “cheit Eitz HaDa’as,” however, the only way to rectify the 
meat was by means of shechitah and actual consumption of the 
meat itself.  Thus, it turns out that eating meat arouses the “din” 
of the “cheit Eitz HaDa’as.”  On the other hand, dairy products are 
associated with “chesed.”  For, the plan of creation was to perform 
a “chesed” on behalf of animals by rectifying their “nitzotzei 
kedushah” through the consumption of dairy products. 

Following this line of reasoning, let us now clarify the 
explanation of those kabbalists regarding the prohibition of 
“basar b’chalav.”  They asserted that it is prohibited to mix the 
“din” of meat with the “chesed” of milk.  We found this quite 
surprising, since the aim of our avodah is to mollify the force and 
severity of “din” by connecting it with “chesed.”  In light of what 

we have just learned, we can provide some clarification.  It is only 
here with regards to eating milk and meat together that their 
combination causes amplification of the “din.”  Because when 
we consume dairy products, we are only rectifying their sparks 
of kedushah.  This arouses the force of “din,” because, originally, 
consuming dairy products also provided tikun and elevation 
for the “nitzotzei kedushah” of the meat.  The “cheit,” however, 
altered the situation.  After the “cheit,” it became necessary to 
slaughter the animal.  Therefore, HKB”H prohibited us from 
eating “basar b’chalav”; they must be eaten separately.

Let us compare this to another halachah in the Shulchan 
Aruch (O.C. 271, 9).  When making kiddush, the two loaves of 
bread—the “lechem mishneh”—must be covered.  The Tur (ibid.) 
explains in the name of the Yerushalmi that this is done so that 
the bread will not be embarrassed by the fact that kiddush is 
being recited over the wine and not over it.  This is the established 
practice even though when the seven species are mentioned in 
the Torah, wheat is mentioned ahead of wine (Devarim 8, 8): 
 ,a land of wheat, barley, grape, . . .”  So—"ארץ חיטה ושעורה וגפן"
we can suggest that the same applies here to the prohibition of 
“basar b’chalav.”  They must be consumed separately, so that the 
meat will not be embarrassed by the fact that it could have been 
rectified by the consumption of dairy products.  

We can now comprehend why HKB”H chose to juxtapose the 
pesukim of “the earliest of the ‘bikkurim’ of your land you 
shall bring to the House of Hashem your G-d” and “you shall 
not cook a kid in its mother’s milk.”  The underlying rationales 
for both mitzvos are similar.  As the Yismach Moshe taught 
us, HKB”H commanded us to bring the “bikkurim” to the Beis 
HaMikdash, so that the “nitzotzei kedushah” in the “bikkurim” 
and in all of the grain would be rectified by being eaten by the 
kohanim.  Similarly, it is prohibited to eat meat with milk, because 
it could have been possible to rectify the “nitzotzei kedushah” in 
the meat also by consuming the milk and dairy products.  Eating 
them together, however, arouses the force of “din.”

Faiily Madeb for the 

Refuah Sheliiah of Lea bat Virgini 
Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

want to discuss a topic that many readers may find obvious and, 
therefore, useless. In truth, this is one of those areas that is so 
ingrained in us that we have no idea that it has been inserted into 
our decision-making “code”. Not only is this not obvious, but when 

we make decisions, it is a virus that infects us.
 
Many of our reactions are the result of thinking that we are not only the 
center of our own world but that we are also the center of everyone 
else’s world. Whatever other people do, good or bad, is somehow 
connected to their relationship with us. This belief is more than a 
harmless misconception. This misconception taints almost everything we 
see, and therefore, almost all of our conclusions, 
and it ultimately taints many of our decisions.
 
Here are a few scenarios where many people, 
naïvely and unknowingly, think in a self-absorbed 
manner. I will then describe how our tainted 
interpretation eventually takes on a life of its own, 
hurts us again and again, and hurts all those in its 
path.
 
1) Thinking in a self-absorbed manner hurts 
our marriages. Our first reaction to a spouse 
coming home and acting less characteristically pleasant than usual is to 
ask ourselves, “(Why) is s/he upset at me?”. Confident spouses quickly 
get over that thought but even they are not always certain that it isn’t 
them until they pinpoint the exact cause.
 
Logically, there is no reason to assume (although they should certainly 
consider) that the most probable cause for their spouse’s bad mood has 
anything to do with them. There are so many other plausible explanations, 
such as work, money, hunger, fatigue, family, or something as mundane as 

having experienced an above average amount of traffic.
The damage caused by our conclusion is the noticeable increase of stress 
and/or resentment. A husband comes home in a bad mood, possibly 
hoping for some sympathy, and instead he finds resentment. Since he is 
in a bad mood, his mind wanders in all the wrong places and he quickly 
finds a good excuse to be upset at his wife.
 
If spouses would not think so self-centeredly, they would objectively 
wonder why their wife or husband in a bad mood and ask them. Based 
on the answer, the spouse would decide what to do next. Whatever the 
cause, even if it was caused by the spouse, it can be more quickly solved 

than otherwise.
 
2) This next point requires an introduction. I 
recently responded to an email asking me for the 
proper way to understand people that are close 
to them and act hurtful and/or selfish. The person 
writing the email took it as a personal slight and 
could not see an alternative way to understand the 
actions. Here’s a portion of my response.
 
The alternative way to think about this is 
to remind ourselves that his actions and his 

inability to think of others isn’t a testimony of his lack of caring for 
others, specifically, yourself. It is most likely (no one can say with 
certainty what others are actually thinking) a statement of the 
level of pain he feels every day. While objectively this makes sense, we 
will still need to remind ourselves about this many times over.
 
After I wrote this, I realized that it is difficult to be hurt by others unless 
we believe that they are thinking of us, even capable of thinking of us, 
before they acted. The truth is that many people are not emotionally 
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his Parsha discusses the difference between a person who is a 
M’anes, a man who forces a woman to do an Aveira with him, 
and a Mefate, which is when he convinces her to do so willingly. 

The Akeida points out that while the two acts are physically identical, 
they are very different from each other.
 
The Akeida explains that people can control other people’s bodies such 
as by taking away their food, making noise while they are trying to sleep, 
etc. That is terrible and falls under the category of theft.
 
There is something much worse, and that is controlling people’s thought 
processes. An Oneis is controlling people’s bodies. But a Mefate distorts 
how people think, convincing her that a terrible act is good for her. The 
severity of a Mefate is that it instills a belief system that what is right is 
seen as wrong and what is wrong is seen as right.

All people are teachers. We do this by our trivial conversations, body 
language, and by our friendships. We must be very careful not to convey 
incorrect values when we speak to people. We can’t cause people to 
think Loshon Horo is not so bad because they see us talking. We can’t 
convey that getting angry at others is natural when we are stressed out. 
We can’t downplay the importance of Torah.
 
In addition, we can’t convey a message that taking care of themselves is not 
important. People should not stay up all night. People should say please 
and thank you. Everything we do must convey healthy Torah, physical, 
and emotional living. Distorting what’s right in others is considered very 
serious in the eyes of the Torah. In addition, teaching other distorted 
values takes on a life of its own. Even when you straighten out, the other 
person will continue your destructive legacy. 

T

"Believing that everyone 

centers around you is a 

death trap in regard

to self-esteem."
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healthy. Many people are healthy in some areas, such as being accountable 
to their responsibility to keep their schedule and to support their families. 
Yet, they are not responsible in other areas, such as in their ability to be 
sensitive (which is vastly different than being uninterested).
 
Very often, those around such people may be aware that they are not 
healthy in specific areas and they still take their actions personally because, 
as I have said, it is a virus that has infiltrated our minds. Therefore, they 
can’t help but to decide that the other person’s actions are being done 
to spite them instead of what it really is: the other person is not healthy.   
 
At Areivim, I have become accustomed to many self-centered actions 
from those that we try to help which cost me time, money, and insults. 
I don’t take it personally because I realize that they are incapable of 
considering others at this stage in their life and that, sadly, some may 
never be able to consider the requests and feelings of others.
 
As I have become accustomed to seeing the person for who they are, 
I realized that people don’t have to be at-risk or emotionally ill to be 
unable, in certain areas, to think of others. They may be in such pain, be 
unable to stop overthinking things, or have such a poor self-image, that 
they are held hostage to their challenges.
 
While this will make others think less of them, being objective. and 
therefore not taking their actions personally, will protect them from 
being emotionally drained. This is the first step to allow them to help the 
other person grow, and will hopefully give them the opportunity to make 
everyone happier.
 

3) I sometimes catch myself observing others and thinking that by being 
in this room I am changing how others act, either because of their 
friendship with me, a desire to impress me (even if I have no idea who the 
other person is), or to demonstrate an individual strength. I don’t actually 
think like that. Nevertheless, I sometimes catch myself getting close to 
such thoughts. Of course, such thoughts are both bizarre and arrogant.
 
Besides the irrationality of it, people need to be reminded that any form 
of overthinking is not healthy. It is the nature of people, when they are 
not placing focused thought into the task at hand, for their minds to 
wander. Some wandering is more harmful than others. Thinking of oneself 
too much, in any form, is bound to get people into trouble.
 
Some people may not appreciate this statement because the trouble 
doesn’t hit us all at once. Its effect on our lives is incremental. Nevertheless, 
by placing one thin layer upon another, we become progressively less 
healthy without realizing it. A friend of mine walks into a room and always 
wonders why one person is looking at him and if the second person 
noticed him. It’s not a serene way to live.
 
4) Believing that everyone centers around you is a death trap in 
regard to self-esteem. Ultimately, we become insulted and angry, and 
this increases the noise in our heads. Once the noise increases, it’s only a 
matter of time before our actions implement our thoughts.
 
Changing in this area requires significant mindfulness but it is definitely 
worth the effort, specifically in regard to our close relationships such as 
with parents, spouses, and children.
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Introducing the Daf Yomi Companion to Agados of Shas
Rabbi Shmuel Gluck is well-known for his life lessons and insights into the human personality.  All of his teachings are based on 
the classic Torah sources. Many of his insights are gleaned from the Gemara, particularly the Agadeta.

With this in mind, Rabbi Gluck has created an invaluable resource for those learning the Daf or for anyone else who may be 
interested in this material.

The Daf Yomi Companion begins at the very beginning of Shas (B'rachos 2A) and provides a running commentary, in English, of 
much of the agadic material found throughout Shas.

There is no cost for the Daf Yomi Companion.
However, it is by subscription only. You can subscribe or unsubscribe at any time.

Please subscribe by emailing daf@areivim.com and writing 'Subscribe'. It's as simple as that.

Enjoy this sample:  
מסכת ברכות דף נ עמוד א

אמר רבא כי אכלינן רפתא בי ריש גלותא
This incident describes a situation where there were no clear choices. They can wait for the Reish Gelusa to Bentch without being 
able to hear him. They can bring ten people together, but it would offend the Reish Galusa that they are making their own group. 
Or, as they did, they can make small groups of three people and lose the opportunity of Bentching with Hashem’s name when 
they make the Zimun. 
 
People, when presented without any good choices, often freeze and don't make any choice at all. Often, the choice that emerges 
on its own is worse than whatever choice they would have made. They don’t choose because they believe that a good choice will 
eventually appear. In reality, that’s not always the case, as demonstrated in this Gemoroh. 
 
Therefore, I often tell people that they may have to choose between three options, bad, worse, and worst. Their job is figuring out 
which option is only bad, which is worse, and which is the worst choice. Knowing that I may not have any good choices to decide 
from has strengthened me to make decisions even when those decisions were far from good ones.    
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Parshas Mishpatim - Foundation of Jewish Law School 
David Gurwitz 

 
There are some advantages to earning two graduate degrees - legal (J.D., or Doctor of Jurisprudence) and 
business (M.B.A., or Master of Business Administration) - and passing the CPA exam (for those who don’t 
know, Certified Public Accountant). People actually assume that I know something. 
  
I would like to disprove that assumption with a discussion about…assumptions. 
  
I would like to share two tremendous insights that I learned when I began law school several decades 
ago. 
  
The first was that it is vital in each course, and in each case, to read the table of contents carefully and 
repeatedly. That is, try to know the big picture before you delve into the details. 
  
I continue to try and do this with each parsha and each sefer and each masechta of Daf Yomi. Rav 
Shamshon Raphael Hirsch zt”l, among his many talents, was a master framer and organizer of how topics 
are interrelated. After reading how he frames each inyun, I always feel like I had known very little 
beforehand. 
  
The second was a real shocker. 
  
I read a book by a Yale Law School professor named Grant Gilmore called “The Ages of American Law.” In 
it, he explains that the American system of laws follows cases that were decided in the past as the 
foundation of future cases. The main “foundation” cases in the five main areas studied in the first year of 
law school - contracts, property laws, torts (damages), evidence, and procedure - were all decided, in his 
opinion, incorrectly. Therefore, what we assume about at least one major worldwide system of laws outside 
of the Torah, the American system, could be based on a foundation of incorrectly decided cases. 
  
We, unfortunately, see this approach so clearly continued today. This supports Rashi’s statement that 
“placing these judgments before them,” meaning outside our courts, is a chillul Hashem. 
  
Our world is quite different, boruch Hashem, and so is the foundation of our laws.  
  
The first Rashi in this week’s parsha explains why Parshas Mishpatim, which means the social laws, 
ordinances or judgments, is placed right next to the parsha containing the giving of 
the Aseres Hadibros and which ends with a discussion about the Mizbeiach. 
  
He says that “Ve'eileh hamishpatim - And these laws” means that they also come from Har Sinai, that we 
should place the Sanhedrin next to the Bais Hamikdosh, and that the laws should be like a prepared table, 
a shulchan aruch, set and ready to be applied. This means studied diligently. We wrote last year that there 
is only one way to learn these laws - Talmud, which has the same value as the 
word mishpatim - Mem (40), Shin (300), Pey (80), Tes (9), Yud (10) and Mem (40), with the kollel, 
equals 480. 
  
Rav Hirsch gives us another fundamental reason why these laws are placed next to the Aseres Hadibros: 
“To teach us that the morality and decency which is the goal of the work placed on each individual in the 
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Aseres Hadibros must immediately and consistently become the foundation of the legal laws by which the 
building up of Jewish society on the basis of justice and humaneness is ordered.”  
  
Rav Hirsch stresses that, as a foundation, the Jewish slave actually sets the tone for all of the laws between 
man and man. All people are created betzelem Elokim, in Hashem's image, and, therefore, must be treated 
accordingly and with chessed. Although the Jewish slave is a thief who could not afford to pay back, the 
Torah teaches that the thief must be treated with respect and dignity. From that beginning concept, the 
tone is established for kindly treatment of all members of society. 
  
In regard to kindness, I would like to add the following: Mishpatim, which we now know is begematria 
Talmud, is alsobegematria ahavas (408) chessed (72), loving-kindness. 
  
It is easy to remember, then, that the kappitel of Tehillim that is associated with Parshas 
Mishpatim is kappitel 72, thegematria of chessed. 
  
This kappitel begins with a discussion directly connected to the parsha: “LeShlomo Elokim mishpatecha 
lemelech tein vetzidkasecha leven melech - For Shlomo, Hashem give Your judgments to the king and 
your righteousness to the son of the King.” 
  
Posuk 12 addresses topics from the parsha directly as well: “Ki yatzil evyon meshavei’a ve’ani ve’ein ozer 
lo - For he will deliver the destitute person who cries out and the poor one with none to help him.” Posuk 13 
continues: “Hashem will have pity on the impoverished and destitute and the nafshos (souls) of the 
destitute He will save. Posuk 14 states: “He will redeem nafshom (their soul) from fraud and from violence 
and precious will be their blood in his eyes.” 
  
We see unusual leshonos here: nefashos, souls, and nafshom, their soul. Why the plural and the singular? 
  
This hints to another very deep connection between the parsha and the kappitel that we can learn from 
the Zohar Hakodesh in its introduction to this week’s parsha: “Aileh hamishpatim aileh gilgulim - These 
are the judgments and these are the gilgulim (reincarnations).” What does this mean? 
  
Chazal tell us that every interaction that ever was and ever will be, throughout generations of souls, is 
contained inParshas Mishpatim. These seemingly simple situations and directives contain the formulas - 
in letters, gematrios,roshei teivos, etc. - of all acts and tikkunim or rectifications of the effects of these 
acts generations later. 
  
While these topics are certainly beyond most of us, I would like to point out that the word gilgul is 
also begematria chessed. In sefer Shaar Hagilgulim (Gate of Reincarnations), which is based primarily on 
the Zohar from Mishpatim, gilgulim are discussed. It also borrows heavily from the teachings of 
the Arizal and was composed by the Arizal's main disciple, Rav Chaim Vital, and his son Shmuel. 
  
The most basic component of the soul is called the nefesh, hence the connection to the Tehillim.  
The nefesh is always part of the gilgul process. It must leave the physical body at the stage of death. 
Therefore, thekappitel hints at the tikkun of Hashem saving souls over several generations, a 
tremendous chessed. 
  
I would also like to note that the Ten Commandments were given in a parsha which contains 72 sentences. 
This reflects what the Ramchal says in the introduction to derech Hashem - that Hashem created the world 
- and recreates it constantly in order to do chessed. 
  
It stands to reason that the Torah is given in a parsha with the number of sentences equaling the value 
of the word chessed. 
  
It also makes sense, then, in conclusion, that the last act of creation, vayechulu, is also begematria 
chessed. All of the universe is infused with the essence of chessed.  
  
We should consider this chessed every Friday night, and use it to frame all of Shabbos - which has 
a gematria of 702, connected to 72 - as well as the avodah of our souls. 
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Parashas Mishpatim פ"שת םיטפשמתשרפ

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

םנחישפחלאציתיעיבשבו
And in the seventh, he shall go free, for no charge. (21:2)

Overcome with economical woe, a Jew ignores the 
degradation that he will bring upon himself and resorts to theft to 
elevate himself from his sorrowful economic state. He is caught, and 
found lacking in funds with which to make restitution. As a result, he 
is sold into slavery. In the event that the value of the theft equals or 
exceeds the estimated value of his six years of work, he is sold as a 
bondsman. Jewish slavery is unlike any other form of restriction of 
personal freedom. The Jewish bondsman is treated quite well. 
Nonetheless, he is still a slave, and, as such, he has limited freedom. 

The Torah refers to the bondsman as an eved Ivri, Hebrew 
slave, rather than Yehudi, the more exalted designation that 
continues to serve as our identity as a nation. Furthermore, the idea 
of fixing his service to just six years, and granting the seventh year 
the power of catalysing his freedom, seems to be more symbolic 
than rational. While in most aspects of this period of slavery the 
bondsman is treated with dignity, in one instance this man is meant 
to feel denigrated. This is the law that permits the master to give 
him a heathen slave-girl as a “wife” for the duration of his servitude, 
after which the wife and whatever children she bears remain with 
the master. Apparently, this man’s plunge into spiritual ignominy 
must be expunged through a self-awareness of the degree of his 
descent. Losing Yehudi status and being allowed to liaison with a 
non-Jewish woman drives home the notion that he is as distant from 
Judaism as his wife, and his national affiliation plunges to that of the 
period preceding the Giving of the Torah. What about the “six” years 
of servitude, followed by the “seventh” year, generates his freedom? 
How does this fit into the equation?  

In almost parallel expositions, the Nesivos Shalom and 
Horav S. R. Hirsch, zl, examine the eved Ivri from a perspective which 
instructs us concerning our personal avodah, service, to the 
Almighty. The eved Ivri symbolises the Jew who has fallen from his 
spiritual level and is now in dire need of tikkun, spiritual repair. No 
Jew is forgotten. No Jew is left to wallow alone in spiritual 
defilement. Every Jew has an opportunity to return and find a 
remedy for his spiritual estrangement. 

The fall to sin of the Eved Ivri is alluded to by the six years 
of servitude, as six is the number (six work days) which symbolises 
the purely material, physical world. In order to achieve restitution of 
that which was lost by his sinful activity, he must subordinate his 
“six” to work himself up to “seven,” the symbol of Shabbos. During 
the precious Shabbos, his soul can regain its original brilliance. The 
light of Shabbos penetrates into the darkest and coldest hearts and 
resuscitates them, elevating the Jew from the nadir of depravity and 
returning him to the apex of spiritual lustre. Even the Jew who has 
submerged and lost himself in the “deep six” can, through the 
kedushas Shabbos, the holiness of Shabbos, rise to his designated 
pinnacle. Once the slave leaves his master, he will leave with a 
reminder of caution: Beware of the “six” of materialism and 
physicality to which you have been enslaved, and focus on the 
“seven” of kedushah to which you were created to live. 

I have taken the liberty of melding together the ideas 
which Rav Hirsch and the Nesivos Shalom expounded in order to 
convey the message that “Shabbos saves.” How does this 

phenomenon occur? How do we bring back every Jew who has 
alienated himself from the Torah-way, just by living, experiencing 
and observing Shabbos? I turn to the Nesivos Shalom. Shabbos
comes to us in a variety of ways. For some, it comes weekly, while, 
for the saintly few, the entire week is focused on Shabbos. Sadly, 
some individuals experience that awakening after seven long years, 
and others who never (never say never) have to wait for Yovel, the 
Jubilee year – once in a lifetime – to have the opportunity to find a 
remedy for their spiritual angst. Everyone, however, is afforded that 
chance to return. 

How does it work? The full complement of Shabbos 
kedushah and its therapeutic effect is achieved through ahavah, 
love. We serve Hashem on Shabbos with the attribute of love –
complete, total, unabashed, unrestricted love of Hashem. As long as 
one cannot sever his love for the earthly, and materialistic, so that 
he gives to Hashem only the leftovers, the light of Shabbos will not 
illuminate him. Hashem wants us to repair our breach and return it 
to Him. Shabbos can be that vehicle, if we are prepared to submerge 
ourselves totally in its holiness. 

רמשלםילכואףסכוהערלאשיאןתייכ
If a man shall give money or vessels to his fellow to safeguard. (22:6)

Our parsha presents the laws concerning people who are 
entrusted to safeguard someone else’s property. If the pikadon, 
object (money or vessels) is lost, stolen or damaged, the liability of 
the shomer, custodian, varies according to the degree of his 
responsibility. For example, one who receives no compensation 
(shomer chinam) is responsible only if he had been in the position of 
safeguarding the article in his charge. One who receives 
compensation (shomer sachar) or a leasor (socheir) is responsible for 
loss or theft, unless it occurred in a situation beyond his control, an 
oneis. A borrower (shoeil) is responsible under all conditions. This 
dvar Torah concerns itself with the shomer chinam, uncompensated 
watchman, who is liable to pay only in the event that he has been 
negligent in safeguarding the charge entrusted to him. 

A talmid chacham, Torah scholar, was entrusted with funds 
belonging to a yesomah, orphaned girl. He was traveling, and, during 
his trip, was accosted by thieves who relieved him of the girl’s funds. 
When the incident was brought before the rav of the community, 
the rav asked the shomer (chinam) if he had recited tefillas 
haderech, wayfarer’s prayer, prior to (or during) his trip. The scholar
thought for a moment and realised that he had not. This was the 
first time that, due to the rush, he had neglected to recite the prayer. 
The rav listened, yet decided that the girl’s money was lost due to 
negligence on the part of the shomer: “Any person who leaves for a 
trip must recite tefillas haderech. One who has in his possession 
funds belonging to an orphan certainly must do so. If he did not, he 
is negligent and must pay.” 

Horav Moshe Barzam, Shlita (grandson of the Steipler 
Gaon), relates that when he related this psak, halachic decision, to 
his uncle, Horav Chaim Kanievesky, Shlita, he concurred with the 
decision of the rav. He even added his own vignette. If the funds 
were held in the home of the shomer – and the shomer had a 
mezuzah that was pasul, declared halachically unfit – and were 
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stolen, the shomer must pay. He was negligent, since the house did 
not have proper shemirah, safeguarding. 

Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, takes these decisions one 
step further, based on an incident that occurred concerning the 
Baruch Taam, Horav Baruch Frankel – Teomim, zl (father-in-law of 
the Sanzer Rav, Horav Chaim Halberstam, zl). Apparently, one of the 
city’s wealthy layman had a din Torah, case of litigation, before the 
Rav, and he lost. He opened up a foul mouth and audaciously 
refused to accept the Rav’s psak. The Baruch Taam was unmoved by 
the man’s ranting and raving. Hashem, however, took umbrage with 
this mechutzaf, insolent person. His journey home took him over a 
bridge spanning a deep river. As the litigant crossed the bridge, it 
broke, sending him and his carriage into the waters together with his 
money (that he had refused to pay). 

Now, states Rav Zilberstein, if this insolent person had been 
entrusted with funds for an orphan, and he lost these funds, despite 
saving himself – he must pay the money to the orphan. Although the 
money was lost through an incident beyond his control, he should 
have taken into consideration that when one is a mechutzaf to the 
gadol hador, pre-eminent Torah leader of the generation, he plays 
with fire and endangers his life. In other words, he was negligent 
and, therefore, required to pay. 

As an aside, we derive from here the firm belief one must 
have that the kedushah of a Torah scholar is inviolate. If someone 
acts inappropriately to a gadol b’Yisrael, he is playing with his life. 
Talmidei chachamim, Torah scholars, embody the Torah. They are a 
living Sefer Torah. To impugn the integrity of their unique spiritual 
plateau is to undermine the sanctity of the Torah. 

This idea applies even between two gedolim, Torah 
luminaries, who have a dispute. If the circumstances are such that 
one is undeniably greater than the other. (For example, in a case in 
which one is the rebbe, mentor, and the other is the talmid, student, 
the student must defer to his rebbe.) A classic case (which was 
written up in Peninim a number of years ago) involves a dialogue 
between the saintly Chelkas Yoav and his revered Rebbe, the Avnei 
Nezer. The Chelkas Yoav wrote a chiddush, original, novel idea, and 
sent it to his Rebbe to solicit his approval. The Avnei Nezer took issue 
with the chiddush and rebuffed it. When the Chelkas Yoav next had 
occasion to visit his Rebbe, the Avnei Nezer asked his student, “Nu?” 
Do you accept my ruling?”

The Chelkas Yoav replied, “I accept my Rebbe’s ruling.” The 
Avnei Nezer did not settle for this response, “I want to know how 
you feel in your heart.” The talmid replied, “In my heart, I feel that 
my opinion was justified. However, I am prepared to acquiesce to my 
rebbe.”

Hearing this, the Avnei Nezer became emotional and stood 
up to face his student. “Is this the meaning of: The fear (awe) one 
has for his Rebbe should parallel the fear he has of Heaven?”

If the Rebbe asserts an idea that is the opposite of yours, 
then you must alter your opinion. “Accepting” and “acquiescing” are 
insufficient, since accepting means, “I have a valid opinion – my 
Rebbe also has a valid opinion. Since he is the Rebbe and I am the 
Talmid, I must accept his opinion.” This is not what the Torah 
teaches. There is only one valid opinion – that of the Rebbe. 

השונכולהיהתאל
Do not act toward him as a creditor. (22:24)

Hashem’s act of creating the world was an act of altruism. 
The Almighty needs nothing. He simply wants to do good, to benefit 
others. To this end, he expects His People to emulate His ways by 
identifying with the needs of others and looking for ways to alleviate 
their travail. It is important to underscore that travail comes in all 
forms and sizes. Just because an issue does not bother me, does not 
mean that it would not bother anyone else. Our barometer for 
success is measured by what we do for others – not by what we do 

for ourselves. An area in which this rule is put to the test is when it 
involves lending money to someone in need. The mere fact that the 
person is in need is in and of itself a hint that this act of chesed, 
kindness, might extend for years. After all, who is to say that he will 
have the funds to pay back the loan at the designated time? If he 
had access to funds, he would not be borrowing money. 

Halachah dictates that one may not impose payment of a 
loan when he is certain that the borrower has come on hard times 
and has no money. This applies even under such circumstances that 
the tables have turned and now the lender can really use his money. 
Sadly, in our self-centred, narcissistic generation, when we have no 
time to spend with people, we have to depend on texts and emails 
for survival. It is difficult to ascertain who is in serious need and who 
simply wants. Those who take the time and make the effort to meet 
people face-to-face, and listen to their stories of woe are those 
whose home is the bais hamedrash. They are guided by the dictates 
of the Torah and Chazal and are, thus, able to override personal 
interests. Veritably, someone who truly lives by the Torah does not 
have (should not have) vested interests beyond those of the Torah.

Horav Chaim Peretz Berman, Shlita (one of the Roshei 
Yeshivah in Ponovezh), related the following two vignettes. It is 
important to underscore that the heroes of these stories were 
regular Jews who made the bais hamedrash their home. Horav 
Shlomo Berman, zl (son-in-law of the Steipler Gaon, zl), was an 
illustrious Torah-giant whose brilliant mind was evident in his 
extraordinary knowledge of Torah. This is well-known. Many people 
were unaware that he had a gmach (gemillas chesed loan fund) 
which he used to lend money to Torah scholars who were in need. It 
happened that one of his borrowers ran arrears and did not pay back 
the loan on time. Due to the fact that the money was immediately 
used to be lent out to others, Rav Berman had no recourse but to 
turn to the guarantor (who had promised to secure the loan and pay 
if the borrower did not) and ask for payment. The guarantor, an 
individual by the name of Rav Politansky, returned that night to the 
Rosh Yeshivah’s home with the funds. He even apologised that it had 
come to this point. (No one enjoys collecting from the guarantor, 
and most guarantors do not expect to ever be in the position in 
which they have to repay the loan.) 

Now we come to the clincher, which demonstrates the 
outstanding middos, character refinement, of Rav Politansky. He told 
the Rosh Yeshivah that it was actually all his fault. Apparently, two 
weeks earlier (about the time that the loan was due), the borrower 
had come to him (Rav Politansky) with all the money and asked him 
to pay Rav Berman in his name. He forgot to do so, and he 
apologised profusely for his negligence. 

Wonderful ending? No. We have more to tell. A few 
months passed, and the original borrower presented himself at Rav
Berman’s apartment with the money that he owed him! “I apologise 
to the Rosh Yeshivah and beg his honour’s forgiveness for returning 
the payment so late. At the time the loan was due, I did not have a 
penny to my name. I had no food in my house – nothing. So, I 
‘allowed’ myself to be late with payment of the loan.”

Rav Berman wondered, “Do you not remember that you 
gave the money a few months ago to Rav Politansky to pay me?” The 
borrower replied, “I have no idea what the Rosh Yeshivah is 
asserting. This is the first time that I have had access to any money 
of any sort.” 

Here we have a classic case of an honourable Jew who not 
only paid back someone’s loan, but he did it in a manner that would 
conceal his shame.

Rav Moshe Frankel, zl, was a premier rebbe in a cheder in 
Bnei Brak. He decided that in order to make ends meet, he required 
a supplementary income source. To this end, he opened a small 
store that sold cleaning supplies. When Rebbetzin Berman, ah
(daughter of the Steipler) learned that Rav Moshe had opened a 
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store, she decided that she would purchase her wares from him. He 
was doing this for the purpose of augmenting his livelihood. How 
could she not help in some way? For quite some time, she would 
make an order, and Rav Moshe had it delivered to her apartment. 
One day, right before Yom Tov, she made an unusually large order. As 
usual, it was promptly delivered to her door. As she was going 
through the containers, she noticed a receipt from Yad Ezra. (Yad 
Ezra is an organisation that caters primarily to klei kodesh, those 
involved in Torah-study and its dissemination. Due to their limited 
means, this organisation, which receives outside support, is able to 
maintain a very low markup on their products.) She looked at the 
receipt, and it included everything that she had ordered from Rav
Frankel’s store. Something was not right. 

The next day, the Rebbetzin paid a visit to Rav Frankel and 
asked for an explanation. When he saw that, whatever he said, the 
Rebbetzin would be able to poke holes in it, he finally explained; 
given the size of her family and dearth of her funds, she would do 
better by shopping at Yad Ezra. He understood that she wanted to 
help him, but he could not allow her to overpay. So, for years, 
whenever she made an order, he would go to Yad Ezra and purchase 
the products at a reduced price. He would discard the receipt and 
personally deliver the order to her home – with his own receipt (for 
the same price). This time, for some reason, he forgot to discard the 
Yad Ezra receipt. 

We are not used to such character refinement: a Rebbetzin
who pays a premium to support a rebbe who is trying to earn a 
living; and a rebbe who is willing to spend time and lose money just 
to ease the financial burden of a Torah scholar. These are not 
isolated cases of individuals acting kindly. It was the way they lived. 

יחבזםדץמחלעחבזתאל
You shall not offer the blood of My feast-offering upon leavened 

bread. (23:18)
The Korban Pesach must be slaughtered on Erev Pesach, 

after all chametz has been disposed of. The Sefer HaChinuch explains 
that setting a designated time for the fulfilment of all matters is their 
source of preservation. Thus, concerning Korban Pesach -- which is a 
seminal mitzvah included among a group of mitzvos affiliated with 
the liberation from Egypt and setting the stage for our nationhood --
time and order are essential. The Torah gives pre-ordained times for 
each and every component of the celebration of this Festival and its 
accompanying rituals. No commandment related to this time frame 
encroaches on the boundary of its fellow. Thus, we were first 
commanded to dispose of all chametz which, at the approach of 
Pesach, becomes disgusting in our eyes, and only then to commence 
with Korban Pesach, which heralds the liberation period. 

While the Sefer HaChinuch seems to focus on timelines and 
order with regard to this mitzvah, he is, in fact, presenting an 
important and critical principal with regard to all mitzvah
observance, to the point that one cannot compare the mitzvah
observance of one who adheres to a strict timeline and order, with 
the individual who performs mitzvos at his convenience. The 
following vignette buttresses this idea.

An elderly woman (101 years old) passed away in 
Yerushalayim. Her descendants were sitting shivah and relating 
stories about her extraordinary, long life. They mentioned that she 
had grown up in Copenhagen, Denmark, in a community that had 
produced a number of members who lived beyond one century. 
What made this small Jewish community unique, so that many of its 
members achieved unparalleled longevity? As G-d-fearing Jews, they 
were acutely aware that nothing “just happens.” If they were living 
longer, there was a reason. The spiritual leadership met to discuss 
why their community was so blessed. After much soul-searching and 
introspection, they came to a resolution: they felt the reason for the 
community’s extraordinary blessing of life/time was the members’ 

unusual adherence to timely attendance at minyan/shul! Whenever 
the minyan was designated to begin, they were all present in their 
seats, prepared to daven on time. When someone manifests such 
value for -- and appreciation of -- the gift of time, and he, likewise, 
demonstrates his devotion to serving Hashem by always being on 
time (which really means arriving early), he is worthy of such 
blessing.

This is not the end of the story. When the group met with 
Horav Shmuel HaLevi Wosner, zl, he agreed with their hypothesis,
and added a vignette of his own. He was born in Vienna, a 
community that was also blessed in that many of its members 
achieved unusual longevity. It was a small Jewish community whose 
members were staunchly devoted to their shul. They realised that 
with a small membership, each individual Jew played a greater and 
more vital role. They knew that if any one of them was late for 
minyan – they would all suffer. The proof positive to this assumption 
(as to why they were achieving longevity) was evident when one of 
their members passed away in his seventies (as opposed to reaching 
the century mark). It was discovered that he had never made it to 
shul on time. 

As Mashgiach of Yeshivas Slabodka, Horav Moshe 
Tikuchinsky, zl, saw to it that the bachurim, students, functioned 
within the framework of a timely schedule. First seder began 
promptly at 9:00 a.m. The Mashgiach would stand at the door to the 
dining room to make sure that the students were out in time for 
seder. One morning, a bachur arrived at the dining room at 9:00 
a.m., when he should have been arriving at the bais hamedrash. The 
Mashgiach refused to grant him access. “Breakfast is over. Had you 
davened with the yeshivah, rather than visit one of the shteiblach, 
you would have arrived on time. Is this why the Rosh Yeshivah
travels to chutz la’aretz, diaspora, to raise funds, so that you should 
daven in a private minyan and arrive late for breakfast?” The student 
was upset, because, after all, the Mashgiach was right. The yeshivah
maintained a strict schedule, and, if everyone acted as he pleased, it 
would not be a yeshivah. He was about to go to the bais hamedrash
hungry, when the Mashgiach said, “Do you think I will permit you to 
learn hungry? Come with me to my apartment, and I will give you 
breakfast – and you will go learn.” The Mashgiach had a job. He was 
also a human being with a beating heart that could not allow a 
bachur to learn on an empty stomach. 

Va’ani Tefillah
ךתיבריבדלהדובעהתאבשהו

V’hasheiv es ha’avodah lidvir Beisecha. 
And restore the Divine service to the Holy of Holies of Your 

Temple.
Klal Yisrael expresses its closest connection with Hashem 

via avodas haKorbanos, sacrificial service, in the Bais Hamikdash. 
With the return of the Bais Hamikdash and the Divine service, we 
will be witness to the greatest Kiddush Hashem, sanctification of 
Hashem, in this world. The greatest avodah takes place on the 
holiest day of the year, Yom Kippur, in the Holy of Holies. We ask 
Hashem (in this prayer) to restore all these opportunities for 
achieving closeness with Him and for increasing kavod Shomayim, 
the glory of Heaven, in this world. Horav S. R. Hirsch, zl, translates 
dvir beisecha as “wortstatte,” German for “residence of His word” 
(cited by Horav Shimon Schwab, zl). The “word” of Hashem is 
represented (in this world) by the Aron HaKodesh which “resides” in 
the Kodesh HaKedoshim, Holy of Holies. The Aron HaKodesh contains 
within it the Luchos and the Sefer Torah written by Moshe Rabbeinu
– both representing Torah She’B’ksav, Written Law. The Torah She’ 
Baal ‘Peh, Oral Law, is represented by the Kapores and the Keruvim. 
The entirety of the Torah is Hashem’s Davar, word, and the edifice to 
house the representation of Hashem’s word is dvir Beisecha. 
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A Wise Eye 
ואלה המשפטים אשר תשים  “ 21:1
 ”לפניהם
“And these are the judgments 
that you shall place before 

them:” Why does the Torah use a peculiar 
Loshon of “לפניהם” – that these Halachos shall 
be placed in front of them?  This week is 
Parshas Shekalim, which speaks about Klal 
Yisroel giving a Machatzis Hashekel.  The 
Medrash tells us that Moshe Rabbeinu could 
not understand what it looked like, until 
Hakodosh Boruch Hu showed him a coin of 
fire.  Why did Klal Yisroel only give a half of a 
Shekel, and why did Hakodosh Boruch Hu 
show Moshe a coin in fire?    
 Why does the Posuk say that the 
Mishpatim should be, “placed” in front of Klal 
Yisroel, instead of saying that they should be 
taught to Klal Yisroel?  Bava Basra 131a – “  אין
 A judge only has“ – ”לו לדיין אלא מה שעיניו רואות
what his eyes see.”  This phrase seems to be 
inaccurate, and it should have said that a 
judge only has, “מה שאזניו שומעות” – that which 
his ears hear.  For a judge does not see 
anything with his eyes when adjudicating a 
case, rather it is what his ears hear from the 
litigants and witnesses with which he makes 
his judgment.  Chazal are saying something 
deeper here, and that is that the judge must 
use his “eye” of wisdom.  He must look at the 
case in front of him with a wise eye, so that he 
adjudicates the case properly, and not just rely 
on what he hears from the participants of the 
case.  If the judge only judges based on what 
he hears, he will not rule correctly, for there is 
much trickery and deceit.  Rather he must 
open his intelligent eye, and recognize what is 
true and what is not.  If a judge were to rule 
that an oath must be taken based on what he 
heard, it could be that the one who will swear 
will be swearing falsely, and the theft will not 
be rectified.  So not only did he not rectify the 
wrong, but he causes more evil to be 
perpetrated with a false oath.  The judge must 
be wise and figure out how to get the truth so 
that the theft is rectified, and a false oath is 
not taken.   

There is a story in the Sefer   שיחות
 about a wine merchant חולין של תלמידי חכמים
who had a worker who hid fifty silver coins 
among the barrels of wine because Shabbos 
was coming, and he needed a place to hide it. 
On Motzai Shabbos, he returned to the place 
where he had hidden his coins, but it was gone.  
He cried out bitterly, for he had just lost all the 
money that he had worked for years to earn.  
He believed that his boss was the one who stole 
his money, so he had his boss called to the 
Gaon of the city.  The Gaon asked the boss if 
he knew anything about his worker’s money, 
and the boss said he did not.  The Gaon told 
the boss, “I too believe that it must have not 
been you – a Jew, who stole the money on 

Shabbos, rather it must have been a non-Jew 
who stole it.  Being that a non-Jew went into 
the place where all your wine was stored, that 
would make all of your wine, יין נסח, and you 
would need to spill all of it out.  Then someone 
needs to be sent to the Shul to inform everyone 
that they are not allowed to purchase wine 
from you, for it is all יין נסח.  When the boss 
heard these words, his heart died within him, 
for he realized that his evil act had dire 
ramifications to him – for now he would lose 
an insurmountable amount of money. The boss 
was compelled to admit to the Gaon that it was 
he who stole the money, and not a non-Jew – 
therefore his wine was not יין נסח.  The boss 
swore that he was the one who stole it.  The 
Gaon said that it was not enough for him to 
swear, but he must immediately go bring the 
worker his pouch of money, and he did so.  This 
Gaon used his “eye” of intellect to have the 
theft rectified, and for there not to be any false 
oaths.  There are many such scenarios where 
the litigants and witnesses may try to deceive 
the judges.  Chazal do not say, “  אין לו לדיין אלא
 for if the judges only acted ,”מה שאזניו שומעות
upon when they actually heard, there would be 
much ruin which would be caused by it.  
Rather Chazal say, “מה שעיניו רואות” – meaning 
that judges must adjudicate based on what 
their “eyes of intellect see,” that they must look 
deep into the hearts of the litigants and 
witnesses to know if the words that are coming 
out of their mouths are true, or do they need to 
be crafty and use ingenuity to get all to say the 
truth, and rectify all that was wronged.   (  בן
  (איש חי
 The Medrash says that Moshe 
Rabbeinu had difficulty understanding what 
the Machatzis Hashekel looked like .  
Hakodosh Boruch Hu showed Moshe a coin of 
fire, so that Moshe would know what the 
Machatzis Hashekel looked like.  Why did 
Hakodosh Boruch Hu show it to Moshe “in 
fire” instead of just showing him what the coin 
looked like? Hakodosh Boruch Hu was 
alluding to Moshe that it was not yet time for 
the Glory of Hakodosh Boruch Hu to be 
revealed to the world.  There would be 
destructions of holy places, like the Bais 
Hamikdash, and Klal Yisroel would be in 
Golus.  Klal Yisroel would need to wander for 
many years until they will finally be Zoche to 
the third and eternal Bais Hamikdash.  This is 
alluded to in the “coin of fire” – the fire 
represents the burning of the Batei 
Mikdoshos, and it also alludes to the final Bais 
Hamikdash, which Chazal tell us will be built 
with fire.  However, until that time of Le’asid 
Lavo and the Malchus of Hakodosh Boruch Hu 
will be revealed to all, we must follow 
Hashem’s lead and act with Shiflus and 
Anivus, and thus we do not give a whole 
Shekel – but we are humble and only give a 

half of a Shekel (see Atzei Chaim above).  (  ברך
 (משה

 The Posuk says that the Mishpatim 
shall be placed, “ הםלפני ” – because Yirah, fear, 
is the storehouse of wisdom.  If there is no 
Yirah, then there is no wisdom which the 
judges need in order to properly adjudicate 
monetary cases. Shemos 20:17 “  ובעבור תהיה
 So that awe of Him (Hashem)“ – ”יראתו על פניכם
shall be upon your faces.”  Why is it that the 
face is the storehouse – represents, the Yirah 
of a person?  It is known that the face of a 
person alludes to the Shem Havayah, as the 
Shlah Hakodosh tells us. The eyes of the 
person is a like the letter 'י, and the nose is like 
the letter 'ו.  Two eyes, 20, and a nose, 6, is a 
total of 26, which is the Gematria of the Shem 
Havayah.  The face also alludes to the Shem 
Havayah in its spelled out form with the 'ה - , 
(spelled out, ה-ו, ה-ה, ו-וד, ה-י ) which is the 
Gematria of 52.  We have the 26 from the eyes 
and the nose. If you take the end of the nose: 2 
holes, which each one represents a 'י, and the 
wall in between the holes represents a 'ו, you 
have another 26, for a total of 52.  It says in 
the Sefer עץ חיים that the Sod of Yiras Hashem 
is in the Shem ב"ן of Hakodosh Boruch Hu – 
the fifty-two that is alluded to on the face.  As 
it says in Mishlei 22:4 “'עקב ענוה יראת ד” – “The 
result of humility is fear of Hashem.”  The 
Posuk tells us here, “ תשים  ואלה המשפטים אשר 
 telling us that the “face” is – ”לפניהם“ – ”לפניהם
very important.  For if one does not have Yiras 
Hashem upon one’s face, then his wisdom is 
worthless.  One needs to have Yiras Hashem 
in order to be a proper judge. (בן איש חי) 

 These Halachos were to be – ”לפניהם“ 
placed on “their faces.”  The face is the place 
which must remind us of the Yiras Shomayim 
that we must have.  In order for one to 
adjudicate matters of money, or for the layman 
to be involved in the day to day business or 
affairs of this world – one must have the 
proper Yiras Shomayim in order to act 
properly.  The Torah sets the guidelines and 
the Halachos, but it needs to be infused with a 
large dose of Yiras Shomayim.  If one becomes 
arrogant and thinks he knows it all, he is sure 
to err.  We must think about the Half of the 
Shekel which Klal Yisroel gave to the 
Mikdash.  Hakodosh Boruch Hu showed 
Moshe the coin in fire, as a reminder that we 
are always to act with humility, as Hakodosh 
Boruch Hu does, until we are Zoche to the 
eternal Bais Hamikdash.  We are also always 
to yearn for that time, for the final Geulah.  
This half was to show that Klal Yisroel were 
cognizant of the Yiras Shomayim that they 
must exhibit at all times, and never to become 
haughty.  May we be Zoche to have true Yiras 
Hashem, and be Zoche to the Geulah Shlaima, 
 !במהרה בימינו אמן
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PARSHAS MISHPATIM 
MISHPATIM - THE G-D FACTOR INTERVENTION 

The first mishpat that the Torah talks about after Matan Torah is that of ירבע דבע . Wouldn't you say that it is quite amazing that  ירבע דבע  is 
gematriah חישמ . But what does this cryptic revelation mean and what impact should it have on our lives? Let us try to make sense of the message 
it is sending to us. 
 
Another fascinating thought is found in the Chidah. On the mitzvah of ידבע דבע , he writes that the word ירבע דבע הנקת יכ  also contains a cryptic 
message which is in the הנקת  that by adding the first two letters קת  it equals 500 equivalent to the value of the final letter ך. For even though the ת 
which is the last letter of the Aleph Beis equaling 400, the five final letters of ך פ צ נ מ  continue to represent higher numbers where the ת left off. 
Therefore we have ך equaling 500, ,600  ם הנקת With this understanding, the word .900 ץ and 800  ף 700  ן  in the second passuk comes out in 
substitute form to the letter ך. 
 
These three letters ךנה  originally in  send us a code which is unique only to these three letters of the Aleph Beis. That Medrashic code is that  הנקת
these three letters are not paired with any other letter. In the ones, 1-10, each letter is paired with another in order to attain 10 which is the number 
of shelaimus of the single digits, since 10 makes a closure in this unit as it returns to number 1 with an added 0. The paired digits look like this:  טא

 remains by itself together with itself to arrive at the sum of 10. So too in the units of tens from 10-100 the letters are ה however the letter  דו זג חב
paired off as follows סמ על פכ צי  and נ  stands with itself to add up to 100. Now the last section is from 100-1000. The pairs are as follows ןש ףר ץק 

םת  but the letter ך remains with itself 500x2=1000. Hence we have three letters that are unique with the characteristic of staying within itself and 
do not have to come on to outside numbers which give to it its shlaimus. 
 
Very nice, but what does this have to do with ירבע דבע  the first example of mishpat? The truth is that the mishpatim of the Torah are incomparable 
to the secular laws that are set up and formulated by the nations. The purpose of their laws, are to protect society from becoming the Wild West 
which was void of Law and Order. This parallels the Medrash that says after creating Man Hashem took him on a tour in Gan Eden and said to him 
"Look at my beautiful and symmetrical world. Make sure you don't ruin its harmony". This is the purpose of the Seven Mitzvos Bnei Noach, seven 
refers to the seven days of in which Hashem created the nature of the world. All that Hashem wants from all the gentile nations is just to keep the 
status quo and not to ruin the balance of nature through selfishness, lust, greed, jealousy, and transgression. This purpose is in contrast to the Torah 
which by the fulfillment of each mitzvah it transforms one into a greater spiritual being bringing one closer to Hashem by sanctifying your 248 limbs 
and 365 sinews.  
 
Another way in which the mishpatim bring one nearer to Hashem is by the realization of Hashem's Hashgacha in the mishpatim. For example  ןיע 

 an eye for an eye etc. Even though in actuality one doesn't receive the punishment of losing his eye, but the statement declares that the  ןיע תחת
punishment for blinding someone should have been reciprocated הדמ דגנכ הדמ . It is by this procedure of midah keneged midah one can see the 
hand of Hashem in his tikkun and not merely think that what befalls him is just a coincidence but rather a הק incidence. It is this midah keneged 
midah against Mitzrayim that inspired Yisro to come to the desert and to be megayair  as the Sforno elaborates (Shmos 18,11)  
 

 ,לארשיל דוליה ןבה לכ םירצמה וגרהש ומכ םהירוכב גרהש היה הזו .והער לע שיא דיזי יכ ומכ ,לארשי לש םהילע םירצמה ודז רשא ומצע רבדה ותואב םעה תא ליצה יכ .םהילע ודז רשא רבדב יכ
 הבשח אל יכ םיהלאה לכ לע ותלודג הרוה הזבו .םנוצרב ועמש אלש ירחא םבל תא השקהו וחלשל ןאמתו לארשי ירוכב ינב דגנכ תורוכבה תא גרהו ,רואיב םינבה םה ועיבטהש ךרדכ םיב םעיבטהו

:דבלב ול דחוימ דחא רבדב לכויש ובשח לבא ,רבד לכב הדמ דגנכ הדמ םלשל הלעמ ירש םהיהלאמ לא םוש לכויש המוא םוש   
Only Hashem can constantly punish midah keneged midah down to so many details. 
Hashem's intervention in the mishpatim can be seen also from the passuk (Shmos 21,13) ודיל הנא םיקלאהו  as Rashi explains that Hashem made it 
happen that a person accidentally fell off a roof and killed a person with his fall. Without our knowing, the person who just killed accidentally had a 
past history of killing before accidentally but there were no witnesses to have been sent to a refuge city and remain there until the death of a Kohen 
Gadol. The person he fell upon and killed also had a past as a murderer without witnesses and therefore he was never put to death. Hashem convenes 
them both together and causes the person on top of the roof to fall and kill the one on the ground as witnesses were watching. Each one got exactly 
the punishment they deserved. Without Torah and the realization of Hashem's intervention to fulfill the judgments, one would look at the above 
scene as an unfortunate coincidence. However, when the laws and mishpatim come from Hashem, then it is called a הק incidence, whereupon Hashem 
intervenes to assure each one receives his exact tikkun. 
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This that Hashem is both the righteous judge and punisher behind the scenes is demonstrated in the famous story of the weasel the pit and the 
young couple, brought in Taanis 8, Rashi and Tosfos. A young girl got lost and at midday she was so thirsty that when she saw a well with a rope tied 
to it she lowered herself inside the well to quench her thirst. After drinking she could not get out and she began crying. A young man passed by and 
heard her crying and after speaking to her he gave his proposal that if he extricates her from the well that she would marry him. She agreed and he 
drew her up. They proposed to each other and agreed that there are two witnesses to their agreement, the well and a weasel that was walking past 
them at that time. They said their goodbyes and made up to remain loyal to each other until they meet again and get married. The girl did not forget, 
however, the young man got married and had a child. The child suddenly passed away in a freak accident by being bitten by a weasel. His wife bore 
a second child when another unnatural accident happened that he fell into a well and died. His wife demanded an explanation of these strange 
deaths and he put two and two together and told his wife the story of that day he saved the girl at the bottom of the well and of their commitments 
of marriage to each other in front of the two witnesses the well and the weasel. His wife said that he must return to his basherter for this is what 
Hashem is telling you to do. He went to his committed partner who all this time remained loyal to him and they got married, had children and were 
successful. Hashem behind the scenes brings out the mishpat if man fails to do so himself.  
 
Now we can understand the cryptic messages that the Torah alludes to in Eved Ivri the first of the Mishpatim and which applies throughout the 
parsha. The Chidah on the word הנקת  writes that the letters of ןהכ  are letters that show exclusive uniqueness and singularity. We can interpret this 
to mean that the mishpatim of the Torah possess the exclusive character in that they come in the form of a tikkun to the person and not as a 
punishment, act of revenge or pay the loss of the damage. This concept is even hinted in the word הנקת  which does only mean to buy but also to 
bring to its tikkun. That is why the parsha of Mishpatim is juxtaposed with the building of the mizbaiach in the previous parsha. For just as the 
mizbaich is an atonement and tikkun for one's sin enabling  one closer to come closer to Hashem, so too with all the mishpatim in the parsha that 
they are there for the purpose of tikkun adam and his elevation.  
 
Being sold as an Eved Ivri is a tikkun that comes via the midah keneged midah a journey with which one can experience the Hashem Factor involved 
in his rectification. This is the fulfillment of the words הבושת לבקל די טשופה . Hashem made this transgressor of Shemitta (Kiddushin 20) lose his 
money in order to be sold as a slave removing him from his own ownership just as he removed Hashem from His ownership of the land ץראה לכ יל יכ . 
This realization of Hashem's intervention will help the sinner to do teshuvah and bring himself to his tikkun.  And if the scenario of the Eved Ivri is 
that Bais Din sold him because he stole and did not have the money repay back, his rectification also comes through midah keneged midah which is 
that since he didn't accept that one has ownership of what belongs to him, so he is punished that what he owns which is himself is taken away from 
him. 
Being sold as an Eved Ivri demonstrates Hashem's intervention in this mishpat. It is quite peculiar that the Torah uses the term ירבע  instead of Yisrael. 
Avraham was called Ivri (Bereishis 14,13) Yosef was called Ivri (ibid 39,17) and Yisrael were called Ivrim (Shmos 1,15) but after Matan Torah we are 
called לארשי ? The Be'air Moshe explains that a person who becomes a slave to somebody else is on such a low level that his master can force him to 
have children from a תינענכ החפש  a gentile whose children will be goyim! This Yid is called דבע  as if he was in the low level of being a slave in 
Mitzrayim. Yet even at such a valley of spirituality, Hashem nevertheless commands (Vayikra 25,43) ךרפב וב הדרת אל  don't work him too hard. As 
Chazal say if there is only one pillow the master must give it to the Eved. On one hand he is the lowest of the low yet on the other hand Hashem 
intervenes in his predicament and lightens what would have been a very heavy load for him to bear. 
 
When Moshiach will come we will then see and understand then that the Hashgacha of Hashem was together with us all the time and how He 
intervened in our lives to fulfill the mishpatim and bring tikkun in ways that we did not realize as it was happening. Eved Ivri is the first example of 
such a future revelation of the way Hashem intervenes in His mishpatim of the Torah. What we didn't see now we will understand at the times of 
Moshiach that ידמע התא יכ .  
 
The passuk says םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו  and you will be for me a kingdom of Koahanim. A king represents judgment as it is written (Mishlei 29,4) 

םינהכ תכלממ The meaning of . ץרא דימעי טפשמב ךלמ  therefore is judgments that are like the letters of ןהכ , unique and one of a kind. Our passuk 
says that these Mishpatim of the Torah םהינפל םישת רשא . Every other set of laws were made up by Man. Only the Torah laws were composed even 
before Man was created as Chazal say אמלע ארבו אתיירואב לכתסא  that the Torah was the blue prints of the world. The uniqueness of the Mishpatim 
of Torah is that they existed as truths before Man existed. That is why they also have the intervention of Hashem to help fulfill the mishpatim.   

  .)ח ד םירבד( תאזה הרותה לככ םקידצ םיטפשמו םיקח ול רשא לודג יוג ימו
 
We can now interpret this to mean that Hashem gives us mishpatim to make us into tzadikkim by bringing us heavenly intervention so we can reach 
our tikkun. 
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585 שלוחה- 1586
קהילות 073-2757000 שלוחה- 4310

 ig0533145900@gmail.com  :ליצירת קשר
  רבי יהודה הנשיא 52 בני ברק 
077-2092005  053-3145900 

בדין חינוך בקטן
חינוך  בדין  ותוס’  רש”י  נחלקו  א’  מ”ח  בברכות 

חייב אפי’ מדרבנן  אין  במצוות דדעת רש”י דקטן 

ורק אביו חייב לחנכו ותוס’ הקשו דא”כ איך קטן 

אחרים  ומוציא  דרבנן  שיעור  באכל  אביו  מוציא 

בכה”ג ודעתם דקטן חייב בעצמו מדרבנן, ושאלתי 

לאאמו”ר זצ”ל איך רבנן יכולין לחייב קטן הא אינו 

מצוה בלא תסור )עי’ ברכות י”ט ב’(, והשיב דבגוי 

באמת לא מצינו בשום מקום שחייב מדרבנן שאינו 

מצוה בלא תסור אבל קטן אינו כן שכל מי שבבית 

ישראל חייב לשמוע לרבנן ואף שאין נענש יכולין 

חכמים לחייבו וחייב לשמוע להן כיון שהוא נכלל 

בכלל ישראל.

)מתוך מכתב מרן שליט”א עי’ דעת נוטה ח”ב עמ’ שי”ח 

וע”ע מש”כ במס’ תפילין סי”ב ד”ה כל קטן באריכות( 

מרן שליט”א בבואו לקבוע גבול א”י בדרומה בדר”א 

הל’ תרומות פ”א ה”ז בבה”ל ד”ה מאשקלון, מחליט 

ומכריע כי נחל צין שמתחיל סמוך לקצה ים המלח 

נחל  ]הנקרא  מצרים  נחל  עד  ונמשך  דרום,  בצד 

ואע”ג שבאמצעו  אל עריש[, הוא הגבול הדרומי, 

עד  נמשך  הזה  שהנחל  נראה  מ”מ  הנחל,  נפסק 

לים הגדול שהוא בצד מערב א”י, וזוהי מ”ש בגמ’ 

יוצא ממערת פמייס ומהלך  “ירדן  נ”ה א’  בכורות 

של  ובימה  טבריא  של  ובימה  סיבכי  של  בימה 

סדום והולך ונופל לים הגדול”, ומה שרואים כיום 

שנחל צין נפסק באמצעו בין תחלתו במזרח בקצה 

לבין סופו בנחל מצרים, כתב עלה מרן  ים המלח 

במקומות  הוא מחובר  היום  “ויתכן שגם  שליט”א 

]ועי”ש  עי”ש,  לאדמה”  מתחת  קצת  המפסיקים 

מכתבו של מרן הגריש”א זצוק”ל למרן שליט”א[.

ורבים וטובים תמהו טובא על קביעתו מרן שליט”א 

ונפסק  המלח  ים  מקצה  היוצא  צין  שנחל  שיתכן 

ומחובר  נמשך  עריש,  על  לנחל  בדרכו  באמצעו 

באדמה מתחת לקרקע, דבר שכאילו נראה תלוש 

מהמציאות שנחל יזרום בטבורה של האדמה.

והמציאות  בישראל,  דבר  נפל  כחודש  לפני  ברם, 

טפחה על פניהם של התמהים: “נהר סודי” נחשף, 

כן, נהר סודי הזורם מתחת האדמה, שיוצא מגבול 

בין האגן הצפוני  ים המלח!!! מקורו באזור היבש 

הדרומי,  שבחלקו  האידוי  לבריכות  המלח  ים  של 

ונמשך  ונמשך דרומה לאורך עשרות קילומטרים, 

באלכסון לצד דרומה של א”י.

הן אמנם, אין המדובר בנחל צין שנמשך לנחל אל 

דברי  כי  בעליל  הוכיחה  התגלית  עכ”פ  אך  עריש, 

מרן שליט”א בדר”א שכתבן לפני למעלה משלשה 

עשורים, שיתכן שישנו נחל היוצא מקצהו הדרומי 

של ים המלח, שנמצא בחלקו מתחת לפני הקרקע, 

אמיתיים ונכונים, ודברו אמת וקיים לעד!

מציאותית  להוכחה  נצרכנו  לא  כשלעצמנו  אנו 

בעינינו,  ראינו  לא  אילו  גם  שליט”א,  מרן  לדברי 

האמנו באמונה, אך לכל אלו שבלבם פנימה הרהרו 

אמיתתן  על  והוכיחה  המציאות  באה  דבריו,  אחר 

כנתינתן מסיני.

מסתמא לא ירחק היום, ויתגלה כי מתחת לאדמה 

זורם לו בשלוה גם המשכו של נחל צין, מהמקום 

שנפסק עד למקום חיבורו לנחל אל עריש וכמש”כ 

בדר”א.

והצגתי  פנימה  בקודש  להיות  כשזכיתי  כי  יצויין 

והתמונות  הפרסומים  את  שליט”א  מרן  בפני 

כתניא  לאדמה,  מתחת  שנתגלה  הסודי”  מ”הנהר 

ומרן  צין,  נחל  לגבי  בדר”א  למש”כ  ליה  דמסייע 

כל הדברים שהציגו  שליט”א שעבר באירוניה על 

לפניו, נהנה טובא מהדברים.
 )נכתב ע”י תלמידו הגרמ”ש גרליץ שליט”א(

מנופה המהודר של רחוב רשב”ם הסתלק השבוע 
את  שזיכה  שבה,  חכמים  התלמידי  מחשובי  אחד 
הרבים בעשרות ספרי הלכה בכל מקצועות התורה,  

הוא הגאון רבי צבי כהן זצ”ל.
גברא,  האי  של  דמותו  את  להקיף  ראוים  אנו  אין 
תורה  והרביץ  ובחסד,  בחן  הרבים  את  שזיכה 
להיפטר  אך  והרחוקים,  הקרובים  ישראל  להמוני 
החלוץ  היה  זצ”ל  הגר”צ  אפשר:  אי  כלום  בלא 
הראשון שחיבר ספר מקיף לפני למעלה מארבעים 
 – כלים  וטבילת  כלים  הגעלת  הלכות  כל  על  שנה 
הלכה למעשה. ספריו אלו הם אבן יסוד לכל המעין 
שהתעוררו  בשאלות  פעם,  ולא  אלו.  בנושאים 
בספריו  מעיין  שליט”א  רבינו  היה  אלו  בנושאים 

ונהנה מהם מאוד.
עשרות  רבינו  של  טוב’  ‘שכן  היה  זצ”ל,  צבי  רבי 
‘כולל חזון איש’  יחד באותו הכולל  ולמדו  בשנים, 
בשנים  מסוימת  תקופה  היתה  מצוינים.  לאברכים 
– הוא הבחין שרבינו  – לפני כשלושים שנה  ההם 
עושה את דרכו כל בוקר לכולל, והציע את עצמו, 
שיקח את רבינו שליט”א ברכב לכולל, רבינו נענה 
להצעה, ואכן כל בוקר בהלוך ובחזור הוא נסע עמו 

באוטו.
בלא  יגע  הוא  מאוד,  חרוץ  היה  זצ”ל,  צבי  רבי 
לאות על ספרי הלכה רבים, ומשכך, היה תמיד לן 
שליט”א  כשרבינו  בוקר,  כל  הלכה.  של  בעומקה 
ניד,  מדרש  לבית  נהפך  הרכב  היה  לאוטו,  נכנס 
כשרבי צבי שואל בדרך שאלה אחרי שאלה ורבינו 

פיזר את  הוא  לימים,  לו על ראשון ראשון.  משיב 
פסקי ההלכה בתוך ספריו.

מאז הכיר לו רבינו טובה וכיבד אותו מאוד.
צבי  רבי  משפחתו:  בני  סחו  מדותיו,  שלימות  על 
הכנסת  בבית  שנים  עשרות  ותיק  כרב  כיהן  זצ”ל 
במערב בני ברק, לא מזמן, פתחו בית כנסת חדש 
בשם ‘שונה הלכות’ באותו אזור ממש, ומינו בו לרב 

את הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט”א.
מטבע העולם, כשרב חדש מגיע לאזור בו מכהן רב 
ותיק ולא צעיר, הוותיק בודק ובוחן אותו בחשדנות, 
אם אינו גורם לו נזק וכדומה, אצל רבי צבי זצ”ל זה 
היה הפוך בדיוק: לא היה מאושר ממנו, הוא שמח 
ויראת  תורה  עוד  וירבה  לאזור,  חדש  רב  שהגיע 
שמים, הוא מיד התקשר באופן אישי לרבי גדליה 
ובירך אותו ואמר לו אני יעזור מה שצריך, בכל דבר 
שתתקשה אשמח לעזור לך, כל כך חיכיתי שכבר 
יהיה פה עוד רב באזור, שיפתחו עוד שיעורי תורה, 
שיתרבו ספסלי בי מדרשא - - - ולא נחה דעתו עד 
הכל  אם  לשאול  שוב  התקשר  ימים  כמה  שאחרי 

מסתדר או שצריך איזה עזרה.
שמים  כבוד  שיתרבה  רוצה  שבאמת  מי  מגיב  כך 

בעולם.   
אבל יחיד עשי לך מערכת הגליון ‘דברי שיח’.

פה  בכל  היה מהראשונים ששיבחו  זצ”ל  צבי  רבי 
הוא  מראשיתו,  שי”ח  דברי  הגליון  הופעת  את 
ביקש מאיתנו באופן אישי כי נשלח לו מידי שבוע 
את הגליון, והיה מעיר הערות רבות ודואג שהגליון 

ייצא מתוקן. הוא היה מאלו שחביבים עליהם דברי 

תורני  ומאסף  חוברת  כל  בעיון  לומד  והיה  תורה, 

תלמיד  מבוגר,  או  ממנו  צעיר  המחבר  בין  שיצא, 

כולם  ואת  כבוד  נתן  לכולם  הארץ,  עם  או  חכם 

העריך.

לא פעם, קיבלנו פניה מרבי צבי זצ”ל, לתקן בגליון 

לברר  או  ברור,  באופן  לא  שנכתב  פלוני  נושא 

בצנעא,  והכל  ואחרים.  כאלה  בענינים  רבינו  דעת 

שלמדו  חכמים  לתלמידי  השמורה  חן  ובענוות 

תורה לשמה.

כלי  אוצר  שאיבדו  ישראל  לכלל  איפה  תנחומינו 

הגאונים  אחיו  החשובה  למשפחתו  זה,  חמדה 

שהניח  החכמים  תלמידי  ובניו  המפורסמים 

ציון  ינחם אתכם בתוך שאר אבלי  אחריו, המקום 

וירושלים, אמן.

התמונה האחרונה: רבי צבי זצ”ל כשבועיים לפני 
הסתלקותו, מתקבל בחמימות במעונו של רבינו 

שליט”א, לצידו נראה הגאון רבי אליהו מן שליט”א.

עלי הדף

ודברו אמת וקיים לעד - בענין הגבול הדרומי 

הגאון רבי צבי כהן זצ”ל
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  הפרשהפנינים על
 

   )א ,יח( "אדוניו ורצע"
עצמו מוכר ואם תרצע וגנב והלך תגנוב לא סיני הר על ששמע אוזן י"פירש
.תרצע לעבדים עבדים ולא עבדים י"בנ לי כי סיני הר על ששמע אוזן הוא

תגנובו מלא ילפא ממון וגונב נאמר נפשות בגונב תגנוב לא הרי נשאלתי
עבדים י"בנ לי כי וכן בסיני נאמר לא תגנובו ולא' א ו"פ בסנהדרין ש"כמ
רב בשם) ב"י ד"כ שמות( י"רש ד"עפ ל"וי, בהר' בפ אלא בסיני נאמר לא

כבר בסיני כ"וא מצות ג"התרי כל מרומז הדברות שבעשרת גאון' סעדי
וירד התורה כל וקבל סיני להר עלה ר"שמ דכיון ל"ועי. המצות כל ידעו

כמותו אדם של דשלוחו באזניהם שמעום כאילו ל"הו לישראל ומסרם
כתבניתם ועשה וראה ה"הקב ל"שא ר"ממ שלח' בפ זוטא בספרי ש"וכמ

(טעמא דקרא) .כמותו אדם של ששלוחו מכאן אלא לב חכמי כל ויעשו וכתיב

 משפטים פר' 375 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 "נ הר"ר  לעיוצא  זה גליון
 ז"ל  אברהם יהושע העשיל

 שיבלחט"א אפרים וינברגר'  בן הרה"ח
 נלב"ע בחטף כ"א שבט תש"פ

ונתי ברכתי בשנה השמינית
 ,צאתו לאוראת השנה השביעית ל חותםגליון זה שבידכם 

גליון מורחב לרגל תחילת השנה  אי"ה שבוע הבא יצא
השמינית, אילו פינו מלא שירה כים להודות ולהלל שנפלה  

רבינו הגדול   ו שלבידינו הזכות הגדולה להפיץ את דברי תורת
  .פים ורבבותלזיכוי הרבים לאל

הקרוב שיופץ במהדורה  ןוהמעונינים להיות שותפים בגלי
וכן ניתן להעביר   053-3145900מורחבת יפנו בהקדם למס' 

ניתן  ,במכשירי האשראי שבבתי הכנסת ע"ש דברי שי"ח
 להקדיש ע"ג הגליון.  

 .שותפים לראות ברכה והצלחה בכל מעשיהםה לכל התורה תעמוד דברי הפצת ויהי רצון שזכות

 רכה מרובה יצחק גולדשטוף  בב                                              
 

 עלי שי"ח 
 

 ,  לראות שזכה ממה, ל"זצ קרליבך שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו, קצרות אישיות רשימות
 )שמואל בן שלמה יצחק רבי נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת ולשמוע לשאול

 י"ג פרק
ךושיד מעוכבות בנות לסגולת ללמוד שרוצה וביקשו כלה מסכת בלימוד א"שליט ר"מו התחיל שבחנוכה א"שליט ש"הגרי בנו לי סיפר  

 .מבוקשם מצאו כבר מהן והרבה ישועות הרבה רואים זה ובחודש שמות מאות או עשרות לו ונתן רשימה לו ושיתן
לשון תפוס – וענה  מפרשים מי כמו אמונה בדרך ר"מו פירוש לבין בירושלמי א"שליט ר"מו פירוש בין סתירה כשיש: ר"מו את שאלו  

 .העיקר זה מסתמא המפרשים כל על עברתי כבר אמונה ובדרך היות אחרון
יהודה רבי צוואת השיב, בשידוכים להם וקשה גרושים שניהם, שני בזווג ומדובר הבחורה של אביה כשם הבחור ששם בשידוך שאלו  

 '.אחר משהו תמצא' ואמר מסוכן חולה הוא אם רק השיב, לבחור שם להוסיף אפשר האם שאלוהו, לעשות לא סכנה זה החסיד
סכנה זה, זה מעל לגור לא הכי אפילו רבינו ענה, אחר ממקום ת"הס את מביאים ותמיד תורה ספר בו שאין הכנסת בית מעל דירה. 
עשרה בבית יש אם ודאי אבל נהגו לא אצלינו, הכנסת בבית לומר נהגו בירושלים, ענה, ניתוח או לידה לאחר הגומל מברכת אשה האם  

 .שתגיד הבית מבני
נוגע זה מה השאלה מה שכן פשוט, הגומל אומר גם האם מעלה של ד"בבי שמענישין 20 לגיל הגיע שלא מצוה בר לאחר ילד האם 

 .לעונשין
הכרה ללא למשכב נפל ובנו עשתה שהקהילה בהספד היה ולא בלויה השתתף לא ל"זצ פלמן צ"ב ר"הג של משה נחלת משכונת אדם  ,

 אמר אונס היה שלא ששמע אחר אבל השתתף ולא באונס שהיה יתכן הקשר מה ענה הרב בתחילה, הדברים בין קשר יש האם שואל
 .מנין ללא מחילה ויבקש הרב של לקברו שיגש

שכן אמר – י"נט לענין מלאכה בהם שנעשה מיקרי האם חמים מים שממלאים גומי בקבוק. 
ולכהנים ולצדיקים' וכו וליעקב ליצחק מאברהם נמסרו שהברכות במדרש מבואר שכך ענה, לתפילה מחוץ גם ברכה כח יש לכהן האם  

 .ודור דור שבכל
לזה המקור ומה, במטוס ביושן גם האם ביום ביושן גם האם, לימודו שוכח בגדים עם שהיושן הרב ר"מו בשם שאומרים נכון זה האם –  

  שאם הדבר ומקור, שכחה אין ובאונס פטריה רחמנא אונס במטוס היושן, התורה ברכת מברכין לא שהרי קבע שינת זו אין ביום היושן
 .הלימוד את שוכח ממילא לימודו על רוזח לא ועצלן, עצלן הריהו בגדים עם יושן

שכן ענה, יצר אשר לברך מותר ת"שמו קריאת באמצע האם. 
צניעות על – ר"מו ענה לדבר מה שואל שנירר שרה מרת יעקב בית מייסדת נ"לע בנות לאלפי כנס עושה באמריקה יעקב בית מנהל. 
בשבט ו"בט זה היה( יום בסתם לי אמר שבועות כמה ולפני, יין לשתות לי אסור הכליות על חולה ואני שהיות א"שליט הרב ר"למו ספרתי (

  לשתות אוכל כבר ואז חדשה כליה של השתלה אחר אהיה אולי סברתי, הדבר פשר הבנתי ולא" יין כוסות ארבע תשתה הסדר שבליל"
  –...בדיוק כמה להם ברור לא ואמנם, יין לשתות לי שמותר חולים בבית הרופאים לי אמרו] פסח קודם ימים עשרה[ השבוע והנה, רגיל
  אם אמר, הגון כוס כמנין רביעית רוב או כוס כמנין רביעית רוב לשתות האם שאלתיו... כוסות' לד הידור יותר יש ביין הרי לי ואמר נהנה

 .כוס של רביעית רוב רק בדבר סכנה יש
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ך, ואתה לא בכפירה. כאילו הבחירה בידיים של
תצא מהכוחי ועוצם ידי הזה! רק  –הסתדרת מספיק... 

הרצון בידיים שלך! התפילה! תתפלל! תבקש! וה' יחליט 
לך מתי תקבל, מתי שהרצון יהיה מספיק טוב ה' יתן 

וויזה. ה' יחליט! ואם הוא לא נתן לך, זה הכי טוב 
אני מאמין  –בשבילך! גם ברוחניות! אדם צריך להחליט 

! שתמיד הוא אוהב אותי, ותמיד, בה' באמונה שלמה
בוודאי מה שהוא עושה איתי גם ברוחניות זה הכי טוב 

 בשבילי! שמח בחלקי וממשיך לרצות, כל הזמן.

אבל עוד פעם, לא אומרים תודה על שאדם עושה 
עבירות, ולא אומרים תודה שאדם לא הצליח לעשות 

והייסורים שיש לאדם,  , אומרים תודה על הצערמצווה
שאני כל כך רוצה להתקרב אליך ועוד לא התקרבתי, אני 
אומר לך תודה על הייסורים שיש לי מזה שעוד לא 
התקרבתי. לא תודה על זה שאדם לא התקרב, או שהוא 
עוד לא עשה מצווה או שעשה ח"ו עבירה, לא, אלא תודה 
על הייסורים שיש לו מכל ההתרחקות. ולמה? כי בורא 
עולם, אם הוא עוד לא נתן לי וויזה ודאי שזה הכי טוב 
בשבילי! אני מאמין בו! שגם ברוחניות, הוא לא נתן לי 

כי סימן שאני עוד וויזה, אז זה ודאי הכי טוב בשבילי, 
עוד לא בניתי את הכלי, עוד אין לי מספיק תפילות על 

כי צריכים תמיד לדעת שאם תקבל דבר הדבר, 
זה יכניס  לך את הכלי, זה יזיק לך! ברוחניות שעוד אין

בך גאווה! כמה אנשים אנחנו מכירים שהם כביכול 
הצליחו ברוחניות וזו הייתה המפלה שלהם לגמרי, 

לכן אדם צריך לדעת שיש  קיבלו גאווה וה' ישמור.
השגחה פרטית על הבנאדם, גם ברוחניות! לדעת שזו 

 השלמות! לחיות באמונה.

הדבר הכי גרוע זה שאדם הרבה פעמים נופל לזקנה. הוא 
נופל לייאוש, אומר 'ניסיתי ולא הלך לי עדיין, כמה 
פעמים התפללתי כבר...', ונכנס לו כל מיני מחשבות של 

 שזה שקר כל זה.יאוש. ואדם צריך לדעת 

עכשיו  –הכלי הכי חזק לנצח את היצר הרע זה להגיד לו 
הזו נולדתי! בן כמה אני? בן שניה!  נולדתי! עכשיו השניה

 אין לי שום עבר.

ל מה שהיצר הרע יכול לנצח אותך זה כשהוא מזכיר כ
לך את העבר. אדם זוכר את העבר, ושכך וכך עבר עליו, 

מן הוא נכשל פה, ונפל פה, ופה הוא לא הצליח, וכמה ז
ח. לכן 'עבירה' זה אותיות הוא מנסה ועדיין לא הצלי

יל מעכשיו! לא יודע כלום! תראה איזה 'עבר'. אני מתח
נס! אני עכשיו נולדתי, ויש לי כבר זקן ופיאות, ויש לי 
כיפה, ואני יודע כמה לדבר ישתבח שמו! ויש לי כבר כמה 
מצוות, כמה פעמים נסעתי לאומן, רק טוב יש לי עד 
עכשיו, אבל עבירות? אין לי כלום! עכשיו נולדתי! שום 

 עבירות!

 זק לנצח את היצר הרע.וזה הכלי הכי ח

עכשיו נולדתי! מגיע לי מזל טוב! עכשיו  –כל רגע פשוט 
 ישתבח שמו. נולדתי!

לא יודע כלום! אני רק יודע שיש לי כך וכך שנים של אני 
עבודת ה', ואוהו כמה מצוות, וכמה פעמים נסעתי 
לאומן, וכל יום שעה התבודדות, מינימום שעה, ואוהו! 

מזה? עבירות? עכשיו נולדתי! ישתבח שמו! אבל חוץ 
 מעכשיו אני מתחיל!

ברגע שאתה אומר להיצר הרע 'עכשיו נולדתי', כבר אין ו
לו שום גישה אליך! הוא מקבל דיכאון! כי כל היצר הרע 
קוראים לו 'מלך זקן וכסיל'. לכן מי שאומר לך 'תשמע! 
תראה כמה ניסית! ולא הצלחת! תראה כמה שנים! זה 

 זקן...

 אומר עכשיו נולדתי, אתה מיד מתחבר עם כשאתהאבל 
היצר הטוב, שהוא איש מסכן וחכם, יש אומרים שהוא 
נקרא ילד. וכשאתה מתחיל להזכר מה היה, ולהתבכיין, 

 אתה מתחבר עם הזקן.

כשנופל ורבנו כותב את זה בפירוש בליקוטי מוהר"ן: "
אדם ממדרגתו ידע שמן השמים הוא, כי התרחקות 

התקרבות, על כן נפל שיתעורר יותר להתקרב  תחלת
עצתו שיתחיל מחדש לכנס בעבודת להשם יתברך, ו

. וזה כלל גדול ה'. כאלו לא התחיל עדין כלל מעולם
 "בעבודת ה' שצריכין ממש בכל יום להתחיל מחדש:

כתב על עצמו שהיו לו כמה התחלות  הקדוש ורבנו
תחלות חדשות בכל יום, ואפילו בשעה אחת עשה כמה ה

 חדשות.

הקדוש שהוא ניצח את היצר הרע לגמרי, ייסר  רבנו
אותו, לא נתן לו שום כיוון לגשת אליו! כל דקה רבנו 
עשה התחלה חדשה! 'אני עכשיו נולדתי! אני לא יודע, 

 חוץ ממצוות שיש לי אני לא יודע כלום!'.

כותב שהשכחה היא מעלה גדולה, ואצל רבנו רבנו 
שכל מה שעבר והלך, דרך שלו הקדוש, כתוב שהייתה ה

זה היה  נפסק והולך לחלוטין ואינו חוזר בדעתו עוד כלל!
אין לי זמן! מה, יש לי זמן לחשוב  רבנו. אין, עבר? נגמר! 

על העבר? צריכים כל הזמן להתקדם! מה אתה חושב על 
העבר, תתקדם! צריכים ללכת הלאה, ולעשות! תשובה! 

לך מה לעשות  מעשים טובים! תפילות! תורה! חסר
 בחיים?

זה רבנו התקדם הרבה! כי כולם עסוקים במה ובשביל 
שנה, תתקדם!  50שהיה, הוא זוכר עכשיו מה שהיה לפני 

 החיים לפניך! תתקדם!
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 –הכי טוב! כל אחד מה שהוא צריך לעבור בעולם הזה 
 לא מבין אבל מאמין שזה הכי טוב!

שזה נראה לך לא נורמלי! אנחנו אוחזים באמונה, אפילו 
 שזה אבא שבשמיים עשה לנו, וזה הכי טוב בשבילנו!

ואנחנו אין לנו שום שאלות על בורא עולם, ותמיד! 
 מאמינים בו באמונה שלמה!

אנחנו לא אומרים תודה, סתם ככה תודה מהשפה לחוץ. 
מדברים עם בורא עולם, בכל דבר ודבר, יש חוק! והחוק 

 עובד תמיד.

וכמו שאמר ר' נתן אם היו כולם נותנים שבח והודיה 
תמיד לה' יתברך בין על הטוב בין על הרע, בוודאי היו 

הגלויות, לגמרי! וכבר הייתה  מתבטלים כל הצרות, וכל
 גאולה שלמה!

ועכשיו תהיה הגאולה! רק לקחת את החוק הזה! לדבר 
 בכל מקום, רק על זה לדבר.עם כל אחד, 

למרות שהבאתי פה כמה דברים נפלאים שהתחדשו לי, 
אבל לא, החלטתי רק לדבר על החוק הזה! אם ישאר זמן 

 נדבר על עוד דברים. יש חוק!

את החוק הזה, ויגיד לחבר שלו 'זה אחד יפרסם וכל 
 חוק! זה מאה אחוז חייב לעבוד!'.

עכשיו חשוב לי מאוד להסביר. למשל אדם שאין לו זיווג, 
 8שלא יחשוב שפעם אחת אומרים רבע שעה תודה ו

פעמים מזמור לתודה וזהו. הוא צריך להגיד את זה כל 
מר יום, עד שיהיה לו זיווג. כל זמן שאין לו זיווג, הוא או

'אבא, גם היום עוד לא הבאת לי את הזיווג? תודה! כי 
 אבא עושה רק טוב עם הילדים שלו! רק טוב!'.

ככה גם לגבי ילדים, לגבי חולי, הרבה פעמים אומרים ו
פעם אחת ונושעים, בדרך כלל על דברים קטנים, 
אומרים פעם אחת כמו שהסברנו ונושעים. אבל יש 

ל תודות, רוצה שבורא עולם צריך כמות שדברים, 
לראות אותך חזק באמונה, אומר עוד תודות ועוד 

ואנחנו לא אכפת לנו, חיים  תודות, עד שנושעים.
 באמונה.

כי נכון, עוד לא נושעת, אבל התודה, האמונה, ממלאה 
אותך. התודה משמחת אותך, התודה מחזקת אותך! 

, שהיא האמונה! אתה כבר יש לך את הישועה הראשונה
אתה בידיים טובות! הכל מצוין! הכל חי באמונה! 

 מדויק!

צריכים להגיד כל יום תודה, בשביל להחזיק לכן 
 באמונה, כמו שאמרנו.

אז יופי, החוק אושר היום בכנסת, במאה אחוז קולות, 
אפילו אחד לא מתנגד, כולם בעד החוק הזה. ב"ה, היום 

, פה בכנסת, בכנסת בחולון, זה הכנסת האמיתית
טוב, ב"ה, אחרי . �😊�מחוקקים את החוקים האמיתיים 

עכשיו לגבי עבודת שעבר החוק בהצבעה של מאה אחוז, 
. כי דיברנו מעניין של צרות בגשמיות. אבל ה' ברוחניות

אדם שרוצה להתקרב לה', רוצה לעבוד את ה', רוצה 
ת, לעלות לצאת מתאוות, רוצה לצאת ממידות רעו

 במעלות הקדושה. 

נכשל, ויש לו ייסורים מהכשלון, ייסורי מצפון, ם כשאד
לא וייסורים, אז התודה שהוא צריך להגיד אז, היא 

, שאדם עובר על התורה, ח"ו ח"ו. תודה על העבירה ח"ו
התודה היא תודה על הייסורים שיש לאדם מהכשלון 

. אדם רוצה לקנות איזה מידה טובה, שהוא נכשל
והוא לא מצליח, אז הוא צריך לעשות איזה דבר טוב, 

 להגיד תודה על הייסורים שיש לו מהכשלונות.

אני מאמין באמונה אדם צריך להאמין, להגיד: "כי 
שלמה שהקב"ה תמיד אוהב אותי! ואם הוא לא נתן לי 

 ".משהו ברוחניות זה הכי טוב בשבילי!

כי כל פעם שאדם עצוב מזה שלא הלך לו ברוחניות זה 
 .גם חוסר אמונה

ודאי שאדם שעבד ולא קיבל, פשיטא שהוא צריך 
שלא עבד, גם זה שחסר להאמין בה'. אבל גם אותו אחד 

לו עבודה, זה גם מהשמיים שעוד לא נתנו לו את העבודה 
הזו, חסרות לו תפילות, רצונות, אבל אין מקום להיות 
בעצבות! אין מקום כזה! גם זה שהוא לא עובד, אז עוד 

שאדם עובד הוא כבר קיבל 'וויזה'  לא נתנו לו 'וויזה',
בכלל עוד לא קיבל עוד 'וויזה', הוא  להתחיל לעבוד. וזה

יש אחד שעוד לא , �😊�צריך עוד להגיד בקשה בשגרירות 
 נכנס בכלל לשגרירות. 

ואדם צריך להחליט פעם אחת ולתלמיד, שהוא מאמין 
וזה נקרא אמונה  שה' אוהב אותו תמיד, גם ברוחניות!

בבורא עולם תמיד! גם ברוחניות. אתה עכשיו רוצה 
לקום כל לילה חצות, אתה רוצה ללכת עם שמירת 
עיניים, אתה רוצה לצאת מתאוות אכילה, אתה רוצה 
לדעת את כל התורה, וכו' וכו', כל מה שאדם רוצה, 

 אדרבא, צריך לרצות את הכל.

ין! בלי מתחילה באמונה! אלכם, שהבחירה הסברתי 
שאדם יש לו אמונה הוא לא יכול לבחור! מה האמונה? 
שהמקום שאני נמצא בו ברוחניות, זה הכי טוב בשבילי 

 עכשיו!

ין! בורא עולם אוהב אותי, אמונה שמה שהיה עד אכי 
עכשיו, מה שעבר עליי עד השניה הזו, ודאי זה הכי טוב! 

רוצה לקרב את בורא עולם אוהב את הבנאדם, 
וצה מאוד לקרב את הבנאדם! רוצה לתת הבנאדם! ר

לבנאדם את כל הכוחות להתגבר על כל היצרים! הכל 
 הוא רוצה לתת לבנאדם בורא עולם!

זו האמונה, ואז אדם יכול לרצות, כשאדם מקבל את אז 
מה שקרה עד עכשיו באמונה אז הוא יכול לרצות! כי 
הבחירה על העתיד זה הרצון. בדרך שאדם רוצה לילך 

 .מוליכין אותו. לרצות, לכסוף, להשתוקק, להתפלל

אדם לא יכול לרצות אם הוא לא מקבל את מה אבל 
שהיה עד עכשיו באמונה. כי אז הוא נכנס לרדיפה 
עצמית, האשמה עצמית, כי הוא לא מאמין בה'! אם 

אז הוא יכול  אדם מאמין שה' עושה לו את הכי טוב
אני רק  ן לי!לרצות, ודאי ה' מתי שהוא ירצה הוא ית

צריך לרצות! לכן כל הבחירה זה האמונה! זה כל 
הבחירה! אם אתה מאמין או לא מאמין. אם אתה 

אתה לא שמח.  –מאמין אז אתה שמח, אתה לא מאמין 
וכשאתה שמח אתה יכול להמשיך להתקדם. אבל אם 
אתה לא שמח, אז גמרנו, אתה חי בשקר, אתה חי 



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

  2  
 

אחד התקשר, עשר שנים גם כן לא היו ילדים, עוד 
 ועכשיו אשתו בהריון.

איזו אישה סיפרה שהיא הייתה חולה, ואמרה כל יום 
תודה רבע שעה, ושמונה מזמור לתודה, והיא עדיין לא 
בריאה. אז רבי דוד אמר 'נכון, עכשיו תגידי רבע שעה 

 על זה שלא נושעת'. תודה ושמונה פעמים מזמור לתודה

נכון, אתה אומר תודה ועוד לא נושעת? עכשיו תגיד וזה 
תודה על זה שלא נושעת! תמשיך להגיד תודה על 
הישועה שמתעכבת לך, ועכשיו תוסיף עוד, תכפיל את 

כי זה  התודה, על זה שאמרת תודה ועדיין לא נושעת.
 בוודאי הכי טוב בשבילי אם לא נושעתי!

 וד! פשוט חייב לעבוד!החוק חייב לעבכי 

והעיקר זה האמונה באבא! אין! לכולם צריך להיות 
מעכשיו קשר עם אבא! אבא אוהב תמיד את הילדים 

 שלו!

האנשים מתבלבלים מסכנים, עובד עליהם, לא די כל 
שיש להם איזו צרה, אלא מה, הצרה נהיית כפולה 
ומכופלת. כי הם נופלים מהאמונה שה' לא אוהב אותם, 
וה' לא שומע אותם, וה' שונא אותם, וה' לא בסדר 
איתם. לא יודע מה עובר עליהם מסכנים... אז הצרה 

 שלהם היא כפולה ומכופלת.

צם זה ! עם חי באמונה כבר יש לו ישועהאבל כשאד
 כבר יש לו ישועה, שהוא חי באמונה!שהוא חי באמונה 

אדם צריך להחזיק באמונה של אבא! אבא אוהב את לכן 
הילדים שלו תמיד נכון? אבא! אבא אוהב אותי! ואם 
הוא החליט לא לתת לי, כל דבר, כל אחד מה שעובר 

יתעכב, וכו', כל עליו. אם הוא החליט שזה יכאב לי או 
, שאין לו כסף לשיניים אחד מה שעובר עליו, כל אחד
אבא! אבא אוהב אותי!  -שלו, כל אחד, פשוט יגיד תודה! 

 ואם הוא ככה החליט אז ודאי זה הכי טוב, תודה!

 דבר שאמרתי לכם, לשלב את האמונה עם התודה.זה 

י התודה זה שלמות האמונה, שאדם מתחיל עם כ
 האמונה אז הוא יכול להגיד גם תודה מכל הלב. 

התאבד. מזעזע נכון? באתי  19הייתי בבית שמש, אחד בן 
הרי מה חסר  –לשם, ואמרתי לכולם, לכל מי שהיה שמה 

לאנשים? חסר להם אמונה! אדם לא יכול לחיות בעולם 
ין לו כח לחיות בעולם הזה בלי אמונה! הוא לא יכול! א

הזה! אני לא יודע מה עבר עליו, לא שמעתי אפילו את 
הסיפור, אבל אתה רואה, שזה בחור, ממש פרח, מה הוא 
מתאבד? כי אין! בלי אמונה אדם אין לו כח לחיות! כל 
שכן לא לעבור את כל המעברים שאדם צריך לעבור, כל 

 הנסיונות.

הכל מצוין! כל דבר אמונה, על ידי אמונה הכל טוב, אבל 
 אומרים עליו תודה! ככה אבא עושה? מצוין!

אמונה זה חיים! כפשוטו! פשוט לחיות! להאמין בה' 
 בפשיטות.

להתחבר עם הקב"ה, עם האבא, כמו שאנחנו אומרים, 
מלכנו', קודם כל אבינו. מלכנו שהוא כל יכול, אבינו '

הוא מלך! לא סתם יש לנו אבא, אבא שהוא מלך! יש 
מסכן הוא אוהב את הילד שלו אבל לא יכול לעזור  אבא,

לו בכלום, מה יעשה? האבא צריך מי שיושיע אותו גם 
כן. אבל זה אבינו מלכנו, לא סתם אבינו. המלך של 

 העולם, שיש לו הכל! כל השפע!

תלמיד שלי, מאי שם בעולם, סיפר לי שאבא שלו איזה 
אותו היה מתאכזר אליו, מקלל אותו, מבזה אותו, מכה 

ואחים שלו, כולם במצב  מכות נוראות, משהו נורא!
נפשי מאוד קשה. והוא, למה הוא הצליח לעבור את כל 
מה שעבר בלי שיפגע בנפש? בזכות השיעורים. בפרט 
בזכות שהוא התקרב לעבודה של התודה, והתודה רפאה 
אותו. עובדה שאחים שלו האחרים, במצב נורא. ודאי 

ד. אבל הוא, בזכות שהוא שזה נסיון קשה, קשה מאו
התחבר לעניין של התודה, הוא בריא לגמרי! ואמרתי לו 
עכשיו שיתחזק עוד יותר, כי כמה שהוא יתחזק בתודה 

מי עשה לי את זה? אבא! אבא שבשמיים, ככה הוא  -
רצה, וזה הכל היה טוב גמור, כי אבא לא עושה רע 

 לילדים שלו.

כי מי שמנסה באמונה! תנסה להבין בשכל! תחזיק ואל 
להבין בשכל הוא נופל מהאמונה. לכאורה, השאלה, 

, למה למה אבא שבשמיים רצה שהוא יעבור כזה נסיון
הוא צריך שיעבור כאלו צרות, למה הוא צריך שלא יהיו 

אם אתה תלך עם שכל אתה תפסיד את  –... לו ילדים
 האמונה!

 תלך עם האמונה!

אוהב את הילדים שלו! אבא שבשמיים אוהב  אבא,
אותנו! זה דבר נדיר, שיש אבא שמסכן ככה חולה נפש 
ומתאכזר לילדים שלו. הנשמות האלו היו צריכות לעבור 
דבר כזה נורא, זה התיקון שלהם, זה הטוב שהיו צריכים 

 אין רע בעולם!  לעבור, זה הטוב! אין!

טוב! הטוב אדם מחזיק באמונה שזה טוב, אז זה ואם 
או הרע זה לא לפי המציאות, לא! לפי האמונה! ברגע 
שאדם חי באמונה שזה אבא שבשמיים וזה טוב מה 
שהוא עושה, נהיה טוב הכל! נהיה טוב! אין, אם לא נהיה 
טוב, זה סימן שהוא עוד לא חי באמונה, נהיה טוב! רע? 
כי הוא חי בלי אמונה! הוא חושב שבורא עולם עושה רע 

 ח"ו.בעולם, 

לא מבין? לא מבין! נכון! אנחנו לא יכולים להבין, אני 
של מי,  אנחנו לא מבינים, לא יודעים מי היה גילגול

תיקונים מסוימים שאדם חייב לעבור, לא מבינים בדיוק 
מה הנשמה הזו צריכה לעבור, לא מבינים! אבל 
מאמינים! ובלי זה אין שלמות! אדם לא יכול להגיע 
לאמונה בלי זה, בלי שאדם יקלוט שאבא אוהב את 
הילדים שלו! זה הא'! א' זה אהבה, אבא אוהב את 

אבא עושה רק טוב לילדים  הילדים שלו. ב' זה ביטחון,
אנחנו נמצאים בידיים של שלו. שיהיה לנו ביטחון ש

 אבא, שעושה רק טוב לילדים שלו!
לדבר  להחזיק באמונה! שבורא עולם ממש אוהב אותנו!

ואז להגיד תודה, מתוך  עם בורא עולם! לדבר עם האבא!
שיש לנו אבא אוהב, והוא עושה אתנו רק טוב,  אמונה!

מאמין שזה הכי טוב. לא מבין, מאמין שזה לא מבין אבל 
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היום הלכתי לנחם הורים שקולים, שרצחו את הבן 
שלהם, משהו מזעזע, סיפור מזעזע, אתה לא יכול 
להאמין שיש כזו אכזריות לבנאדם, ממש חוסר שפיות 

 מוחלט.

על "כ בדרך הראו לי סרטון, משהו מזעזע, איך כתוב אח
ר מצריים, " ָרִים ִכי ֵאין ַבִית ֲאשֶׁ ִמצְּ ֹדָלה בְּ ָעָקה גְּ ִהי צְּ ַותְּ

". אתה שומע צעקות, בסין מה שקורה, זה ֵאין ָשם ֵמת
 משהו מזעזע, אתה לא יכול לשמוע את זה.

הזמן אנחנו שומעים עוד סיפורים כאלה, ועוד וכל 
 סיפורים כאלה.

זה, רק בעיה אז צריכים לדעת, שיש בעיה אחת בעולם ה
אחת, ורק ישועה אחת. הבעיה היא כשאין אמונה, 

 והישועה היא כשיש אמונה, זה הכל.

לא צריכים לדבר הרבה, רבנו נחמן מברסלב אמר  פשוט!
'מי שאין לו אמונה חייו אינם חיים', וזהו, פשוט. 

 האמונה זה הישועה! האמונה מנצחת תמיד!

סעיף ל"ג: "על רבנו כותב, בספר המידות, ערך 'אמונה', 
"! יש יסלח לך על כל עוונותיךידי אמונה ה' יתברך 

 אמונה? אין עוונות! וכשאין עוונות אין צרות. 

זה החוק! לדעת שיש חוק! חוק הגאולה! חוק העיקר 
החוק אומר שכשאומרים תודה הישועה, חוק האורה! 

 .מתבטלים כל הצרות

אישה, הבת שלה בבית חולים, והיא התקשרה  איזו
היום לנהג שלי, דיברה בקול רם שאני אשמע. אז היא 
מספרת שהתקשרה אליה תלמידה שלנו פה מהשיעור, 
 ואמרה לה שיש חוק! תגידי חמש עשרה דקות תודה,

ו! בבוקר הבת ועוד שמונה פעמים מזמור לתודה, וזה
'אם כבר שלך תהיה בריאה! אז שמחתי מאוד, אמרתי 

תלמידים מתחילים להפיץ את החוק, זה טוב מאוד'. 
 –וככה צריכים, כולם, כל מי ששומע אותנו בכל מקום 

כל מי שיגיד לך שיש לו איזו בעיה,  לפרסם את החוק!
 תגיד לו 'מה הבעיה?! יש חוק!'.

שגמרתי את השיעור, ניגש אליי יהודי, סיפר לי אתמול 
ממש מכה קטנה בפח. שהוא נסע, ודפק איזו מכונית, 

והנהג השני ירד מהרכב, התחיל לצעוק עליו צעקות 
נוראות: "אני יראה לך! אתה תסדר לי את האוטו!". 
אותו יהודי לא אמר כלום, רק נתן לו את הפרטים 
ונפרדו כל אחד לדרכו. מיד אמר חמש עשרה דקות 

שמונה פעמים מזמור לתודה, ההוא אמר לו 'אתה תודה, 
 ני מסדר את זה, עזוב'.תשכח מהכל, א

 ! פשוט החוק עובד! עכשיו באתי מרדיו אלפיים,אין
וביקשתי להעלות לרדיו רק מי שמתקשר לספר שהוא 
הלך עם החוק ופעל ישועה. לא הסכמתי להעלות 
מאזינים לברכות או שאלות, רק סיפורים של ישועות, 

 השתמשת בחוק? החוק פעל? תתקשר לספר.

 'שהכל' על המים[]הרב שיחיה בירך 

דעו לכם שאדם מכוון בברכת 'שהכל' מה שהוא מכוון, ת
! רפואה, ישועה, פרנסה, כשאתה 100%אין! זה מתקיים 

מכוון ב'שהכל', על המקום זה פועל. כל בעיה שיש לך, 
 תברך שהכל, ותכוון, שהכל נהיה בדברו.

אז דבר ראשון, מספר לי ר' דוד אלקיים שיחיה, שהיום 
שעכשיו איזה גוי לו סיפר זה תלמיד חכם, הוא פגש אי

כתב ספר, הבן שלו ל"ע לא על אף אחד מישראל, הבן 
שלו חלה במחלה סופנית. וסיפרו לו שיש איזו גויה, שכל 
מי שבא אליה היא מרפאה אותו מכל מחלה. טוב, באמת 
הוא הלך אצלה, והתרפא הבן שלו. אז החליט לחקור 

ת עושה?!', אומרת אותה, 'תגידי את כל האמת, מה א
לו: 'פשוט מאוד! אני לוקחת את השם של הילד, שם של 
אמא שלו, ואני אומרת תודה שהוא חולה'. גויה! והוא 
עכשיו, הגוי הזה, הוא מספר שהוא באים אליו והוא 

 מרפא אנשים. מה הוא עושה? רק אומר תודה!

 י זה חוק! כ

לרדיו אחד, סיפר שלא היה לו כסף בשביל לטפל עלה 
בשיניים, הוא אומר שהוא עשה את החוק, אמר תודה, 
קיבל סכום גדול, וטיפל בכל השיניים שלו, מהתחלה עד 

 הסוף.

אלף. עשה  800מליון,  2"כ אחד סיפר, שהיה לו חוב אח
 את החוק של התודה ונושע! נסגר לו כל החוב!

סיפר שעשר שנים לא היו לו ילדים וב"ה נולד לו אחד 
ואע"פ שהם זוג מאוד מבוגר, נולד להם ילד בדרך הטבע. 

אותו אחד סיפר לנו:  ילד בדרך הטבע, כמובן עם התודה.
ה ממלאה אותי, חוץ מהישועה שאתה אח"כ "התוד

מקבל את הישועה. בינתיים, גם בזמן שאתה נמצא בתוך 
הניסיון התודה כבר ממלאה אותך, ואתה מתנחם 
בתודה". התודה מנחמת, התודה מחזקת, התודה 

 התודה מושיעה! שמחת!מ
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אחד  שכל  להבין  שנתעורר  כדי  מראה  עינינו  לנגד 
שמשלים עם המציאות של התאוות שלו הוא בעצם 
מוכר את עצמו לעבד עבור אהבות רעות ומסוכנות.

החירות שלך לא למכירה

יש לך ברית וקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש לך 
מצאת  כבר  אם  בין  שלך,  הזיווג  עם  וקשר  ברית 
חיים  לך  יש  אותה.  מצאת  טרם  אם  ובין  אותה 
וייעוד ותכלית. יש לך חלומות להגשים. בהתמכרות 
דמיונות  בשביל  זה  כל  על  מוותר  אתה  לתאוות 

וחלומות שווא.

הברית  פגם  על  שהעונש  נחמן  רבי  אומר  ולכן 
הוא להיות בעל חוב. כי בעל חוב נקרא 'עבד', כמו 
שכתוב: "עבד לווה לאיש מלווה". לחייב אין יום ואין 
לילה הוא כל הזמן בבריחה מפני הנושים ובמרדף 
לנהל  יכול  לא  הוא  חובותיו.  לתשלום  כסף  להשיג 
חיים נורמליים. יש כאלה שמגיעים למצבים קיצוניים 

של דיכאון וייאוש מוחלט, אין להם חשק לחיות.

תיקון  מאוד:  פשוטה  היא  החובות  לכל  והתרופה 
הברית.

בחובות  השקועים  יהודים  אלי  באו  רבות  פעמים 
תמיד  ואני  המסובך.  מהמצב  מוצא  למצוא  וניסו 
בגשמיות  פתרונות  לחפש  יעזור  לא  להם:  אומר 
כל עוד לא תיקנתם את הסיבה הרוחנית שבגללה 
אתם בעלי חובות. אני מלמד אותם להתפלל בכל 
יום על תיקון הברית, לשמור את העיניים, להתחזק 

עם נשותיהם בבית בצניעות, וברוך ה' יש באמתחתי 
שהם  מחובות  שיצאו  אנשים  של  סיפורים  עשרות 
לא האמינו שיצליחו לצאת מהם בגלגול אחד – שעל 
ידי תיקון הברית הם ראו ניסים מעל הטבע, כי ברגע 
שהם הלכו במסלול של תיקון הברית, כבר אין סיבה 
רוחנית שהם יישארו עבדים והם מיד יצאו לחירות!

התכלית של התורה
האחרונים  השבועות  ששת  של  המאמרים  בכל 
דיברנו על תיקון הברית, על ההתנתקות מהדמיונות, 
מפגמי העיניים, על ההתקדשות, על צניעות, וראינו 
לברית  שזוכה  יהודי  של  העצומים  הרווחים  את 

מתוקנת, ברית שלום בינו לבין הבורא.

תחומי  כל  על  לטובה  משפיעה  הזאת  הברית 
החיים: על זיווג, על שלום בית ועל הפרנסה. והעיקר 
שערי  האדם  בפני  פותחת  הזאת  שהברית  הוא 

אושר ועונג עילאיים כבר בעולם הזה.

אותנו  מלמדת  שהתורה  הראשונה  המצווה 
לאחר מתן תורה היא מצוות העבד כי המצווה הזו 
ממחישה לנו את כל התכלית של התורה: התורה 
בן  לך  אין  לחירות.  מעבדות  אותנו  להוציא  רוצה 

חורין אלא מי שעוסק בתורה.

שהיא  ידי  על  אותנו?  משחררת  התורה  איך 
מהתאוות  אותנו  מבדילה  היא  אותנו.  מקדשת 
לנו  נותנת  והיא  הזה,  העולם  עם  הפסול  ומהקשר 

ברית  עולם,  בורא  לבין  בינינו  ברית  חדש,  קשר 
שמאירה לנו את כל החיים ומביאה אותנו לחירות 

ועונג, אושר ואהבת אמת. 

בברכת שבת שלום

 ברכת שהחיינו על פירות חדשים
פירות  על  שהחיינו  לברך  ניתן  האם 
וכדומה,  קלמנטינות  תפוזים,  כגון  הדר 
מכיון  שהחיינו  עליהם  לברך  שאין  או 

שהם פירות מורכבים?
יש אומרים שאין לברך על פירות הדר 
עשיית  שתחילת  מכיון  שהחיינו  ברכת 
פירות אלו היתה על ידי הרכבה. בן איש 
חי (פרשת ראה אות יא) ושו"ת מנחת יצחק (חלק 
ג' סימן כ"ה). אמנם מרן הרב עובדיה פוסק 

בעצים  כבר  נעשתה  שההרכבה  שמכיון 
הראשונים וכעת העצים הם הדור השני 
שום  בהם  אין  ההרכבה,  של  והשלישי 
שהחיינו.  פירותיהם  על  ומברכים  איסור 
לציון  אור  י"ט)  סי'  חיים  אורח  ה'  (חלק  אומר  יביע 

(חלק ב' פי"ד אות מ"ה). 

אם בירכתי על תפוזים ברכת שהחיינו, 
הקלמנטינה  על  לברך  יכול  אני  האם 
לברך  שיכול  או  וכדומה,  אשכולית  או 
פירות  כל  על  אחת  פעם  רק  שהחיינו 

הדר?
לזה  זה  שדומים  אף  ומין,  מין  כל  על  לברך  יכול 
במראה,  בשם,  שינוי  שיש  מכיון  החיצוני,  במראם 
הליכות  עצמו.  בפני  אחד  כל  על  לברך  יכול  ובטעם, 

עולם (חלק ב' פרשת ראה אות ב') ואור לציון (חלק ב' פרק י"ד 
אות מ"ו בהערות). 

ליידי  פינק  תפוח  על  שהחיינו  בירך 
האם יכול לברך על תפוח אנה שהחיינו?

שמי  היא  פסוקה  שהלכה  אף 
בשני סוגים כמו  שאם יש פרי אחד 
ענבים ירוקים וענבים אדומים ובירך 
על מין אחד אינו יכול לברך על המין 
תמ"ו)  עמ'  (ברכות  עובדיה  חזון  השני, 
מכל  מ"ו).  אות  י"ד  פרק  ב'  (חלק  לציון  אור 

גרנד  תפוח  על  שבירך  מי  מקום 
שהחיינו  אנה  תפוח  על  לברך  יכול 
אומר"  "מעיין  בשו"ת  כתב  והטעם 
(חלק א' עמ' שצ"ג) בשם מרן הרב 
ותפוח  ענה  שתפוח  שמכיון  עובדיה 
פינק ליידי גדלים בזמנים שונים וגם טעמיהם שונים 
לכן יש לברך עליהם ברכת שהחיינו, ועל שאר מיני 
תפוחים שנמצאים כל השנה אין לברך שהחיינו כלל, 
ענבים  לגבי  אבל  השנה.  כל  בשוק  נמצאים  הם  כי 
עליו  לברך  אין  אחד  מין  שהוא  דבר  כל  ודומיהם, 

שהחיינו כפי שכתבתי.

רוצה  וכעת  תפוזים  אכל  שלא  אדם 
האם  מתפוזים,  שסחטו  מיץ  לשתות 

יברך שהחיינו?

השותה מיץ טבעי שנסחט מפרי חדש אינו מברך 
עליו שהחיינו. הלכה ברורה (סימן רכ"ה אות ל"ט).

ולא  חדש  מפרי  טבעי  מיץ  שתה  אם 
בירך שהחיינו, וכעת רוצה לאכול מהפרי 

החדש האם יכול לברך שהחיינו?
ברכת  טבעי  מיץ  על  מברכים  שאין  פי  על  אף 
לפני  מיץ  ושתה  הקדים  אם  מקום  מכל  שהחיינו, 
מכמה  שהחיינו,  לברך  יכול  אינו  הפרי,  את  שאכל 

טעמים. הלכה ברורה שם.

האם  אתרוגים,  ריבת  עשתה  אשתי 
נברך עליה ברכת שהחיינו?

אם אוכל אתרוג (מהיבול החדש) לפני חג סוכות 
וחזון  י"א)  אות  אות  ראה  (פרשת  חי  איש  בן  שהחיינו.  יברך 
עובדיה (ברכות עמוד קל"ב בהערות). אבל בריבות שעושים 

בימים אלו לאחר הסוכות שהגברים בירכו שהחיינו 
שוב  לברך  אין  לולב,  נטילת  למצוות  האתרוג  על 
שהחיינו בשעת אכילה. שם (עמוד קל"א). ונשים שלא 
לברך  יכולות  המצווה  בשעת  האתרוג  על  בירכו 
ברכת שהחיינו. (על פי  חזון עובדיה הנ"ל שאם אוכל קודם 

סוכות יכול לברך שהחיינו)

מה מברכים על ריבת האתרוגים?
האתרוגים  קליפות  על  לברך  אומרים  יש 
חי  איש  בן  בדברו.  נהיה  שהכל  בדבש  המרוקחים 
(פרשת פנחס אות ד'). אמנם להלכה יש לברך בורא פרי 

העץ. חזון עובדיה ברכות (עמוד ק"ל).

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַרֵּבנּו ָאַמר, ְּכֶׁשאָדם נֹוֵפל ְוׁשֹוֵקַע ְלתֹו ּבֹוץ ְוִטיט 
ָאסּור לֹו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוִלְׁשהֹות ָׁשם, ַרק ֶרֶגל ַּבחּוץ 
ָהֶרֶגל   ְוַכ ִּבְפִנים,  ֶרֶגל  ַּבחּוץ  ֶרֶגל  ִּבְפִנים,  ֶרֶגל 
ָהַאֲחרֹוָנה ְּכָבר ִּתְהֶיה ַּבחּוץ. ְוַאַנ"ׁש ָהיּו ַמְסִמיִכים 
ָלֶזה ֶאת ַהָּפסּוק "ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה" ְוַאף ַעל 
ַהַּמֲעָמד  ְּבֶזה  ִנְׁשָאר  ֶׁשאיִני  ָמֳעָמד",  "ְוֵאין  ֵכן  ִּפי 

ֶׁשִּביֵון ְמצּוָלה. (שיש"ק ב- א)

ַּבר-ִיְׂשָרֵאל  ׁשּום  ִיְבֶנה  ֶׁשֹּלא  ַרֵּבנּו,  ִהְקִּפיד 
ַאַנ"ׁש,  ָנֲהגּו  ְוֵכן  ְּבחּוץ-ָלָאֶרץ;  ָחָדׁש  ַּבִית  ְלַעְצמֹו 
ֶׁשֹּלא ָּבנּו ְלַעְצָמם ַּבִית ָחָדׁש ְּבחּוץ-ָלָאֶרץ, ִּכי ִאיׁש 
ִיְׂשָרֵאל ָצִרי ָּתִמיד ְלַקּוֹות ְלִביַאת ַהּגֹוֵאל, ְוַעל-ֵּכן 
ֵאין ָנכֹון ֶׁשִּיְקַּבע ְוִיְבֶנה ְלַעְצמֹו ַּבִית ְּבחּוץ-ָלָאֶרץ. 
ּוַפַעם, ְּכֶׁשָרָאה ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַרִּבי ַנְחָמן ִזְכרֹונֹו-
ִזְכרֹונֹו- ַּבאְּבִריִניֶצער  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶאת  ִלְבָרָכה 
ִּדיָרה  ְלַעְצמֹו  ִלְבנֹות  ְּכֵדי  ְלֵבִנים  ֵמִביא  ִלְבָרָכה 
ֶּבעְרְניּו,  ַאְבָרָהם  ָהָיה  "ֶאָחד  לֹו:  ָאַמר  ֲחָדָׁשה, 
ִמּטּוְלְטִׁשין  ַנְחָמן  ַרִּבי  ְלָאִבי  ַמע  ֶׁשּׁשָ ַרֵּבנּו),  (ֶנֶכד 
ְּבחּוץ  ֲחָדָׁשה  ִּדיָרה  ִלְבנֹות  ֶׁשֹּלא  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה, 
ַּגם  ִהְפִסיק  ִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי  זֹאת  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ ָלָאֶרץ". 

הּוא ֶאת ַהְּבִנָּיה. (שם ב-לה)

פנינים
חסידות ברסלב

מאמר ראש הישיבה
-המשך-
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מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

תשובה שלימה באמת (חלק א')
הם היו שניים, שני חברים טובים בלב ונפש. יחדיו 
טיפסו  ויחדיו  ושקידה  בהתמדה  למדו  יחדיו  גדלו, 
שעותיהם  רב  את  והיראה.  התורה  במעלות  ועלו 
רבה  ליעילות  הייתה  זאת  חברות  יחדיו,  בילו 

בהתקדמותם בעבודת ה'. עד לאותו יום...

היפה  הידידות  את  טובה  בעין  ראה  שלא  השטן, 
והמפליאה הזאת, נכנס ביניהם כדי להדיחם מדרך 
יחדיו  העובדים  ונפש  בלב  חברים  רעים,  שני  הישר. 

את ה', היה זה בעיניו לצנינים.

משימתו הוכתרה בהצלחה. אט-אט החלו השניים 
בהלכות  לזלזל 
ישראל.  ומנהגי 
אף  ושם  פה 
לעצמם  הרשו 
מתלמודם  לבטל 
בספרים  ולהציץ 
שאינם  פסולים 
וכשנפגם  כשרים. 
המקשר  החוט 
דהיינו  ביניהם, 
התורה  למוד 
דעכה  ה',  ועבודת 

גם החברות.

של  ליבם 
נחמץ  מכיריהם 
נוכח  בכאב 
ת  ו ר ד ר ד י ה ה
שחלה  הרוחנית 
החברים  בשני 
חלף  לא  הטובים. 
ודרכיהם  רב  זמן 
של השניים נפרדו 
נטשו  הם  לגמרי. 
התורה  דרך  את 

השני  וחברו  השכלה  לרכוש  הלך  האחד  והמצוות. 
נשא  הוא  הצלחה.  בהם  וראה  בעסקים  יד  שלח 
אישה לא יהודיה, בנה בית מפואר והתבולל לגמרי 

בסביבתו החדשה.

כך חלפו שנים...

***

עם  המשכיל  יצא  הלוהטים  הקיץ  מימי  באחד 
כלבו לרחוץ במימי הנהר הצוננים, ולפתע רץ הכלב 
אל  זה  כשהגיע  קולניות.  בנביחות  ופרץ  קדימה 
הכלב, ראה אותו גוהר מעל גופת אדם שזה עתה 

נרצח. הנרצח היה יהודי, כך העידה עליו חזותו.

האיש  הרהר  אכזר",  גוי  איזה  בידי  נרצח  "ודאי 
הוא  אותו.  הציפו  רחמים  של  וגל  צער  ברוב  בליבו 
הזעיק את משרתיו והורה להם להעמיס את הגופה 

היהודי.לאחר  בית-הקברות  אל  ולהביאה  עגלה  על 
שסיים את שליחותו, פנה ליעדו המקורי – לרחצה 

בנהר.

אך מראה גופת היהודי הנרצח, לא הרפה ממנו. 
מצוות גמילות חסד של אמת שקיים, לא נתנה לו 
מנוח. לפתע, החל ליבו נקפו על שהתרחק כל כך 
מיהדותו. הימים הבאים עברו עליו מתוך התייסרות 

פנימית קשה.

באישון לילה התייצב האיש בביתו של הרב. הרב 
דבר,  לכל  כפריץ  שנראה  באיש,  בהשתאות  הביט 
עוד  והשתומם 
שהאיש  יותר 
פתח ואמר: "יהודי 
לחזור  וברצוני  אני 

בתשובה".

חשש  בתחילה 
שמדובר  הרב 
או  במלכודת, 
אולם  בהיתול. 
השיחה  בהמשך 
לראות  הרב  נוכח 
האיש  כוונות  כי 
וכולו  רציניות, 
לחזור  רצון  מלא 
בתשובה אמיתית. 
צרור  לך  "הכן 
את  ארוז  כסף, 
האישיים  חפציך 
בעוד  אלי  וחזור 
כמה ימים", הורה 

לו הרב.

ימים  לאחר 
הופיע  אחדים 
לו  מסר  הרב  כסף.  צרור  ובידו  הרב  בבית  האיש 
וציידו  מרוחקת,  מידידיו, רב בעיר  כתובת של אחד 
במכתב המלצה קצר. וכך, בלילה אחד, נטש האיש 
את משפחתו ואת עושרו וגלה אל העיר המרוחקת 

כשבמשך כל הדרך הוא עוסק בהרהורי תשובה.

סיפור  את  לפניו  גולל  הרב,  של  לביתו  כשהגיע 
חייו וביקש דרך תשובה. הוא השיל מעליו את בגדי 
הגויים, והחל לחזור בתשובה שלמה בהדרכת הרב. 
ברכה  ראה  ינקותו,  גרסת  הייתה  שהתורה  ומכיוון 

רבה בתלמודו.

הקהילה  בחיי  יפה  השתלב  קצר  זמן  בתוך 
מעמד  לעצמו  קנה  אף  למדנותו  בזכות  המקומית. 
של כבוד בין הלמדנים, רב הקהילה  גם הוא קרבו 
מאוד. עד שעלה והתעלה בתורה קדושה ועבודת ה'.

המשך בעז"ה בשבוע הבא

סיפור
לשולחן שבת

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

פרשת משפטים עוסקת בדיני ממונות, בעניינים 
לכך  שמובילות  בסוגיות  לחברו,  אדם  שבין 
ֵׁשן  ַעִין  ַּתַחת  ַעִין  תובעת  המציאות  שלפעמים 

ַּתַחת ֵׁשן.. 

אינו  הפסוק  שזה  מדבריהם  ידוע  דבר  וזה 
צריך  שהמזיק  ממון,  לעניין  הוא  אלא  כפשוטו 
ולא  לו,  שהזיק  איבר  אותו  דמי  לניזק  לשלם 
שיוציאו לו עין או יורידו לו יד כפשוטו. גם הפסוק 
לעניין  נדרש  ּבֹו"  ִיָּנֶתן  ֵּכן  ָּבָאָדם  מּום  ִיֵּתן  "ַּכֲאֶׁשר 
דבר  ּבֹו"  "ִיָּנֶתן  שנאמר  ממה  זאת  ולמדו  ממון. 

הניתן מיד ליד כממון. 

גם הכתוב "ְוַקּצָֹתה ֶאת ַּכָּפּה" שמדבר על אשה 
שהגיבה באלימות כדי לגונן על בעלה, אין הכוונה 
שקוצצים יד האישה, אלא היא משלמת ממון דמי 
ִאּמֹו"   ַּבֲחֵלב  ְּגִדי  ל  ְתַבּׁשֵ "א  הכתוב  וכן  בושתו. 
בשר  כל  בישול  לאיסור  נדרש  והוא  כפשוטו,  לא 
הכתוב  וכן  אמו,  עם  הגדי  של  רק  ולא  חלב,  עם 
"ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת" היינו הבעלים של השור המזיק, 
מעט  לא  עוד  יש  וכך  אותו,   הורגים  לא  ובאמת 
חכמים  ובאים  אלף,  משמע  שמפשטם  מקראות 
את  ומוציאים  בית,  זה  אלף,  לא  זה  ואומרים 

המקרא מפשוטו. 

באלה  הכוונה  ואין  מאחר  להבין,  וצריכים 
כך?  נכתבו  מדוע  וכלשונם,  ככתבם  הפסוקים 
ובכך  המדויקת  הכוונה  את  לכתוב  לא  מדוע 
מספר  זו  לשאלה  וספקות?  בלבולים  למנוע 
תשובות. תשובה אחת אומרת שבאמת כך ראוי 
היה שייעשה. מי שהוציא לחברו עין מן הראוי היה 
שיוציאו לו את העין גם כן, רק שחכמים אומרים 
שהנהגה זו לא מדויקת משפטית ולכן אי אפשר 

לקיימה למעשה. 

לתורה"  פנים  "שבעים  אומרת  נוספת  תשובה 
רבים  באופנים  להבנה  ניתן  פסוק  שכל  היינו 
סלע  שמפורר  פטיש  כמו  ָסַלע,  ְיפֵֹצץ  ּוְכַפִּטיׁש 
כשמעמיקים  פסוק  כל  כך  רבים,  לפירורים  אחד 
נכתבת  הייתה  ואם  רבות,  משמעויות  מקבל  בו 
התורה במשמעות הפשוטה בלבד, בלשון כוללת 
ובכוונה אחת, לא היינו יכולים להבין ולדעת את כל 
סתרי החכמה והבינה, שהתורה הצפינה בדבריה 
פנימיות  להם  יש  תורה  דברי  כי  פירשה.  ולא 
וחיצוניות, גלוי ונסתר, שנאמר "ַאַחת ִּדֶּבר ֱאִהים 
ְׁשַּתִים זּו ָׁשָמְעִּתי" כלומר שהכתובים נאמרו באופן 

אחד, אך המשמעות בהם היא רבת פנים. 

ַחּבּוָרה  ַּתַחת  ַחּבּוָרה  באומרו  לדבר,  דוגמא 
שהדין הוא שהחובל בחברו, חייב בחמשה דברים 
הדבר  אין  אך  ושבת,  ריפוי  נזק,  בושת,  צער, 
ולעשות  לצמצם  ב"ד  יכולים  איך  כי  כפשוטו, 
לחובל כמו שעשה הוא, אולי יצטער ויוזק יותר או 
פחות ממה שעשה, ולעולם לא נוכל לשער זאת, 
לכן אמרו חכמים שהפיצוי הראוי הוא פיצוי ממוני 
ולא גופני, ומה שהתורה משתמשת בביטוי גופני 
זה כדי שיבין המזיק שכך היה ראוי לעשות לו על 

הדבר החמור שעשה כנ"ל. 

איך שלא יהיה, מפסוקים אלו הנדרשים הפוך 
לא  הוא  הפשט  שגם  למדים,  אנו  ממשמעותם 
פשוט, ועד כמה דורש כל כתוב בתורה עיון ולימוד, 
גוונים,  והמון  התבוננות  דרכי  המון  פסוק  לכל  כי 
השכל,  את  ויחדד  תמיד  שיעמיק  לאדם  לו  וטוב 
כי זה עיקר האדם, וזה צלם האלוקים שבקרבו.   
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הגאון ר' דוד הלוי נולד בעיר לודמיר שבחבל וואהלין 
לאביו רבי שמואל שהיה גדול בתורה נגיד ונדיב. תורה 
וגדולה היו אצל אביו במקום אחד.  בילדותו למד אצל 
(שו"ת  בתשובותיו  הידוע  הלוי  יצחק  ר'  הגדול  אחיו 
מהר"י הלוי), אך גם לאחר שנים רבות היה משגר את 
שאלותיו לאחיו הגדול והיה חותם: דוד הקטן. ובתגובה 
הקטן  הוא  "דוד  יצחק  ר'  אחיו  לו  משיב  היה  לכך 
בעיניו, וגדול בכל ענייניו, אב בחכמה ורך בשנים קנקן 
מלא בפלפולו". בצעירותו למד בישיבה שייסד ר' יואל 
בחר  לפרקו  וכשהגיע  הב"ח),  (בעל  זיע"א  סירקיש 
בו רבו כחתן לבתו. לאחר נישואיו היה סמוך מספר 
שנים על שולחן חותנו אשר העניק לו את כל מחסורו. 
מסופר: כי הב"ח הבטיח לט"ז שיקציב עבורו אכילת 
בשר בכל יום. פעם אחת נתנו לסעודתו ריאה במקום 
תורה,  לדין  כך  על  חמיו  את  ותבע  הט"ז  והלך  בשר, 
ובית  בשר".  להיקרא  ראויה  אינה  "ריאה  באומרו: 
הדין פסק שהב"ח צודק לפי שגם בני מעיים נקראים 
חלילה  לא  המעשה,  סיפור  את  ביאר  והחזו"א  בשר. 
שהט"ז  אלא  בשר.  למנת  תאב  היה  שהט"ז  וחלילה 
עד  האחרונה  דמו  טיפת  עד  עצומה,  בהתמדה  למד 
בשר  ולא  ריאה  שאכל  יום  ובאותו  הכוחות,  אפיסת 
למד הוא מספר דקות פחות. חשש הט"ז שדבר זה 
יהווה קיטרוג על חותנו שגרם לחתנו ביטול תורה, ולכן 
דין  שבית  ברורה  ידיעה  מתוך  תורה  לדין  אותו  קרא 
יפסוק לטובת הב"ח, ובכך יוסר ממנו הקטרוג. כעבור 
ורבינו  יותר,  לזונו  חמיו  באפשרות  היה  לא  מה  זמן 
דוד  נאלץ לחפש מקור לפרנס את בני ביתו ואז קיבל 
סבל  פאטיליצ'ה.  בעיירה  הרבנות  משרת  את  עליו 
מעוני גדול עד שבשבת אחת לא היה לו מזון אפילו 
לסעודה אחת, אך רבינו דוד קיבל את סבלו באמונה 

עלינו.  הבא  כל  על  צדיק  "ואתה  אומר  כשהיה  רבה 
כי אמת עשית. ואנחנו הרשענו" וכל זמנו היה עוסק 
בתורה ובתפילה, לאחר שהב"ח התקבל כאב"ד בעיר 
קראקא, הגיע לבקר את בתו וחתנו וראה את העוני 
בביתם והבטיח לשלוח להם מתנה הגונה, ולאחר זמן 
שלח להם סכום כסף כהבטחתו. מסופר שפעם אחת 
באה אליו אשה נעצבת ובקשה במר נפשה להמציא 
תרופה לבתה יחידה המסוכנת למות והשיב לה אינני 
קושיה  היום  תירצתי  הנה  אך  שם  בעל  ולא  רופא 
להגן  במתנה  התירוץ  לך  נותן  הנני  אחד  בתוספות 
יציב"  ,דברי  בעל  הגאון  שעה.  מאותה  וחיתה  בעדה 
האדמור מקלויזנבורג זצוק"ל כתב שלשון הט"ז קשה 
קבלה  עפ"י  דבריו  כל  שכתב  לפי  מקומות  בהרבה 
כמה  צירף  פעמים  והרבה  הקדושים,  שמות  וצירופי 
עניינים בס"ק אחד. וכיו"ב כתב הגה"צ ר' משה יעקב 
בהלכה  גבוה  מקום  להם  יש  דבריו  כי  זצוק"ל  בעק 
עפ"י דברים נסתרות התורה אשר הלכה כמותו עפ"י 
סודן ורזין דאורייתא. על מצבתו נחרת: "ביום כ"ו שבט 
זהב  טורי  בעל  הגולה  מאור  פה  נטמן  תכ"ז  לשנת 
כמותו  הלכה  נפסקה  כי  זכה,  כבר  בחיים  בעודנו  הן 
הקברות  בבית  קברו  וערוכה".  זכה  שלימה  הוראתו 
חולל  אך  ה-50,  שנות  עד  נפקד  היה  בלבוב  היהודי 
בידי הממשלה הסובייטית, ועל כל שטח בית הקברות 
הוקם שוק מרכזי, שום מאמץ יהודי לא הצליח לפדות 
את מקום קבורתו ולהקים שם מצבה מחדש. רבה של 
שנה  שכ200  סיפר  ז"ל  ומשיב"  "שואל  בעל   – למברג 
השלטונות  פקודת  ע"פ  הוצרכו  הט"ז  פטירת  לאחר 
לפנות את בית הקברות, וכשפתחו את קברו של הט"ז 
מצאוהו שלם בגופו והדור בלבושו, שלא שלטה בו רמה 
ותולעה לא היתה בו. זכותו תהא מגן וצינה עלינו אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבינו דוד ב"ר שמואל הלוי זיע"א
בעל הטורי זהב
כ"ו שבט

שלום גם למי שלא מושלם
במקרים רבים ראיתי נשים שהבעל עשה דברים 
נקודת  להן  הייתה  כי  אותו!  החזיקו  והן  נוראים, 
להתגבר  זכו  והן  הבית,  את  שהציל  מה  וזה  ענווה, 
איבדו  שנשים   – ההיפך  את  גם  וראיתי  הכל.  על 
בעל שהיה לו פוטנציאל טוב מאוד. וזה הוא בדיוק 
הפירוש של מה שאמר שלמה המלך: "חכמות נשים 
אין  שבוודאי  תהרסנו",  בידיה  ואיוולת  ביתה  בנתה 
כוונתו לומר שהתיקון תלוי רק באשה, אלא כוונתו 
להמתין  האשה  חכמת  ידי  שעל  המלך,  שלמה  של 
צריכה  היא  שגם  להבין  עליו,  להתפלל  לבעלה, 
את  להציל  יכולה  היא  בזה  וכו',  תשובה  לעשות 
המצב, אפילו במקרים שהמצב קשה מאד, וכל שכן 

אם בעלה גם עובד על עצמו. 

"ואיוולת בידיה תהרסנו", היינו אותו חוסר סבלנות, 
חוסר לקיחת אחריות על החיים, בזה היא הורסת 
בידיה ממש, את מה שיכול היה להיות הבית הזה, 
אותו  עצמו,  על  עובד  ממש  הבעל  אם  שגם  דהיינו 
אם  שכן  כל  אותו.  שובר  האשה  של  סבלנות  חסר 
הבעל הוא אדם רדום שאינו יודע מימינו ומשמאלו, 
שבוודאי חוסר הסבלנות של האשה יהרוס כל סיכוי 
שרואים  מציאות  זו  שלו.   לתיקון  פעם  אי  שיגיע 
בכל דור ודור. ישנם זוגות שמצליחים לחיות בשלום, 
להעמיד דורות ישרים, נכדים ונינים, ולחיות בסך הכל 
באושר. האם זה רק בגלל שהבעל הוא מושלם? וכי 
בכל אותם זוגות רבים שמצליחים לחיות כך, הבעל 
הוא עובד ה'? בעל תיקון המדות? האם רק בזכות 

כך יש להם שלום בית? לא ולא. אדרבה, לאשה יש 
וענווה  אמונה  לה  כשיש  בית,  בשלום  עיקרי  חלק 
גם  היא  אם  שכן  כל  בחלקה.   לשמח  יודעת  והיא 
להפוך  יכולה  היא  שאז  התבודדות,  בעצמה  עושה 
את כל הבית לאיזה כיוון שרוצה. האשה היא הכהן 
היא  התבודדות  עושה  כשהיא  הבית,  של  הגדול 
מאד  הרבה  להמתיק  ויכולה  הבית  כל  על  מכפרת 
מהדינים שיש על הבית, ויכולה בתפילותיה להפוך 
התורה  שמוסרת  המסר  לכן  לצדיק.  בעלה  את 
לבני הזוג בכל מה שקשור לשלום הבית, הוא לכל 
הזוג  מבני  אחד  שכל  כדי  בנפרד,  הזוג  מבני  אחד 
יצפה  שלא  אותה!  ויעשה  שלו  העבודה  מה  ידע 
את  יאשים  ולא  העבודה,  כל  את  לעשות  מהשני 
שלה,  בעבודה  תתרכז  האשה  שלו.  בצרות  השני 
וכשיש לה ייסורים תעשה תשובה ותתפלל ותשמח 
גם  דבר  את שלו. ואותו  והבעל יעשה  בחלקה וכו', 

להפך: כפי שאנו מרבים להדריך את הבעלים. 

ולאשה  עליך.  האחריות  כל  אומרים:  לבעל 
לדעת  צריך  אחד  כל  עלייך.  האחריות  כל  אומרים: 
לכן  אמיתי.  בית  שלום  זה   – שלו  התפקיד  את 
לגברים  אומר  שהרב  למה  להתייחס  לאשה  אסור 
הרב  זה  את  הבעל.  על  האחריות  שכל   - בשיעוריו 
שעליה  לדעת  צריכה  מצדה  והאשה  לבעל,  אומר 
יותר  שהן  נשים  שיש  והעובדה  האחריות.  מוטלת 
התפקיד  את  מבינות  הן  כי  מדוע?  לבעל,  סבלניות 

שלהן. 

האחריות  שכל  יבין  לא  הזוג  מבני  אחד  כל  אם 
מוטלת עליו, ויסתכל על מה שהשני צריך לעשות, 

פשוט חבל על הבית הזה שילך לאבוד חס ושלום. 
אם האחד יסתכל מה השני צריך לתקן, ויסיר מעליו 
את האחריות, ויחשב שהוא המושלם ומגיע לו הכל, 
קשה מאד יהיה לתקן אצלם את שלום הבית. כי כל 
אדם שיש לו קצת שכל, צריך להבין שגם הוא צריך 
לתקן, וגם הוא לא מלאך משמים... כמו שמספרים 
לא  ממש  אתה  לבעלה:  שאמרה  אחת  אשה  על 
לא  ממש  את  גם  הבעל:  לה  אמר  אבינו!  אברהם 
לחשוב  לא  הוא:  לנשים  המסר  עקר  אמנו...  שרה 
את  להן  יש   - זה  שזהו  ויחשבו  בבעל,  תלוי  שהכל 
מי להאשים בכל הצער שלהן והן פטורות מלעשות 
תשובה. כי זהו שקר, מאחר וישנו יסוד גדול בתורה 
לך  יש  כי  סובלת  את   – עוון"  ללא  ייסורים  ש"אין 
מה לתקן. וכן להפך, לגבי הבעל, אתה סובל כי יש 
לך מה לתקן. וכפי שהרחבנו בעבר על דברי חז"ל 
מעביר  הקב"ה  שדרכה  כנגדו",  "עזר  היא  שהאשה 

מסר לבעל.

נשים שמאשימות את הבעל, ובפרט נשים שעברו 
על האזהרה החמורה שלא לקרוא את הספר "בגן 
עם  בבעליהן  מתנגחות  והן  בו  קראו  והן  השלום", 
מה שראו שכתוב שם, הן חוטאות ומצערות אותי, 
שמשתמשות בספר "בגן השלום" להרוס את ביתן, 
"בגן  הספר  הספר.  בכתיבת  כוונתי  הייתה  לא  שזו 
השלום" חולל פלאות ועשה שלום בית ברבבות של 
בתים, וזה הצליח אך ורק כאשר האשה לא עברה 
על האזהרה ולא קראה בו, רק האיש קרא ועבד על 

עצמו בלי הביקורת והתוכחות של אשתו. 

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ְמֻנָחם ּוְמֻחָּזק
ְלַנֵחם,  ָּבאִתי  ְמאֹד.  ְצִעיָרה  ַאְלָמָנה  ְלַנֵחם  ָהַלְכִּתי 
ְוִנְמֵצאִתי ְמֻנָחם ּוְמֻחָּזק... ָהַאְלָמָנה ִסְפָּרה ִלי ֶׁשַּבֲעָלּה, 
ָהאֹוָצר?  ַמהּו  ָּגדֹול.  אֹוָצר  ִּגָּלה  ָהַאֲחרֹוִנים,  ָּבֳחָדָׁשיו 
לֹום'  ַהּׁשָ 'ְּבַגן  ַהָחְכָמה',  'ְּבַגן  ָהֱאמּוָנה',  'ְּבַגן  ַהְּסָפִרים: 
ָהַאֲחרֹוִנים,  ַחָּייו  ֶׁשְּבָחְדֵׁשי  ְמַסֶּפֶרת,  ִהיא   ְוָכ ְוכּו'. 
ַהַּדִּפים  ִצֵּדי  ַעל  ְוכֹוֵתב  ְולֹוֵמד  קֹוֵרא  ָהָיה  ַּבֲעָלּה 
ּוְמַסֵּמן, ְוָהיּו ָלֶהם ָּכל ַהִּדיְסִקים ֶׁשל ַהּתֹוָדה ְוַההֹוָדָאה 

ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ָלּה  אֹוֵמר  ָהָיה  ְוהּוא  ַּבַּבִית, 
ְוהֹוָדָאה  ּתֹוָדה  ַרק  ִיְהיּו  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַּבַּבִית 
לֹוְמִדים  ֵהם  ֶׁשָּכָכה  ָחְדַׁשִים  ַאֲחֵרי  ְוכּו', 
ּוִמְתַחְּזִקים,  ִּדיְסִקים  ְוׁשֹוְמִעים  ְּבַיַחד 

לֹום...! ַּבֲעָלּה ִנְפַטר, ָעָליו ַהּׁשָ

ֲאִני  'ִּתְׁשַמע,  ִלי:  אֹוֶמֶרת  ְוָהַאְלָמָנה 
ָהָיה  א  ִאם  ַהּכֹל.  ַעל  ּתֹוָדה  אֹוֶמֶרת 
ִלי א ָנִעים, ָהִייִתי ַּגם רֹוֶקֶדת ּוְׂשֵמָחה. 
ַּבֲעִלי ָּכל ָּכ ֵהִכין אֹוִתי ְוָרִאיִתי ֶׁשּזֹו ַמָּמׁש 
ַצּוָָאה ִמֶּמּנּו, ֶׁשֲאִני ַאִּגיד ּתֹוָדה ַעל ַהּכֹל. 

יֹוַדַעת  א  ֶּבֱאמּוָנה,  ַהּכֹל  ְמַקֶּבֶלת  ַלה'!  מֹוָדה  ֲאִני 
ְּכלּום ְוא ְמִביָנה ְּכלּום. ה' יֹוֵדַע ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה, הּוא 
ִאם  ְוִכי  ַלֲאִמָּתּה,  ָהֱאֶמת  ְוזֹו  ּתֹוָדה'.  טֹוב.  ַרק  עֹוֶׂשה 
ִהיא ָהְיָתה ּבֹוָכה ָעָליו ּוִמְתַאֶּבֶלת ִהיא ָהְיָתה ַמֲחִזיָרה 
ִהיא  ִאם  אּוַלי  ִיְקֶרה?  ֶׁשֶּזה  ִסּכּוי  ֵיׁש  ֵמַהֶּקֶבר?  אֹותֹו 
ִּתְבֶכּה ַמָּמׁש ָחָזק? א ָוא – ִאם ִהיא ִּתְבֶכּה ָחָזק, 
ִהיא ַּתְכִניס אֹותֹו יֹוֵתר ָעמֹק ַלֶּקֶבר. ִּכי ַהִּנְפָטר יֹוֵדַע 
ַהּכֹל, ְורֹוֶאה ְּבֵאיזֹו ַעְצבּות ִאְׁשּתֹו ְׁשקּוָעה, ְויֹוֵדַע ֶׁשִאם 

אֹותֹו  ָידּונּו  ְוִתְכּפֹר,  ְׁשֵאלֹות  ִּתְׁשַאל  ִהיא  ְוָׁשלֹום  ַחס 
ַמִים, ָלָּמה א ֵהִאיר ְּבִאְׁשּתֹו ֶאת אֹור ה'. ְוָכל ֶׁשֵּכן  ַּבּׁשָ
ה, ֶׁשְּצִריָכה ְלַהְמִׁשי ֶאת ַהַחִּיים ּוְלַגֵּדל  ֶׁשאֹוָתּה ִאּׁשָ
ֶאת ַהְיתֹוִמים, ִאם ִהיא ִּתְבֶכּה ָיֵתר ַעל ַהִּמָּדה, ִהיא 
 ִמּתֹו ִלְבּכֹות  ְיכֹוָלה  ִהיא  ֵמָהֱאמּוָנה!  יֹוֵתר  ִּתּפֹל  ַרק 
ַהַּצַער  ֶאת  ַעְצָמּה  ַעל   ְלַהְמִׁשי א  ֲאָבל  ַּגְעּגּוִעים, 
ָיֵתר ַעל ַהִּמָּדה. ִּכי ֶּבֱאֶמת, ַעל ִּפי ָהֱאמּוָנה ֵאין ַצַער – 
ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה ֶזה טֹוב. ִאם ָאָדם ִמְצַטֵער יֹוֵתר ִמַּדי, 
ָּכל  ַעל  ֶאָּלא  טֹוב.  א  ֶׁשֶּזה  ּוַמְרִּגיׁש  ֶׁשחֹוֵׁשב  ֵּפרּוׁשֹו 
ָּדָבר ָצִרי ָלַדַעת: ה' הּוא טֹוב! ְוֵאין ַרע 
ָּבעֹוָלם! ָמה ֶׁשּקֹוְרִאים 'ַרע' ֶזה ַהְּכִפיָרה 
ג ֶׁשל ַרע,  ֶׁשל ָהָאָדם, ֶׁשחֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ֻמּׂשָ
ְוֶזה ָהַרע ֶׁשהּוא רֹוֶאה ְוחֹוֶוה, ֶׁשהּוא ְּפִרי 

ַהְּכִפיָרה ֶׁשּלֹו.

ְלִהְצַטֵער  ַהּתֹוָרה  ִהִּתיָרה  ָלֵכן 
ָאְסרּו  ֲאָבל  ַהִּמָּדה,  ְּכִפי  ּוְלִהְתַאֵּבל 
ְוֶזה  ֵמָהָראּוי.  יֹוֵתר  ַהַּצַער  ַהְמָׁשַכת  ַעל 
ִּפי  ַעל  ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה,  ֶׁשָּכַתְבנּו,  ֵמַהִּסָּבה 
ָהֱאֶמת ַלֲאִמָּתה, א ָהָיה ָצִרי ְלִהְצַטֵער 
ְּכָלל. ָאְמָנם ִאי ֶאְפָׁשר ִלְדרֹׁש ֵמָהָאָדם ֶׁשֹּלא ִיְצַטֵער 
ְּכָלל, ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף הּוא ֶּבן ָאָדם ַּבַעל ְרָגׁשֹות, ֲאָבל 
ְלָכל ַהָּפחֹות ֶׁשֹּלא ַיְמִׁשי ַעל ַעְצמֹו ֶאת ַהַּצַער יֹוֵתר 

ֵמַהִּמָּדה.

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

בלי קנאה ותחרות (חלק ד')
תקציר: אחרי חודש הודיעו על מבצע בת"ת והזוכים יזכו בטיסה בשמי הארץ. מאוד 

רציתי לזכות התאמצתי מאוד להביא פתקים, וגם כתבתי תודות בפנקס... 

ֶאת  ַלה'  י  ְוָאַמְרּתִ יֹום  ָכל  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ ְוָכְך 
עֹוד  ְלהֹוִסיף  י  ְכּתִ ְוִהְמׁשַ י,  ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ ַהּתֹודֹות 
י.  ְוָכַתְבּתִ י  ַתְבּתִ ּכָ ַרק  ּתֹוָדה.  ְועֹוד  ּתֹוָדה 
ָחׁשּוב  ה  ַהּזֶ ַהּתֹודֹות  ְנַקס  ּפִ ׁשֶ ַלה'  י  ַתְבּתִ ּכָ
עֹוָלם.  ּבָ נֹות ׁשֶ ּתָ ָרִסים ְוַהּמַ ל ַהּפְ ִלי יֹוֵתר ִמּכָ

ר  ה, ָהִעּקָ ה ְוַגם ִאם לֹא ֶאְזּכֶ ם ִאם ֶאְזּכֶ "ּגַ
ְמָחה – ַלה' אַֹמר ּתֹוָדה". ׂשִ ִמיד ּבְ ּתָ ׁשֶ

יַע. דֹול ִהּגִ ַהּיֹום ַהּגָ

ֶמַתח ַרב,  ל ַהְיָלִדים ָהיּו ּבְ ָעה ּכָ ַהּסָ ּבֶֹקר ּבַ ּבַ
ַהְגָרָלה  ֶהם ִלְזּכֹות ּבַ ּלָ ּכּוִיים ׁשֶ רּו ַעל ַהּסִ ְוִדּבְ
ָעה  ַהַהּסָ סֹוף  ּבְ ְלַבד  י  ְבּתִ ָיׁשַ ֲאִני  דֹוָלה.  ַהּגְ
ְנַקס ַהּתֹודֹות, ָקָראִתי אֹותֹו  ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ּפִ

ׁש טֹוב... י ַמּמָ ּתִ ׁשְ ׁשּוב ְוִהְרּגַ

ֳהַרִים, ַהְמַנֵהל  ַהְפָסָקה ַאֲחֵרי ֲארּוַחת ַהּצָ ּבַ
ָהָיה  ְלָפָניו  ֶלָחֵצר.  ַהְיָלִדים  ל  ּכָ ֶאת  ָאַסף 
ּכֹל,  קֶֹדם  ַהַהְגָרָלה.  ְתֵקי  ּפִ ּובֹו  דֹול  ּגָ ז  ַאְרּגָ

ְצנּו  ְך ִהְתַאּמַ ל ּכָ ּכָ ַח אֹוָתנּו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבֵ הּוא ׁשִ
רּוַח  ַנַחת  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ינּו  ְוָעׂשִ ְלנּו  ּדַ ּתַ ְוִהׁשְ
נּו.  ּלָ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ִעם  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
ה יֹוֵתר  יִתי ֲאִפּלּו ַהְרּבֵ ַעם ָעׂשִ ַהּפַ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ְנָאה. ת ַהּקִ י ַעל ִמּדַ ה – ָעַבְדּתִ ִמּזֶ

ָתִקים  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ הּוְצאּו  ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ּבָ
ֶאת  ְלַהְקִריא  ִהְתִחיל  ְוַהְמַנֵהל  ְפָסה.  ֵמַהּקֻ

מֹות: ֵ ַהּשׁ

ַהְמַנֵהל  ִהְכִריז  ח1",  ה  ּתָ ִמּכִ ֶאְדִרי  "ְיהּוָדה 
קֹול ֲחִגיִגי. ּבְ

ה ו3"... ּתָ ה רֹוֶזְנֶפְלד ִמּכִ "מֹׁשֶ

ְוָצֲהלּו.  ְמחּו  ׂשָ ִים,  ּפַ ּכַ ַמֲחאּו  ַהְיָלִדים  ל  ּכָ
ַחִּיים  ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ י,  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ַוֲאִני 
ם.  ִאּתָ ַיַחד  ֵמַח  ׂשָ ֲאִני  ם  ּגַ ַעם  ַהּפַ ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ
י ַלה'  ב, ְוָאַמְרּתִ ּלֵ י ׁשּום ִקְנָאה ּבַ ּתִ ׁשְ לֹא ִהְרּגַ
ִלְקרֹא  ַהְמַנֵהל  יְך  ִהְמׁשִ ְוָכְך  ְך.  ּכָ ַעל  ּתֹוָדה 

ם. ם ַאַחר ׁשֵ ׁשֵ

ה  ֶכ ֹו ּז ַה "
 , " י ִע י ׁשִ ּתְ ַה
ִהְכִריז ַהְמַנֵהל, 
ִאיִציק  "הּוא 

ה  ּתָ ִמּכִ ַוְיס 
ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ז2". 
ֲאִפּלּו  י  ַמְחּתִ ׂשָ
יֹוֵתר  עֹוד 

ֵאֶצל  ר  ֵמֲאׁשֶ
י  ָאַמְרּתִ ָהֲאֵחִרים.  ל  ּכָ
יַע  ֶהְחֵלט ַמּגִ ְלִאיִציק: "ּבְ
ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ְלָך, 

ּכֹוֵתב  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּתֹודֹות 
רּוְך הּוא". דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

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

ֵשם.

ה  ֶכ
 , " י
נֵהל, 
ִציק 

ה  ּתָ ּכִ
שִבילֹו 
ֲאִפּלּו 
יֹוֵתר 

ֵאֶצל 
י  ָאַמְרּתִ רים. 
יַע  ּבֶהְחֵלט ַמּגִ
ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ

ּכֹוֵתב  ה  שַאּתָ
ּוְך הּוא".

שבוע הבא



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

חיים במסגרת-פרק יח' 
שוב  ואתה  וחצי  שבע  השעה  כבר!  קום  נו  "דודי, 
בן  דודי  של  אמו  מנסה  לכיתה"...  תאחר  פעם 
השמונה להעירו, אך דודי רק מוסיף ומתעייף כאשר 
נו...תתעורר  "דודי  אימו.   של  קולה  את  שומע  הוא 
כבר, מאוד מאוחר..." לבסוף לאחר עוד כמה נדנודים, 
צעקות ואיומים- דודי מתעורר ומותח את ידיו, תוך 
כדי שהוא משמיע את משפט הבוקר הקבוע שלו: 
השעון  על  מביט  הוא  עייף".  אני  כוח,  לי  אין  "אוף, 
לכיתה,  פחות מרבע שעה להגיע  ומבין שנשאר לו 
הוא מזנק מהמיטה, מתארגן בזריזות ו...טס מהבית 

כדי לא לאחר שוב, אבל... 

שוב פעם אתה מאחר?!

מאוחר. זו  אבל כמו כל בוקר, גם היום הגיע דודי 
ממש הרגשה לא נעימה, לעמוד כך ליד דלת הכיתה 
להיזכר:  מנסה  דודי  למורה...  לענות  מה  ולחשוב 
מאוחר,  מאוד  ישנתי  אמרתי:  לא  עוד  תירוץ  "איזה 
לעיר,  מחוץ  דודים  אצל  היינו  חתונה,  לנו  הייתה 
השעון לא העיר אותי, התעכבתי בדרך, אמא שלחה 
אותי לקניות, היה לי פתק אבל הוא אבד לי...  אוף 
אענה  מה  אמרתי,  כבר  האלה  התירוצים  כל  את 
למורה היום?!" בקיצור, דודי עומד במצב ממש לא 
נעים. בסופו של סיפור, דודי שוב פעם נוקש בדלת 
כשפניו  בפתח  ועומד  נכנס  הכיתה,  של  הסגורה 
מבוישות לנוכח מבטי החברים ולשאלת המורה: "נו 

דודי, שוב פעם אתה מאחר?!

חוק השינה

במסגרת שלושת המאמרים הבאים ברצוני לעבוד 
הסוף.   ועד  מההתחלה  אחד,  חוק  על  ביחד  אתכם 
דווקא  ומדוע  השינה".  "חוק  את  בחרתי  לנושא, 
בו  זמן  החורף,  בעונת  עכשיו  כי  הזה?!  החוק  את 
מחשיך מוקדם, המנגנון הביולוגי של הילד יעזור לנו 
להרדים אותו בשבע בערב, ובגלל שההצלחה בחוק 
לסדר  הבית  הרגלת  רבות:  בעיות  לנו  תפתור  זה, 
יום, קביעת שעת שינה, קביעת שעת השכמה, זמן 
ההורים  של  איכות  זמן  הילדים,  עם  בערב  איכות 
המאמרים,  כדי  תוך  ועוד.  נרדמים  שהילדים  לאחר 
נרענן את שלבי העבודה עם חוקים, נעלה לדיון את 
מציגים  כיצד  נלמד  השינה",  "חוק  של  החשיבות 
הסיבות  מהם  נחפש  בבית,  החוק  את  לילדים 
לכישלון החוק, או מה יקשה על הילדים ליישם את 

החוק, מה יהיה הדרך שלנו לעזור להם ועוד.

שלבי העבודה

הראשון בעבודה עם חוקים, הוא: "הערכת  השלב
המצב.   את  ההורים)  (שני  ביחד  לנתח  עלינו  מצב". 
כיצד נעריך את המצב?! פשוט נצפה מהצד במצב 
את  ונעלה  בבית  הילדים  של  והקימה  השינה 
הממצאים על הכתב. המצב היום הוא: שכמעט כל 
הילדים אינם ישנים בזמן קבוע, גם כאשר רובם כבר 

נרדמים, זמן זה הוא די מאוחר וכתוצאה מזה הם 
מתקשים לקום בבוקר בזמן. קימה בשעה מאוחרת 

גוררת בעקבותיה בעיות נוספות.

השני: עלינו נחשוב, מה הצורך שלנו בקיום  בשלב
החוק, או מה אנו רוצים להשיג?! אנו רוצים להשיג 
הזמן  ערך  את  יפנימו  שהילדים  א.  דברים:  מספר 
וינהגו לפי ערך זה.  ב. שהילדים יהיו מסודרים, דהיינו 
שילמדו שהחיים בעולם הזה, מתנהלים לפי סדר.  ג. 
שהבית יתנהג לפי סדר יום קבוע ע"מ למנוע בעיות.  
ד. שלהורים יהיה זמן איכות בערב לאחר שהילדים 

ירדמו בשעה סבירה.

שהילדים  הסיבה  "מהי  נחקור:  השלישי: בשלב 
מצליחים  אינם  הם  האם  זו",  בצורה  מתנהגים 
לישון בגלל בעיה או רק מחוסר חינוך והרגל לסדר 
נבדוק  הכלל,  רמת  את  שבדקנו  לאחר  וזמנים?!  
או  שווים,  הילדים  כל  האם  הפרט:  רמת  את  גם 
שלאחד יש מודעות לזמנים ולשני פחות?! האם ישנו 
ילד שיתקשה ביישום החוק?! האם יש ילד שזקוק 
אלו,  לשאלות  תשובות  נוספים?!  ועידוד  לתמיכה 
האימון  או  ההרגל  החינוך,  לסוג  "הכוונה"  לנו  יתנו 
הכלל  ברמת  החוק  ביישום  הילדים  עם  שנעבוד 
עד  בעצמנו  לחשוב  עלינו  ולסיכום  הפרט.  וברמת 
כמה נוכל אנחנו "להירתם" להצלחת החוק. נחשוב 
מדוע בעצם אנו רוצים שהילד יקום בזמן?! מה יקרה 
מתי  אלא  צריך,  שהוא  מתי  יקום  לא  והוא  במידה 

שהוא יכול, או רוצה?! 

הבוקר בתוכנית: "שעת סיפור"

הורים יקרים, עלינו לדעת כי במידה ומדובר בילד 
אינה  באיחור,  הקימה  בעיית  אזי  ביה"ס,  בגילאי 
זמן  על  גם  משליכה  אלא  בבית,  רק  מסתיימת 
ההגעה לכיתה. הבא נתבונן ביחד, מה קורא לתלמיד 

המאחר להגיע לבית הספר אפילו ב-5 דקות.

 .8:30 ב-  היא  הספר  לבית  ההגעה  ושעת  נניח 
המצב הרצוי הוא, שהתלמיד יגיע לפחות 20 דקות 
לפני זמן זה, בכדי שיוכל להתארגן בנחת לתפילה 
לספר  רבות  חוויות  יש  הילדים  למרבית  וללימודים. 
לחבריהם והם מקדישים לשם כך את זמן הבוקר. 
דלת  כי  מוצא  הזמן,  אחרי  דקות  חמש  המגיע  ילד 
כיתתו כבר נסגרה וחבריו כבר התחילו את התפילה. 
התפילה,  בתום  רק  שוב  תפתח  הכיתה  דלת 
התפילה,  את  שהפסיד  רק  לא  המאחר,  התלמיד 
את חוויות הבוקר ואת זמן ההתארגנות בנחת, אלא 
סגורה,  הממתין אחרי דלת  אצל התלמיד המאחר 
על  האחראים  על  עצמו,  על  נורא  כעס  מתפתח 
המורה  על  גם  ולפעמים  (ההסעה/ההורים)  איחורו 
שלא מכניסו לכיתה. כאשר ילד מגיע מוקדם, הוא 
משהו  לאכול  חבריו,  עם  חוויותיו  את  לחלוק  יכול 
את  מתחיל  להגיע,  המקדים  ילד  בנחת.  ולהתארגן 

היום בצורה רגועה ושקטה.

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

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

16:5418:0718:47ירושלים

17:1018:0918:44תל אביב

17:0218:0718:45חיפה

17:1218:0918:47באר שבע

הדלקת נרות

בדיחות הדעת

שני שיכורים מדברים: 

קרוב  זה  תאילנד  תגיד   :1 שיכור 
לישראל?

שיכור 2: כן בערך,

שיכור 1: איך אתה יודע?

פועל  יש  אצלנו  בעבודה   :2 שיכור 
לעבודה  מגיע  יום  כל  והוא  תאילנדי 

עם אופניים.
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פרשת משפטים
אין דברים כאלה

מה הסיכוי שתשמעו על חייל שסיים את השמירה 
בעמדת  להישאר  המחליף, והוא מחליט  והגיע  שלו 
אל  לצאת  רוצה  לא  והוא  צל  שם  יש  כי  השמירה 
לתורו  שממתין  בחור  על  שתשמעו  או  השמש? 

בחדר המתנה וכאשר סוף סוף התור 
מגיע הוא מחליט להעביר את התור 
נוחה  הכורסה שלו  כי  אחריו  לבאים 

והוא מצא מגזין נחמד לעיין בו?

שתשמעו  הסיכוי  כמו  בערך  זה 
על אסיר בכלא שמגיע יום השחרור 
הכלא  מהנהלת  מבקש  והוא  שלו, 
להמשיך להישאר בכלא כי נוח לו ויש 

לו מיטה וארוחות מסודרות?

דבר  על  שמעתם  שלא  מניח  אני 
כזה כי אין דברים כאלה.

כל שכן אין מציאות שעבד ישוחרר 
עבד  להישאר  ויחליט  מעבדותו 

לשנים ארוכות ברצונו החופשי.

מציאות  לנו  מתארת  התורה  אבל 
אישה  עם  נשוי  יהודי  שבה  מחרידה 
וילדים, נופל לפשע ונמכר לעבד וגם 

אשתו ועבדיו מאבדים את ביתם ונכנסים לביתו של 
האדון. כחלק מהעבדות הוא גם מקבל שפחה על 
מנת להוליד ממנה עבדים, והוא מפתח קשר רגשי 
כל כך חזק עד שבתום שש שנים של עבדות הוא 
מחליט להישאר עד היובל! זה יכול להגיע ללמעלה 

מארבעים שנה!

עולם  עבד  להיות  יבחר  אדם  שבן  ייתכן  זה  כיצד 
מרצונו החופשי?!

אבל  השפחה,  את  אוהב  שהוא  אומר  הוא  נכון, 
עד כדי כך שהוא מוותר על כל החיים שלו, על כל 
שלו,  החירות  על  שלו,  החופש  על  שלו,  המשפחה 
של  והנורמליים  הטבעיים  החיים  על 
הוא  האם  הזה?  בעולם  אדם  כל 
מוכן למכור בכורה עבור נזיד עדשים 

מפוקפק?!

שתי הבריתות
זו תמיהה גדולה ומה שמפתיע עוד 
יותר שהיא נוגעת ישירות לחיים של 

כל אחד ואחד מאתנו.

ברית  נקרא  ואישה  בעל  של  קשר 
עם  האדם  של  הקשר  גם  נישואין. 
הבורא נקרא ברית, ולכן בגיל שמונה 
ימים אנחנו כורתים ברית עם הקדוש 

ברוך הוא.

והאישה  האיש  של  הקשר  כאשר 
הוא על פי התורה של גבר יהודי עם 
יש   – ההלכה  פי  על  יהודייה  אישה 
שמחזקת  נכונה  נישואים  ברית  כאן 
את הברית של האדם עם הבורא ולכן בקשר הזה 
השותף  הוא  הוא  ברוך  הקדוש   – ביניהם"  "שכינה 
זה  כזאת  בצורה  שנבנה  בית  הקשר.  של  השלישי 
בית של אור, בית של קדושה, בית של ברכה, בית 

של נועם.

אבל כאשר יש קלקול בברית בין האיש לאשתו, 

השכינה  מהקשר,  מסתלק  השלישי  השותף  גם 
מסתלקת, ואז הכול קורס.

אתה לא מרגיש שאתה עבד
שלו.  החופש  את  ואיבד  נכשל  כבר  עברי  עבד 
קשר  שהוא  שפחה  עם  לקשר  נחשף  הוא  ועכשיו 
לא נכון, קשר שאין בו שכינה. זה מרמז לו על קלקול 
של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. מתוך המקום 
ולהתעורר  פחת  לפי  שהגיע  להבין  אמור  הוא  הזה 

לתשובה ולתיקון.

שטעה  להבין  דרכים:  שתי  בפניו  יש  וכעת 
להשלים  לא  ולפחות  טעותו  את  לתקן  ולהתעורר 
עם המצב ולרצות בכל כוחו ומאודו לצאת מהמצב 
מהתיקון  להתייאש  חלילה  או  אליו,  שנקלע  הנורא 

ולהישאר בעבדות שלו.

כך כל יהודי יכול למצוא את עצמו עבד לתאוותיו. 
שקרי  עונג  בשביל  רוחנית  חירות  על  מוותר  הוא 
בפניו  נצבת  בדיוק  הזה  ובמקום  מזויפת.  ואהבה 
לתאוות  בעבדות  שקוע  להישאר  האם  הבחירה: 
ולגזור על עצמו להיות עבד עולם או לשאוף לצאת 
לחירות ולשם כך עליו לדעת שבוויתור על הקשרים 
להידוק  זוכה  הוא  הטומאה  צד  עם  שלו  הפסולים 

וחיזוק הברית שלו עם הקדוש ברוך הוא.

מרגיש  לא  בכלל  לפעמים  בתאוות  ששקוע  אדם 
הקדושה  התורה  ולכן  שלו.  העבדות  עומק  את 
לאדם  ומזעזעת  קיצונית  דוגמה  בפנינו  מעמידה 
שמוותר על כל חייו בגלל אהבה לשפחה, כל אחד 
נשכח  ולא  שגויה,  בחירה  כזאת  על  לשמוע  נחרד 
שלא מדובר בבחור רווק אלא ביהודי שכבר יש לו 

אישה וילדים וחיים נורמליים.

בזה שהתורה מזעזעת אותנו היא למעשה מציבה 

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

המשך בעמוד הבא

מאמר

ראש הישיבה

כך כל יהודי 
יכול למצוא 
את עצמו 

עבד לתאוותיו. 
הוא מוותר על 
חירות רוחנית 
בשביל עונג 

שקרי ואהבה 
מזויפת.

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת משפטיםבס"ד בר"ה 

 כ"ז שבט תש"פ | גליון 661
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 פ"שת םשפפשמ תשרפ | ד

אכילת  ידי  על  אם  כי  הקדושה  ניצוצי  את  לתקן 

הבשר. הנה הדברים בלשון קדשו:

להעלות  חיים  בעלי  לאכול  טוב  כי  "יראה 

באכילת  סגי  היה  אי  אך  למדבר,  מחי  הניצוצות 

היה  וכן  טוב,  היה  חי  להמית  מבלי  וחלב  חמאה 

היה  לא  כך  אחר  אך  החטא,  קודם  הראשון  אדם 

נפש האדם חשוב כל כך שיהיה בכוחו להעלות על 

בנפשו,  ויוציא דמו  דוקא  ימיתנו  לא  ידי חלב, אם 

ונהי  אבל כל זמן שהחי חי איננו מועיל ההעלאה, 

כל  על  חי,  בעל  להמית  ראוי  היה  לא  החטא  אחר 

פנים אחר המבול הותר לנח, אמנם ביום מתן תורה 

שהיינו כמו קודם החטא, היה סגי בחלב בלי המית 

בעלי חי, והיה מעלין הניצוצות על ידי חלב".

היה  איך  סופר"  ה"חתם  כוונת  לפרש  ונראה 

אפשר לתקן גם הפרים הזכרים שאין להם חלב, כי 

מאחר שהפרה יש לה חלב רק אחרי שנתחברה עם 

הפר והולידה, נמצא שגם לזכר יש חלק גדול בחלב 

שנוצר אצל הפרה אחרי הלידה, ואם היינו זוכים היו 

ניצוצי הקדושה של הפר והפרה נכנסים בתוך החלב 

שנוצר מהם, ולא היו צריכים לאכול את הבשר.

ששלוב נפלא של הרחתמ סופ"ר 
והרששםח םשהר

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

עם  זי"ע  סופר"  ה"חתם  משה  רבינו  דברי  לשלב 

משה"  ה"ישמח  משה  רבינו  ורעו  חברו  דברי 

הקב"ה  שצוה  הענין  שמבאר  תרומה(,  )פרשת  זי"ע 

ללוי,  ומעשר  לכהן  תרומה  מהתבואות  להפריש 

הנה הדברים בלשון קדשו:

"והענין הוא כי בכל יש ניצוצי קדושה, וצריכים 

תיקון להעלותם ממדרגת דומם צומח חי למדרגת 

מדבר. והנה לא כל אדם יוכל לעמוד בסוד ה' לתקן 

לשרתו,  נתייחדו  הכהנים  ואלו  אכילה,  בכוונת 

והלוים למטה מהם, כמו שנאמר )דברים יז-ט( ובאת 

השי"ת  צוה  כן  על  וגו'.  הלוים  ואל  הכהנים  אל 

יתברך  בחסדו  ומשגיח  לכהן,  התרומה  להפריש 

נקרא  כן  על  בזה,  יתעטף  הניצוץ  שמבחר  שמו 

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

נחרץ עונש גדול לזר האוכלו שלא יתחלל  כן  ועל 

והניצוצות  עליה,  קדושה  שם  כן  ועל  קדושתו, 

הקלים במעשר, ומהבהמה המנות לכהנים".

בדרך זו במסילה נעלה לבאר גם כן מה שביארו 

המקובלים הנ"ל טעם לאיסור אכילת בשר בחלב, 

כי אסור לערב את הדין של הבשר עם החסד של 

החלב, והתפלאנו הלא זאת היא תכלית העבודה 

להמתיק הדין על ידי התחברותו עם החסד. אולם 

כאן  דוקא  כי  הוא,  דבריהם  ביאור  האמור  לפי 

בבשר בחלב גורם החיבור שלהם להגביר את הדין, 

כי כשאוכל את החלב ומתקן ניצוצי הקדושה שבו 

הבשר  את  גם  לתקן  יכולת  הלא  הדין,  מתעורר 

לכך  גרם  שהחטא  אלא  החלב,  באכילת  עצמו 

לכן  בשחיטה,  הבהמה  את  לצער  צריך  שאתה 

צריך  אלא  בחלב  בשר  לאכול  הקב"ה  עלינו  אסר 

לאוכלם בנפרד.

בשלחן  שמבואר  למה  זה  דבר  להשוות  ויש 

צריך  כי בשעת הקידוש  )או"ח סימן רעא ס"ט(  ערוך 

לכסות את הלחם משנה, וכתב הטור )שם( הטעם 

בשם הירושלמי, כדי שלא יראה הפת את בושתו 

שאין מקדשין עליו כי אם על היין, אף שבשבעת 

"ארץ  ח-ח(:  )דברים  גפן  לפני  חיטה  נזכרה  המינים 

בשר  לאכול  אסור  כאן  וכן  וגפן".  ושעורה  חיטה 

שהיו  בושתו  את  הבשר  יראה  שלא  כדי  בחלב, 

יכולים לתקנו על ידי אכילת החלב.

הקב"ה  שבחר  מה  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

תביא  אדמתך  בכורי  "ראשית  הכתובים:  להסמיך 

שני  כי  אמו",  בחלב  גדי  תבשל  לא  אלקיך,  ה'  בית 

הדברים קשורים זה בזה בקשר אמיץ בל ימוט, שהרי 

אדמתך  ביכורי  להביא  הקב"ה  שצוה  טעם  מאותו 

כי  משה"  ה"ישמח  שביאר  כמו  המקדש,  לבית 

הקב"ה מסבב שמבחר ניצוצי הקדושה יכנסו בתוך 

הביכורים שהכהנים אוכלים, ועל ידי זה הם מסייעים 

לתקן את ניצוצי הקדושה שבתוך כל התבואה.

כי  אמו",  בחלב  גדי  תבשל  "לא  זה:  מטעם  כן 

שבתוך  הקדושה  ניצוצי  את  לתקן  אפשר  היה 

שמותר  החלב,  בתוך  שיכנסו  ידי  על  הבשר 

צריך  היה  לא  ואז  שחיטה,  בלי  ולאוכלו  לשתותו 

גרם  שהחטא  אלא  בשחיטה,  הבהמה  את  לצער 

לכך שאי אפשר לתקנם בלי לשחוט הבשר ולגרום 

צער לבהמה, לכן אסור לאכול בשר וחלב ביחד כדי 

שלא לעורר את הדין, ומזה נשכיל להבין כי על ידי 

ממתיקים  אנו  בחלב,  בשר  באיסור  נזהרים  שאנו 

את הדין וממשיכים עלינו מדת החסד.

הטעם  כן  גם  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

"תרומה" שהיא  שההפרשה לכהן נקראת בתואר 

את  אוכלים  שהכהנים  ידי  על  כי  הרמה,  מלשון 

ובטהרה,  בקדושה  מהתרומה  שנעשו  המאכלים 

שבתוך  הקדושה  ניצוצות  את  מרימים  הם  הרי 

התבואה להעלותם למעלה לפני ה'. 

הוסיף על כך נכדו הגה"ק בעל "ייטב לב" זי"ע 

"ואני אוסיף תבלין, כי  )פרשת שלח( נקודה נפלאה: 

שבו  והראשית  המובחר  ירימו  שהכהנים  ידי  על 

להבעלים  ונקל  גרירא,  רישא  בתר  כולא  למעלה, 

להעלות גם הנשאר בדבר ההוא לשורשו באכילתן, 

לכהנים  ונתינה  הפרשה  מצות  ידי  על  כי  ובשגם 

הדבר  על  קדושה  רוח  שורה  ה',  מצות  בעשותו 

ההוא, והוא מסייע ותומך ביד הבעלים לאכלו לשם 

שמים ולהעלות הנשאר והנותר בו למעלה".

הנה כי כן מבוארים היטב דברי ה"חתם סופר", 

כי לפני שאכל אדם הראשון מעץ הדעת לא היה 

על  לאוכלה  כדי  בשחיטה  הבהמה  להמית  צריך 

אלא  שבבשר,  הקדושה  ניצוצות  להעלות  מנת 

הקב"ה היה מסבב שכל ניצוצי הקדושה שבבהמה 

שותה  האדם  היה  וכאשר  החלב,  בתוך  יכנסו 

החלב לשם שמים היה מעלה כל ניצוצי הקדושה 

שבבשר, וכך טוב יותר שלא יצטרכו להמית הבעל 

חי אלא יוכלו לתקנו בעודו בחיים.

 אכשלת בש" םעו""ת הדשן
כש השא םזכש"ה את חפא עץ הדעת

מעתה על פי דברי ה"חתם סופר" יאירו עינינו 

כי  הנ"ל,  המקובלים  דברי  להבין  לבנו  וישמח 

ואילו אכילת חלב  דין  אכילת בשר היא בבחינת 

הבריאה  שתכלית  מאחר  כי  חסד,  בבחינת  היא 

אלא  הבהמה,  את  לשחוט  יצטרכו  שלא  היתה 

שתיית  ידי  על  הקדושה  ניצוצי  כל  את  יתקנו 

ידי חטא  ואכילת מאכלי חלב, אלא שעל  החלב 

כי  הבשר,  את  לתקן  אפשר  היה  לא  הדעת  עץ 

נמצא  עצמו,  הבשר  ואכילת  שחיטה  ידי  על  אם 

חטא  של  הדין  את  מעוררת  הבשר  אכילת  כי 

ואילו מאכלי חלב הם בבחינת חסד,  עץ הדעת, 

שהרי תכלית הבריאה היתה שנעשה החסד עם 

ידי  ניצוצי הקדושה שבו על  הבעל חי לתקן את 

אכילת מאכלי חלב.

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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מן  הקדושה  ניצוצי  כל  עליית  תכלית  והנה 

כדי  היא  המדבר,  האדם  אל  והחי  הצומח  הדומם 

ניצוצי  כל  של  והחיות  הכח  עם  האדם  שישתמש 

בתורה  שיעסוק  ה',  לעבודת  הללו  הקדושה 

ובעבודת ה' בכח החיּות והמזון של הדומם הצומח 

ניצוצי  לכל  ועליה  תיקון  יש  זה  ידי  ועל  והחי, 

הקדושה שעולים כקרבן לריח ניחוח אשה לה'.

מותר  בתורה  שעוסק  חכם  תלמיד  רק  כן  על 

בכח  בתורה  עוסק  שהוא  ידי  על  כי  בשר,  לאכול 

מתקן  הוא  החי,  מבעל  ששאב  הקדושה  ניצוצי 

ניחוח  לריח  כקרבן  הקדושה  ניצוצי  כל  ומעלה 

בתורה  עוסק  שאינו  הארץ  עם  אבל  לה',  אשה 

בשר,  לאכול  לו  אסור  הזה  העולם  בהבלי  אם  כי 

מאחר שאינו מעלה את ניצוצי הקדושה אלא הוא 

מוריד אותם לבאר שחת.

לפי זה נשכיל להבין מה שהוכיח ה"בן איש חי" 

כי הבשר הוא דין, שהרי אי אפשר לאוכלו ולתקנו 

ידי  בקלות כמו שמתקנים חלב ושאר מאכלים על 

תחילה  צריך לשוחטו  בברכה, אלא  ושתיה  אכילה 

בשחיטה כשרה על ידי שוחט מומחה כדת וכדין, כי 

מפאת הדין שבו אי אפשר לתקנו כי אם על ידי טורח. 

לאכול  אסור  הארץ  לעם  זה  מטעם  כי  ועוד,  זאת 

מאכלים  שאר  לאכול  לו  שאסור  מצינו  ולא  בשר, 

שאינם צריכים שחיטה, כי מפאת הדין שבבשר אין 

ובכח  ידי תלמיד חכם שאוכלו  כי אם על  לו תיקון 

שמקבל מהבשר הוא עוסק בתורה.

פי  על  הקדושים  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

מה ששנינו בגמרא )שבת קנו.(: "האי מאן דבמאדים 

יהי גבר אשיד דמא ]מי שנולד במזל מאדים יהיה 

שופך דמים[. אמר רב אשי, אי אומנא, אי גנבא, אי 

טבחא, אי מוהלא". פירוש, או שיהיה אומן להקיז 

או  נפשות,  ההורג  ליסטים  או  רפואה,  לצורך  דם 

מוהל  או  חיים,  בעלי  של  דמם  ששופך  שוחט 

ששופך דם מילה. הנה כי כן מבואר היטב כי בשר 

שאי אפשר לאוכלו ולתקנו כי אם על ידי פעולת 

השחיטה הוא דין, לעומת זה חלב שאפשר לשתות 

ולתקנו גם בלי לשחוט בעל חי הוא חסד.

ששוב הפלשאה םםה שאנו םםתשקשמ 
תםשד את הדשן עמ החסד

של  הנשגב  הביאור  אחרי  גם  כי  ברור  אולם 

באמת  למה  ביאור  צריך  עדיין  חי",  איש  ה"בן 

כי אם  ולתקנו  לאוכלו  ואי אפשר  דין  הוא  הבשר 

בקלות  לתקן  אפשר  חלב  ואילו  שחיטה,  ידי  על 

הפליאה  ליישב  ראוי  עוד  שחיטה.  בלי  באכילה 

המקובלים,  מדברי  שלמדנו  מה  על  העצומה 

משום  הוא  בחלב  בשר  אכילת  לאיסור  שהטעם 

שאסור לערב את הדין של הבשר עם החסד של 

הקדושים  הספרים  בכל  מבואר  שהרי  החלב, 

ידי  על  הדין  את  להמתיק  מאד  גדול  ענין  שיש 

התחברותו עם החסד.

שהקדים  העולם  מלך  מהקב"ה  גדול  לנו  מי 

לעשות חיבור נפלא זה בשעת בריאת העולם, כמו 

את  אלקים  ברא  "בראשית  א-א(:  )בראשית  שכתוב 

השמים ואת הארץ". ופירש רש"י: "ברא אלקים, ולא 

לבראותו  במחשבה  עלה  שבתחילה  ה',  ברא  אמר 

והקדים  מתקיים,  העולם  שאין  וראה  הדין,  במדת 

מדת הרחמים ושתפה למדת הדין, והיינו דכתיב )שם 

ב-ד( ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

)שם  ויצא  בפרשת  אבינו  יעקב  שהתפלל  וזהו 

כח-כ(: "וידר יעקב נדר לאמר, אם יהיה אלקים עמדי 

לחם  לי  ונתן  הולך,  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני 

אבי  בית  אל  בשלום  ושבתי  ללבוש,  ובגד  לאכול 

)ד"ה  ושמש"  ב"מאור  וכתב  לאלקים".  לי  ה'  והיה 

וידר(: "והיה ה' לי לאלקים, שיוכללו הדינים ויומתקו 

אסרה  כאן  מדוע  לתמוה  זה יש  לפי  ברחמים". 

תורה לאכול בשר עם חלב כדי שלא לערבב דינים 

וחסדים, הלא לכאורה היה יותר טוב להמתיק את 

הדינים של הבשר על ידי החסדים של החלב.

 הגשלוש הנפלא של הרחתמ סופ"ר
 בענשן אכשלת חלב בחג השבועות

פי  על  בזה  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

הקדמה נפלאה ממשנתו הטהורה של מרן ה"חתם 

ד"ה  א  טור  רצא  דף  )שבועות  בדרשותיו  זי"ע  סופר" 

ישראל  מנהג  לבאר  בקדשו  דיבר  אשר  ואמרו(, 

תורה שהביא הרמ"א הנ"ל לאכול מאכלי חלב בחג 

שיש  תרצב(  )אות  משה"  ה"מטה  וכתב  השבועות. 

הביכורים  "וביום  כח-כו(:  )במדבר  בפסוק  רמז  בזה 

 - בשבועותיכם"  לה'  חדשה  מנחה  בהקריבכם 

ח'דשה ל'ה' ב'שבועותיכם ראשי תיבות חל"ב.

מה  פי  על  בזה  הענין  סופר"  ה"חתם  וביאר 

שהקדים לבאר הטעם שמתחילה נאסר על אדם 

הראשון לאכול בשר, ורק אחרי שיצא נח מהתיבה 

לאכול  להם  והתיר  בניו  ואת  אותו  הקב"ה  בירך 

)בראשית  הראשון  אדם  אצל  שכתוב  כמו  בשר, 

א-כט(: "ויאמר אלקים הנה נתתי לכם את כל עשב 

זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר 

חית  ולכל  לאכלה.  יהיה  לכם  זרע  זורע  עץ  פרי  בו 

הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר 

בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן".

ופירש רש"י: "לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ 

הרשה  ולא  למאכל,  וחיות  בהמות  להם  השווה   -

כל  אך  בשר,  ולאכול  בריה  להמית  ולאשתו  לאדם 

ירק עשב יאכלו יחד כולם, וכשבאו בני נח התיר להם 

בשר, שנאמר )שם ט-ג( כל רמש אשר הוא חי וגו' ]לכם 

כירק  כל[,  את  לכם  נתתי  עשב  כירק  לאכלה  יהיה 

עשב שהתרתי לאדם הראשון נתתי לכם את כל".

דברי  פי  על  בזה,  הענין  סופר"  ה"חתם  מבאר 

רבינו האריז"ל ב"שער המצות" )פרשת עקב( שהבאנו 

כשרה,  בשחיטה  הבשר  אכילת  תכלית  כי  לעיל, 

היא כדי להעלות ניצוצי הקדושה שיש בתוך הבשר 

ידי  ועל  ממדרגת בעל חי למדרגת האדם המדבר, 

הבשר  מאכילת  שקיבל  הכח  עם  משתמש  שהוא 

לעסוק בתורה ובעבודת ה', הרי הוא מעלה את כל 

ניצוצי הקדושה שהיו בתוך הבעל חי.

לפי זה מגלה לנו ה"חתם סופר" חידוש נפלא, כי 

תכלית הבריאה היתה שלא יצער האדם את הבעל 

חי לשוחטו, אלא יתקן את ניצוצי הקדושה שבבעל 

חי על ידי שישתה החלב ויעשה ממנו מאכלי חלב, 

מעץ  באכילתו  הראשון  אדם  שחטא  אחרי  אולם 

המבול  דור  בני  נמשכו  ואחריו  ורע,  טוב  הדעת 

שקלקלו את דרכם על הארץ, התיר הקב"ה לנח ובניו 

שחיטה,  ידי  על  בשר  לאכול  עולם  לדורות  אחריו 

הקדושה  ניצוצי  את  לתקן  אפשר  אי  כבר  מאז  כי 

שבתוך הבעל חי כי אם על ידי אכילת הבשר.

אולם ביום מתן תורה לפני חטא העגל, שחזרו 

ישראל להיות במדרגת אדם הראשון לפני החטא, 

את  ישראל  קיבלו  "לא  ה.(:  )ע"ז  בגמרא  כמבואר 

שולט  המות  מלאך  יהא  שלא  כדי  אלא  התורה 

בהן", לכן נאסר עליהם לאכול בשר כי אם מאכלי 

חלב לתקן בהם כל ניצוצי קדושה שבבעל חי, אלא 

למקומה  המיתה  כשחזרה  העגל  חטא  שאחרי 

הותר להם שוב לאכול בשר בשחיטה, כי לא יכלו 

 בשאו" הפעמ שבש" הוא דשן על פש הרחתמ סופ"ר, 
כש לפנש חפא עץ הדעת השה אפש" לתקן הכל באכשלת החלב

 אח"ש חפא עץ הדעת אש אפש" לתקן נשצוצש הקדושה
 שבתוך הבש" כש אמ על שדש שחשפה וצע" לבהםה

 בחג השבועות אוכלשמ םאכלש חלב כש בשומ םתן תו"ה
 חז"ו להשות בםד"גת אדמ ה"אשון לפנש החפא

 אסו" לאכול בש" בחלב כש זה םעו"" הדשן 
שהשה אפש" לתקן הכל באכשלת םאכלש חלב בלש אכשלת הבש"
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ז"ל,  מרדכי  ששון  מוה"ר  המקובל  הרב  "וכתב 

תחילה,  חלב  אכל  אם  זה  שלפי  ונראה  לשונו  וזה 

אחריו  לאכול  יוכל  תחילה,  נכנס  החסד  שהוא 

את  כופה  והחסד  גבר,  דתתאה  עיכול  קודם  בשר 

הדין הבא אחריו, מה שאין כן אם אכל בשר תחלה 

לאכול  אסור  תחילה,  והדינין  הגבורות  שנכנסו 

אחריהם חלב כדי שלא יתגברו הדינין, אלא ימתין 

עד שיתעכל הבשר שהוא אחר שש שעות, ויתבטל 

כח הדינין ואז מותר לאכול חלב".

 הםלאכשמ לא קשבלו את התו"ה
 םשומ שאכלו בש" בחלב

דבר בעתו מה טוב להעלות על שלחן מלכים, 

מרן  מכ"ק  נפלא  דרוש  זה  בענין  שמצינו  מה 

הגאון  שהביא  כפי  זי"ע,  מבעלזא  שלום  השר 

המפורסם רבי חיים צבי עהרענרייך זצ"ל אבדק"ק 

על  המטה"  "קצה  בפירושו  בשערים  ]נודע  ַמאד 

מח(  )סימן  חיים"  "קב  בשו"ת  אפרים"[  ה"מטה 

זצ"ל, על  "קול אריה"  ששמע מאביו הגה"ק בעל 

מה שכתוב בפרשת וירא בסעודה שהכין אברהם 

אבינו למלאכים )בראשית יח-ח(: "ויקח חמאה וחלב 

ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם". 

ופירשו ב"דעת זקנים" לבעלי התוספות בשם 

וכשרצה  וחלב,  בשר  שהאכילם  "מלמד  המדרש: 

תנה  המלאכים  אמרו  לישראל  תורה  ליתן  הקב"ה 

הודך על השמים, אמר להם כתוב בתורה לא תבשל 

אכלתם  למטה  כשירדתם  ואתם  אמו,  בחלב  גדי 

הודו  מיד  וחלב.  חמאה  ויקח  שנאמר  וחלב  בשר 

)שמות לד- להקב"ה, והיינו דכתיב בפרשת כי תשא 

כי על פי הדברים האלה כרתי וגו', וכתיב לעיל  כז( 

מיניה לא תבשל גדי בחלב אמו".

)תהלים מזמור  ומקור הדבר במדרש שוחר טוב 

על  המלאכים  קטרגו  תורה  מתן  בשעת  כי  ח( 

אמר  התורה,  את  לקבל  ראויים  שאינם  ישראל 

להם הקב"ה:

אכלתם  אברהם  אצל  כשירדתם  אתם  "והלא 

הבקר,  ובן  וחלב  חמאה  ויקח  שנאמר  בחלב,  בשר 

ותינוק שלהם כשהוא בא מבית רבו, ואמו נותנת לו 

פת ובשר וגבינה, והוא אומר לה היום למדני רבי לא 

תבשל גדי בחלב אמו. לא מצאו לו מענה. באותה 

את  לך  כתב  שם(  )שמות  למשה  הקב"ה  אמר  שעה 

הדברים האלה, עד שאין להם מענה ותשובה".

ותמהו המפרשים ]ב"דעת זקנים" הנ"ל[ שהרי 

המלאכים אכלו חמאה תחילה ואחר כך בשר, כמו 

שכתוב: "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה", 

חלב.  אחרי  בשר  לאכול  מותר  הלכה  פי  על  והרי 

ותירץ השר שלום זי"ע כי המלאכים שטענו: "תנה 

הודך על השמים", שראוי לתת להם את התורה, 

לכן  גבר",  "עילאה  להלכה  שנקטו  משום  הוא 

הבשר  הנ"ל  הקדוש  השל"ה  שכתב  כפי  אמת  הן 

הוא אדום שהוא דין והחלב הוא לבן שהוא חסד, 

כן,  הוא  שהדבר  להוכיח  סימן  רק  זהו  הרי  אולם 

בשר  באמת  מדוע  להבין  ביאור  צריך  עדיין  אבל 

סיבב  זה  מטעם  אשר  חסד,  הוא  וחלב  דין  הוא 

הקב"ה שהבשר יהיה אדום והחלב לבן.

ונראה ללמוד הביאור על כך מדברי ה"בן איש 

חי" הנ"ל, כי אחרי שהביא בשם המקובלים שבשר 

הוא דין וחלב הוא חסד, הוסיף לבאר בזה הטעם 

שאסור לאכול בשר רק אחרי ששחט את הבהמה 

כדת וכדין: "ולכן אין לבשר תקנה לאכלו אלא רק 

לאכול  ראוי  אין  הארץ  עם  ולכן  שחיטה,  ידי  על 

בשר, כי כיון שהוא בסוד הדינים אינו יכול למתקו 

ולתקנו להוציא ניצוצי קדושה המגולגל בו".

נרחיב לבאר דבריו הקדושים על פי מה ששנינו 

הארץ  עם  אומר  רבי  "תניא  מט:(:  )פסחים  בגמרא 

אסור לאכול בשר, שנאמר )ויקרא יא-מו( זאת תורת 

הבהמה והעוף, כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר 

בהמה ועוף, וכל שאינו עוסק בתורה אסור לאכול 

ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר  ועוף".  בהמה  בשר 

הידוע  פי  על  לכך,  הטעם  עקב(  )פרשת  המצות" 

מזו:  למעלה  זו  מדרגות  ד'  בעולם  ברא  שהקב"ה 

דומם ]אדמה[, צומח ]כל דבר שצומח[, חי ]בעלי 

חיים[, מדבר ]אדם שיש בו כח דיבור[, שכל אחד 

מהם ניזון בגשמיות וגם ברוחניות מהנמוך ממנו, 

ה"דומם"  מן  חיותו  את  ומקבל  יונק  ה"צומח"  כי 

שהיא האדמה, ועל ידי זה עולים ניצוצי הקדושה 

מן הדומם אל הצומח ומתחברים עמו.

ה"צומח",  את  ואוכל  "חי"  בעל  כשבא  כך  אחר 

החי  בעל  אל  הצומח  מן  הקדושה  ניצוצי  עולים 

ה"מדבר"  אדם  כשבא  כך  אחר  עמו,  ומתחברים 

שהוא למעלה מכולם, מפאת שהוא יכול לעבוד את 

ה' בעסק התורה וקיום המצוות, ושוחט את בעל החי 

ניצוצי  עולים  בברכה,  בשרו  את  ואוכל  וכדין  כדת 

ניצוצי  גם  כלולים  עמו  שיחד  החי,  מבעל  הקדושה 

קדושה שכבר עלו אליו מהדומם והצומח, ומתחברים 

עם האדם ונעשים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 שלרה הקדוש: אסו" לאכול בש" בחלב
 כש הבש" שהוא אדומ הוא דשן והחלב שהוא לבן הוא חסד

 הםקובלשמ: אסו" לאכול בש" תחשלה ואח" כך חלב,
כש תתאה גב" הדשן של הבש" םתגב" על החלב

 ם"ן הש" שלומ םבעלזא: הםלאכשמ שאם"ו: רתנה הודך על השםשמר, 
םשומ שפסקו להלכה עשלאה גב"

 תשובת הקברה לםלאכשמ שאכלו בש" בחלב אצל אב"המ, 
אף שאכלו תחשלה חםאה וחלב ואח" כך בש"

בהיותם בשמים שהם למעלה מן הארץ, הרי הם 

אולם  בארץ.  למטה  שמקומם  אדם  מבני  גדולים 

טעו בכך כי לפי ההלכה "תתאה גבר", לכן ישראל 

מעלה  ממלאכי  גדולים  הם  בארץ  למטה  שהם 

וראוי לתת להם את התורה.

הנה כי כן זהו שהשיב הקב"ה למלאכים, שאינם 

ראויים לקבל את התורה משום שאכלו בשר בחלב 

אצל אברהם, כי הן אמת שאברהם נתן להם תחילה 

אולם  בשר,  להם  נתן  כך  אחר  ורק  וחלב  חמאה 

שיטתם  לפי  כי  התורה  את  לקבל  שרצו  מאחר 

"עילאה גבר", אם כן היה אסור להם לאכול תחילה 

דין  שהוא  העליון  הבשר  כי  בשר,  כך  ואחר  חלב 

מתגבר על החלב התחתון שהוא חסד.

נמצא לפי זה כי אברהם אבינו שנתן למלאכים 

פסק  בשר,  כך  ואחר  וחלב  חמאה  תחילה  לאכול 

ולכן  גבר,  שתתאה  כשמואל  ברורה  הלכה  בכך 

דין,  שהוא  הבשר  על  מתגבר  החסד  שהוא  החלב 

ואם כן ראויים ישראל השוכנים למטה בארץ לקבל 

אכלו  שלא  באמת  יתגלה  זה  ידי  ועל  התורה,  את 

המלאכים בשר בחלב אצל אברהם, אבל אם יקבלו 

מלאכי עליון את התורה משום שעילאה גבר, הרי 

אז יתברר שאכלו איסור בשר בחלב אצל אברהם, 

ואז הרי אינם ראויים לקבל את התורה.

חומר  כמין  חיים"  ה"קב  מבאר  האמור  פי  על 

מנהג ישראל תורה שהביא הרמ"א )או"ח סימן תצד ס"ג( 

כך מאכל  ואחר  לאכול בחג השבועות מאכלי חלב 

בשר, כי אנו רוצים להראות בכך שלפי הלכה קיימא 

לן תתאה גבר, לכן מתגבר החלב שהוא חסד בהיותו 

תתאה על הבשר העליון שהוא דין, והרי בזכות זה 

קיבלו ישראל שוכני ארץ בחג השבועות את התורה, 

כי התגברו על מלאכי עליון השוכנים בשמים.

 הבש" שהוא דשן
 אשן לו תשקון "ק בשחשפה 

אלא שעתה מוטלת עלינו החובה לבאר בדרך 

השוה לכל נפש, מהו הטעם שבשר הוא רמז על 

מדת הדין ואילו חלב הוא רמז על מדת החסד, כי 



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

פ"שת םשפפשמ תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת משפטים תש"פ

ילבינו,  כשלג  א-יח(  )ישעיה  כאומרו  ישראל,  של 

הלעיטני נא מן  )שם כה-ל(  והחטא הוא אדום בסוד 

האדום האדום הזה, ולכן יש להפרידם זה מזה כל 

אחד על כנו, ואת כל עורב למינו".

ג(:  טור  לג  )דף  הפליאה"  ב"ספר  מבואר  וכן 

בחלב[  בשר  ]באיסור  היא  שהכוונה  והבן  "ודע 

]מדת הגבורה פחד  והפחד  נקרא חלב,  זה החסד 

בחלב,  בשר  אוכל  אתה  ואם  בשר...  נקרא  יצחק[ 

אתה מוריד השפעת הפחד אשר הבשר רומז אליו 

בתפארת ויגבור הדין". 

יומתק להביא מה שביאר ה"בני יששכר" )סיון 

בחג  חלב  מאכלי  שאוכלים  הטעם  ה(  אות  ד  מאמר 

למדת  רומז  לבן  גוון  שהוא  חלב  כי  השבועות, 

"ל'הגיד ב'בוקר  החסד, ורמוז בכתוב )תהלים צב-ג(: 

ח'סדך" ראשי תיבות חל"ב.

ה"בן  בדברי  נפלאים  דברים  מצינו  זה  בענין 

איש חי" )שנה שניה פרשת בהעלותך(, שהביא תחילה 

בשם המקובלים הטעם לאיסור בשר בחלב: "ובזה 

בשר  אכילת  לאיסור  טעם  ז"ל  המקובלים  כתבו 

וכאמור  הדינים  סוד  הוא  שהבשר  מפני  בחלב, 

תערובת  ולכן  הרחמים...  סוד  הוא  והחלב  לעיל, 

שמערב  שעטנז,  לבישת  כאיסור  אסורה  שלהם 

כוחות הדינים עם כוחות החסדים, שלא בהדרגות 

ובלא משפט הראוי להיות בסוד המיתוק".

והוסיף בשם מקובל אחד דבר נפלא, לבאר לפי 

ז"ל שלא לאכול חלב אחרי  זה מה שאסרו חכמינו 

אכילת  אחרי  שעה  ואילו  שעות,  שש  בשר  אכילת 

חלב התירו לאכול בשר, על פי מה שנחלקו בגמרא 

אמר  "רב  קר,  להיתר  שנפל  חם  באיסור  עו.(  )פסחים 

הקר  התחתון  על  גובר  החם  העליון  גבר",  עילאה 

גבר",  תתאה  אמר  "ושמואל  נאסר,  והכל  ומחממו 

התחתון הקר גובר על העליון ומקררו ]לכן אינו אסור 

רק כדי קליפה כי עד שמקררו הוא בולע כדי קליפה[. 

באיסורי  כרב  דהילכתא  גב  על  "אף  רש"י:  ופירש 

בהא הילכתא כשמואל", כי בגמרא )שם( מצינו שתי 

ברייתות כשמואל. וכן קיימא לן להלכה )יו"ד סימן צא 

ס"ד(. לפי זה מביא ה"בן איש חי" בלשון קדשו:

בגדר  שהן  במצוות  גם  כי  ידוע  הלא  אולם 

ראוי  הזה  בעולם  טעמם  לנו  נתגלה  שלא  חוקים 

לנו לחפש להם טעמים, כמו שהורה לנו הרמב"ם 

הוראה ברורה )הלכות תמורה פ"ד הי"ד(:

כמו  הם  גזירות  התורה  חוקי  שכל  פי  על  "אף 

וכל  בהן,  להתבונן  ראוי  מעילה,  בסוף  שביארנו 

הרי  טעם,  לו  תן  טעם  לו  ליתן  יכול  שאתה  מה 

רוב  הבין  שלמה  שהמלך  הראשונים  חכמים  אמרו 

הדברים  אלו  וכל  התורה...  חוקי  כל  של  הטעמים 

דיני התורה  ורוב  ולתקן דעותיו,  יצרו  לכוף את  כדי 

אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן הדעות 

וליישר כל המעשים, וכן הוא אומר )משלי כב-כ( הלא 

כתבתי לך שלישים במועצות ודעת, להודיעך קושט 

אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחך".

 אסו" לע"ב בש" שהוא דשן
עמ חלב שהוא חסד

בספרים  שמבואר  במה  יאיר  דברינו  פתח 

הקדושים בשם המקובלים טעם לאיסור בשר בחלב, 

משום שאסור לערב בשר שהוא רמז על מדת הדין 

כמה  ונביא  החסד,  מדת  על  רמז  שהוא  חלב  עם 

השל"ה  שכתב  מה  ראשון  יצא  וזה  לכך.  מקורות 

האלקי  המקובל  בשם  אור(  )תורה  בפרשתנו  הקדוש 

רבי מנחם ריקאנטי בפירושו על התורה )פרשתנו ד"ה 

שהוא  הרקנאטי  כתב  בחלב  בשר  "טעם  תבשל(:  לא 

ומבאר  העליונים".  כוחות  שמערב  כלאים  בסוד 

השל"ה כוונתו בזה: "כי הבשר שהוא אדום הוא מצד 

כח הדין והחלב ]שהוא לבן[ מצד הרחמים".

ב"צרור  ברורים  דברים  זה  בענין  מצינו  וכן 

זי"ע  סבע  אברהם  רבי  האלקי  ]למקובל  המור" 

בחומר  תחילה  שהאריך  כאן,  ספרד[  ממגורשי 

לכך  הטעם  וביאר  בחלב,  בשר  לאכול  האיסור 

בלשון קדשו: 

"והטעם בזה, לפי שאין ראוי לערב הכוחות אלו 

בכח  הרחמים  וכח  הרחמים,  בכח  הדין  כח  באלו. 

ו-יג(  )בראשית  הדין. כי הבשר הוא מדת הדין, בסוד 

קץ כל בשר, כי מנפש ועד בשר יכלה הצר, והחלב 

עוונותיהם  המלבינים  הגמורים  הרחמים  סוד  הוא 

בפרשתנו פרשת משפטים דבר בעתו מה טוב, 

להתבונן במצות לא תעשה של איסור בשר בחלב 

שנזכרה לראשונה בפרשה זו )שמות כג-יט(: "ראשית 

גדי  תבשל  לא  אלקיך  ה'  בית  תביא  אדמתך  בכורי 

וכלשונו  ככתבו  ונשנה  חוזר  זה  לאו  אמו".  בחלב 

בכורי  "ראשית  לד-כו(:  )שמות  תשא  כי  בפרשת 

בחלב  גדי  תבשל  לא  אלקיך  ה'  בית  תביא  אדמתך 

אמו". ושוב נזכר הלאו עצמו פעם שלישית בפרשת 

ראה )דברים יד-כא(: "לא תבשל גדי בחלב אמו".

דרשו על כך חכמינו ז"ל בגמרא )חולין קטו:(: "דבי 

רבי ישמעאל תנא, ]כתיב[ לא תבשל גדי בחלב אמו 

ג' פעמים, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, 

בשלחן  להלכה  נפסק  וכן  בישול".  לאיסור  ואחד 

ערוך )יו"ד סימן פז ס"א(: "כתוב בתורה לא תבשל גדי 

ואחד  בישול,  לאיסור  אחד  פעמים,  ג'  אמו  בחלב 

לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה".

נותן התורה  ראוי להתבונן מה שבחר הקב"ה 

אדמתך  בכורי  "ראשית  ביכורים:  מצות  להסמיך 

תביא בית ה' אלקיך", ללא תעשה של איסור בשר 

הרגישו  וכבר  אמו".  בחלב  גדי  תבשל  "לא  בחלב: 

בכך ב"מושב זקנים" לבעלי התוספות: "תימה גדול 

אדמתך  בכורי  הפסוק  זה  סמיכת  ללמדנו  בא  מה 

עם בשול גדי בחלב אמו וצריך עיון".

לנו  שאסר  הטעם  על  להתבונן  ראוי  עוד 

הקב"ה לבשל ולאכול בשר בחלב. הן אמת שבענין 

כי  כאן,  בחיי  רבינו  בדברי  גדול  חידוש  מצינו  זה 

בשר  של  האיסור  על  טעמים  כמה  שהביא  אחרי 

זה הוא  בחלב, הוא מביא בשם המדרש שאיסור 

טעמם  לנו  לגלות  הקב"ה  שעתיד  החוקים  בכלל 

לעתיד לבוא, בלשון קדשו: 

"ומן הנראה כי הטעמים האלה בלתי מספיקים, 

את  לדחות  אלא  המצוות,  בטעם  עיקר  ואינם 

זו מכלל החוקים היא, מכלל  השואל, שהרי מצוה 

פרה אדומה ושעיר המשתלח, וכן דרשו חז"ל )מסכת 

הקב"ה  לבוא  לעתיד  פט(  דף  המדרשים  באוצר  עדן  גן 

מגלה להם לישראל, מפני מה צוותה התורה בשר 

בחלב ופרה אדומה ושעיר המשתלח".

רלא תבשל גדש בחלב אםור

 בשאו" דב"ש הםקובלשמ על פש החשדוש של הרחתמ סופ"ר
שאסו" לע"ב את הדשן של הבש" עמ החסד של החלב
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המדינות.
ענה  הוא  ואף  האורח,  הנסיך  הנואמים  לדוכן  עלה  אחריו 
בשבח ותהילה לעומת המברכים, הודה למארחים על קבלת 
הפנים המפוארת של יום אתמול, ועל יחסם הטוב למלכות 

אביו ובירך גם הוא לשלומה של מלכות.
נישאו נאומים חשובים מפי שרים ואלופי צבא  לאחר מכן 
הנושאים  כל  את  ולבסס  להבהיר  כדי  המדינות,  שמשתי 
ביטחון  בנושאי  הן  הממלכות,  שתי  לרווחת  המשותפים 

ועניינים צבאיים ומדיניים, והן בנושאי כלכלה ופיתוח.
במהלך האירוע המלכותי בלטה בנוכחותה הגלימה המיוחדת 
הנאצל.  הנסיך  כתפי  על  בגאון  שהשתלשלה  והמפוארת 
האורחים כולם נהנו ממראה האציל עם גלימתו, היא הלמה 
מאוד אותו ואת מלכותו הרמה, והופעתו נשאה חן בעיניהם.
והנה כטוב לב הקיסר ביין, שינה פתאום את אופי המפגש, 
גלימת פאר, הוא שיבחה  והחל לשוחח בעניינה של אותה 
מאוד וביקש לברר אודות היהלומים המפוארים המשובצים 
בה בחן. לאחר מכן שאל את הנסיך כמשיח לפי תומו, מדוע 
תפר לך אביך המלך גלימה יקרה שכזו? הלא אין זו גלימה 

המצויה כלל בין מלכים ורוזנים?
יורש העצר  יחיד להוריו,  בן  והסביר, שבהיותו  נענה  הנסיך 
במקומות  להופיע  עליו  המלכות,  כיסא  את  לרשת  העתיד 
את  לכבד  אביו  רצה  מלכות  של  ולכבודה  בעולם,  רבים 

הופעתו בגלימה נסיכותית זו.
ואני  הסקרן,  הקיסר  את  סיפקה  לא  מה  משום  התשובה 
נסתרת  סיבה  שישנה  בהפתעה,  הקיסר  פתה  לכם,  אומר 
לעיטוף גלימה זו... לבי אומר לי, שמתחת הגלימה מתחבאת 
היטב  להסתירה  וכדי  הנסיך,  גבו של  על  'גיבנת' קטנה  לה 
העניק לו אביו 'כיסוי' זה, כדי שכשיעטה הנסיך את גלימתו 

על כתפיו לא תיראה הגיבנת הקטנה!...
שום  כאן  אין  אמר,  פתאום!  מה  שחוק,  פיו  מילא  הנסיך 
גיבנת לא קטנה ולא זעירה, ומעולם לא היתה לי שום גיבנת, 

אין זו אלא גלימת יופי והדר!
כך  כל  אתה  מקפיד  מדוע  ושאל,  הקיסר  התווכח  כך,  אם 

שלא להסיר מעליך את הגלימה הזו בשום אופן?
עלי  היא  והרי  הנסיך,  ענה  מלכות',  'גלימת  שהיא  משום 
כמו ה'מדים' הצבאיים שמלובשים בהם כל החיילים הללו 
לענוד  מצווים  שהחיילים  כשם  סביב,  סביב  כאן  המוצבים 
היא  כן  פלוגתם,  סמלי  ואת  הצבא,  מדי  את  תמיד  עליהם 

גלימה זו לגופו של נסיך בן המלך!
ויועציו  אך משום מה התעקש הקיסר, כשאף אחד משריו 
זה,  אווילי  לוויכוח  הוא  נמשך  מדוע  מבין  אינו  הקרובים 
הם חששו שהיין השפיע עליו מעט... ככל שניסו לרמוז לו 
והמשיך  הקיסר  נרמז  לא  זו,  נעימה  בלתי  משיחה  שיחדל 
להתווכח בענין, ולהתעקש על הנחתו שאין באה גלימה זו 

אלא לחפות על גיבנת קטנה נסתרת...
שאין  עינינו  במו  וניווכח  נראה  הבה  הקיסר,  אמר  אדרבה, 
עליך שום גיבנת, הסר נא את הגלימה העליונה הזו מעליך, 

ונראה אם אכן אין כאן כלום!
הנסיך, שזכר היטב את מצוות אביו המלך הזקן בטרם 
הגלימה  להסרת  אופן  בשום  הסכים  לא  לדרך,  צאתו 

חייל  כדוגמת  החוק,  על  כעבירה  שזו  בלהט  וטען  מגופו, 
המתהלך ללא מדי הצבא!

טענת  את  יותר  חיזקה  הנסיך  של  התעקשותו  דווקא  אך 
הגלימה...  תחת  גיבנת  לה  שמסתתרת  המארח,  הקיסר 

והוויכוח הלך והתעצם!
את  להסיר  הנסיך  של  הנחרץ  סירובו  את  הקיסר  כראות 
הגלימה,  הסרת  בעד  גדול  סכום  לפתע  לו  הציע  גלימתו, 
הצעיר  הנסיך  אבל  עימו!  שהצדק  בבירור  להיווכח  כדי 
העלה  מצידו  הקיסר  העיקש.  בסירובו  ועמד  התפתה,  לא 
שני  וחצי!...  מיליון  רובל!...  מיליון  ועוד,  עוד  הסכום  את 
על  מאוד,  זעמו  הכלכלה  ושרי  הקיסר  יועצי   – מיליון!... 
הראו  הם  שטותי...  וויכוח  על  הקיסר  כאן  שמבזבז  הכסף 
לקיסר את אי הסכמתם והבנתם למהלכיו, אבל הוא התעלם 

מהם והמשיך להעלות את הצעותיו עוד ועוד.
לפתע פנה הקיסר אל הנסיך, ואמר: אתן לך 'כפליים' ארבע 
"כפליים",  המילה  את  במיוחד  הדגיש  הוא  רובלים!  מיליון 
אשר  הנסיך,  אל  משמעות  רבת  קריצה  קורץ  שהוא  תוך 
הבין היטב את משמעותה של קריצה זו! – הלא הוא הגיע 
כפי  רובל  מיליון  לגביית שני  סודית'  'שליחות  גם עם  הנה 
לו הקיסר סכום כפול של  והנה עתה מציע  שציווהו אביו, 

ארבע מיליון!
לכך כבר לא היה יכול הנסיך לסרב, סכום אגדי שכזה אינו 
'נופל' בכל יום לידיים, הוא חשב לעצמו שבעד סכום עצום 
שכזה בוודאי לא התכוון אביו המלך הזקן, לפיכך הביע את 

הסכמתו.
לאחר שהעסקה נכתבה ונחתמה בחותמו של קיסר, נעמד 
גלימת  כל האורחים, הסיר מעליו את  לעיני  הנסיך האציל 
עד  פעמים,  כמה  מקומו  על  הסתובב  המלכותית,  הזהב 
לא  כלל,  'גיבנת'  שום  כאן  שאין  בבירור  נוכחו  הכל  שעיני 

מיניה ולא מקצתיה!
והארוחה  על מקומו,  הנסיך  התיישב  ההמון  תרועות  לקול 

לקיסר  קרה  מה  מבין  אינו  אחד  כשאף  היום,  לסדר  חזרה 
המארח, והם תלו זאת בשכרותו...

למחרת יצא הנסיך בהפלגתו חזרה לארצו ולמקומו, לא לפני 
שהקיסר קיים את חלקו בעסקה, ושילם את מלוא הסכום 

ארבע מיליון רובלים בשלמות!
בשמחה  אביו  קיבלו  המלוכה  ארמון  אל  הנסיך  בהגיע 
השליחות  לגבי  בירר  שיחתם  ובמהלך  כדרכו,  רבה  ואהבה 
הסודית של תשלום חוב שני מיליון הרובלים. אמר הנסיך 
טוב  יותר  הרבה  ואף  כראוי,  התקיימה  השליחות  לאביו: 
מן המצופה! לא תאמין אבי המלך, קיבלתי שם מידיו של 

הקיסר ירום הודו, סך כפול בדיוק של 'ארבע מיליון רובל'!
הכיצד קרה הדבר? התעניין המלך, ויספר הבן לאביו על אותו 
הציע  שבמהלכו  בשכרותו,  הקיסר  שהעלה  טיפשי  וויכוח 
כדי  הגלימה,  הסרת  הזה תמורת  העצום  הסכום  את  לפניו 

להיווכח בבירור שאין מסתתרת לה שום 'גיבנת' תחתיה...
בקול.  הזקן  המלך  זעק  הגלימה?  את  והסרת  נענית  ואתה 

אכן כן! ענה הבן, וכך הרווחתי את ההון הגדול הזה.
אבל הלא על כך במדויק ציוותיך מפורש שבשום פנים ואופן 
מצוותי?  את  הפרת  מדוע  מעליך!  הגלימה  את  תסיר  לא 
צעק המלך כשהוא רותח מזעם. – הבן הצעיר לא הבין, הלא 
עיקר מטרת השליחות הסודית כאן היתה בשביל גביית שני 
מן  כפול  סכום  מיליון,  ארבע  עם  כאן  חזרתי  ואנכי  מיליון, 

המדובר, ומדוע האב מצטער וכועס כל כך.
תבין  לא  מדוע  ואמר:  גדול,  בצער  ידיו  פכר  המלך  אך 
עמוקה  כוונה  במצוותי  יש  בוודאי  כך,  עליך  ציוותי  שאם 
שכרות  מתוך  לא  הגדול  שהקיסר  נאמנה,  תדע   – נסתרת! 
כלל עשה עמך עסקה זו, אלא בחכמה וערמה גדולה... לא 
מזמן היתה לי עימו שיחה מעניינת, שבמהלכה העליתי גם 
הופעותיך  על  לו  סיפרתי  הרבה,  ואצילותך  חשיבותך  את 
הרבות עם 'גלימת הפאר' שתפרתי לך, והכבוד הרב שהנך 
'וויכוח'  בינינו  עלה  השיחה  במהלך  המלוכה.  לבית  מביא 
מעניין, הקיסר הנכבד טען שבעד סכום נאה יוכל 'לפתותך' 
להסיר את הגלימה המפוארת לעין כל, ואני לעומתו טענתי 

שלעולם לא תעשה כן!
סיכמנו בינינו על סכום של עשרה מיליון רובל! שישולם לצד 
יכולתי לגלות לך זאת בטרם צאתך לדרכך,  המפסיד... לא 
בהתאם לעסקה שביני לבין הקיסר, רק זאת יכולתי להורות 

לך שלא תסיר את גלימתך בשום אופן! 
והנה עתה הסכלת עשו, אתה חשבת לתומך שהטבת יותר, 
וחזרת עם ארבע מיליון רובל, אבל במקום 'להרוויח' הפסדנו 

כאן בגדול ששה מיליון רובלים!
לא  "העשיר  דנן,  שקלים  שבת  במצות  האמור  הדבר  הוא 
ירבה"! אל תחשוב שבעושרך הגדול יכול אתה 'להוסיף' ולהדר 
במצוה יותר ממה שציווה לנו הכתוב, אל תתחכם להיות יותר 
מדי פיקח... אם השם יתברך מצווה לנו "העשיר לא ירבה" הרי 
בוודאי כך הוא בדיוק עניינה של מצוה, הריבוי כאן אינו אלא 
הפסד גדול! – עלינו לקיים כל מצוה ומצוה בשלמות כהלכתה, 

ולעשות תמיד רצון אבינו שבשמים, אמן.
 ]'פרטיות' קובץ 100171, מתוך שיחת קודש לקראת 'שבת שקלים'[

◄ לעילוי           נשמת ►

הגאון הצדיק רבי לוי זצוק"ל
בן הגה"ק רבי גמליאל הכהן זצוק"ל

 • - •
נלבע שבת קודש פרשת תרומה
ב' אדר תשע"ה • ת.נ.צ.ב.ה.
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

שתי מילים: "רבי אלימלך"
בכ"א  ההילולא  סיום  לאחר  כשנתיים  לפני 
זיע"א  אלימלך'  ה'נועם  בעל  של  בציונו  אדר 
בליז'ענסק, פרצה במקום שריפה גדולה שגרמה 
הצליחו  ארוכה  שעה  לאחר  למקום.  רב  לנזק 
הכבאים להשתלט על הלהבות. בחסדי שמים לא 

היו נפגעים בנפש.
מה שטרם פורסם הוא השריפה השנייה שהייתה 
מתוודעים  אתם  עלייה  אלימלך,  ר'  של  בציונו 

לראשונה במדור 'טיב ההשגחה' מבעל הנס.
אמורים  הייתם  שלפניכם  הסיפור  את  למעשה, 
דשמיא  בסייעתא  רק  שריפות,  מחוקרי  לשמוע 
יכול  השורות  כותב  אלימלך  ר'  הצדיק  ובזכות 

לעשות זאת בעצמו.
ריק  לילה מאוחרת, הציון הק' של הצדיק  שעת 
מאדם, דממה מוחלטת באזור כולו ורק אני נמצא 

במקום, לבד.
זכיתי לצבוע את הציון ולחדש אותו כבעבר.

בסורגים,  מוקף  אלימלך  ר'  של  הציון  כידוע, 
אלא שבמקום צבע זהב מרשים ומכובד הם היו 
מפויחים בעקבות השריפה, והיה צורך לקלף את 
ולנקות עם טינר את הסורגים טרם  הצבע הישן 

הצביעה מחדש בזהב.
נשפך  המטלית,  על  טינר  שופך  אני  בעוד  וכך, 
והמטלית  לציון  בצמוד  שדלקו  הנרות  על  טינר 
על  ישפך  שהטינר  וגרמה  במהירות  התלקחה 

הבגדים שלי שהפכו בתוך שניה למאכולת אש.
ניסיתי לשווא לכבות את האש שבערה במכנסיים 
עזר  לא  בידיים  מכוויות  חוץ  אולם,  ובחולצה, 
כלום. האופציה להתגלגל על הרצפה לא עמדה 
לכך,  די מקום  היה  וטכנית לא  על הפרק מאחר 
שהכל  אלא  החולצה  את  מעלי  להוריד  ניסיתי 

בער ולא היה שייך לעשות כלום, פשוט כך.
ואז ברגעים קריטיים אלו כשאני רגע לפני קריאת 
אמונה  מתוך  בחיי...  האחרונה  בפעם  שמע 
תמימה שזה הדבר היחיד שיעזור לי, צעקתי שתי 

מילים:
'רבי אלימלך'

לא  כאילו  כבתה  מהבגדים  האש  שניה,  באותה 
הייתה מעולם, וכל מה שנותר לי זה לכבות את 

המטלית שהמשיכה לבעור.
הסתכלתי על הבגדים, והם היו שלמים כאילו לא 
בערו מעולם, המטלית לעומת זאת הייתה חרוכה 

ושחורה.
אם הנס הזה לא היה קורא לי באופן אישי, ספק 
אם הייתי מאמין שדברים כאלו קראו, זה נשמע 

דמיוני.
עלי  שהגנה  היא  הצדיק  שזכות  ספק  לי  אין 
להודות  במטרה  זאת  כותב  שאני  והסיבה 
להקב"ה בקהל עם, ושכל אחד ידע את כוחה של 

זעקה מעומק הלב המתקבלת מיידית.

בעל המעשה:ח.ז.

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים העשיר לא ירבה!

בפרשת שקלים נצטווינו לתת את 'מחצית השקל' במדויק, לא 
פחות ולא יותר. כד"א )ל, טו(: "ֶהָעִׁשיר ֹלא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל ֹלא ַיְמִעיט 

ֶקל, ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת ה'". ִמַּמֲחִצית ַהּׁשָ
התמיהה מפורסמת, מדוע לא ירבה העשיר בתרומת ה', כאשר 

ומאי  מונים,  עשרת  להוסיף  רוחו  נדבה 
הוא  תמיד  שהכלל  דוכתי,  משאר  שנא 
ואילו כאן  זה משובח',  'כל המרבה הרי 
צריך לעצור את עצמו שלא להוסיף ולא 

כלום.
איתנו  שאין  בזה,  הכתוב  לימדנו  ברם 
מרומים  בגבהי  המצוה  בשורש  יודע 
גבוה,  מעל  גבוה  המצוה  סוד  כי  כלום, 

ונשגב מבינת אנוש. 
'לשמה'  המצוה  שתתקיים  כדי  לפיכך 

עשיר  יחד  בשווה,  ישראל  כל  את  בה  להשוות  יש  בשלמות, 
ואביון כולם שווים כלפי שורשה של מצוה. 

יגבה לבו בקרבו, שהרבה הוא  והרי אם ירבה העשיר בנתינתו 
בשפע המצוה יותר מן הדל, אחר שהכפיל נתינתו. ואילו הדל 
מאידך יתמעט לבו בכוונת המצוה, כשיחשוב שבין כך אין יכול 

לתת הרבה.
לפיכך נצטווינו במצוה זו, שלא להרבות ושלא להמעיט כלום, 
שבכך תתקיים "לשמה" בתכלית השלמות, בבחינת 'כזה ראה 
יפחית  ולא  כלום,  עצמו  מצד  האדם  בה  יוסיף  ולא  וקדש', 
כלום, רק יעשה בתמימות 'בדיוק' את מה שנצטווה מפי עליון, 

'מחצית השקל' לא פחות ולא יותר. 
על דרך שייסד הפייט ביוצרות לשבת שקלים: "ְקצּוָבה ִהיא ֹזאת 
ָיעֹוז  ְלַבל  ָקִצין  ְׁשקּוִלים,  ָּבּה  ַיַחד  ְוָרִׁשים  ְקִציִנים  ְוַקִּלים,  ְלׁשֹוִעים 

מּול ַמְקֵהִלים, ְקרֹוא לֹוַמר הֹוִני ְּפָדַעִני ֵמִעּקּוִלים".
"מבן  אם  כי  זו  מצוה  ניתנה  שלא  הטעם  להבין  יש  זה  ביסוד 
עשרים שנה ומעלה", ומאי שנא משאר מצוות שהתחייב בהם 

מבן י"ג שנים ויום אחד.
אך קיום המצוה לשמה בתכלית השלמות לא תתקיים כי אם 
)פ"י  תשובה  בהלכות  הרמב"ם  כמ"ש  "איש",  ונעשה  משגדל 
ה"א( שמתחילת הדרך יש לחנך הצעירים לעבודה שלא לשמה, 
ורק כשיתגדלו יגיעו לדרגת השלמות לשמה, כראוי לה למצוה 

גבוהה ונשגבה זו של מחצית השקל בשקל הקודש.
]על פי 'טיב התורה' פרשת שקלים עי"ש[

-< • >-
מעשייה נאה שמעתי מפי המגיד מישרים דמתא, ה"ה הרה"ג 
כדי  בה  שיש  זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  מרגליות,  מפיק  פה 

להמחיש את מצות "העשיר לא ירבה".
יורש  נסיך  גדל  מערב,  מלכי  מגדולי  אחד  של  המלכות  בחצר 
עצר כליל המעלות. התמזגו בו בעלם חמודות זה מיזוג נדיר של 
מיטב הכישורים והמידות, היה לו מוח חריף ונבון מצד אחד, עם 
טוב לב ואצילות מיוחדת מצד שני, כראוי וכיאות לנצר שושלת 

המלכים מדור דור.
הכל העריצו ואהבו מאוד את הנסיך האציל, ואביו המלך שהיה 
מעשירי העולם, העניק לו בחפץ לב מכל חמודי תבל, ולא חסך 

ממנו מאומה מרוב אהבתו אליו.
כשהתבגר הנסיך והיה לאיש, החל לצאת ולבוא בשליחות אביו 
לבית המלוכה,  יחיד  כנצר  כל מדינות העולם.  הזקן אל  המלך 
הוזמן להשתתף באירועים רבים בתוככי המלכות ומחוצה לה. 
הזמין  ומכובדת,  מרשימה  הופעתו  שתהיה  כדי  כך,  לצורך   –
המלך עבורו אצל טובי חייטי החצר גלימה מלכותית, שנתפרה 

מחוטים של זהב, ונשזרו בה אבנים טובות ומרגליות. 
יסולא בפז, בהיותה כולה עשויה  גלימת הנסיך לא  ערכה של 
מקום  בכל  ואכן  עין.  מרהיבי  יהלומים  ומשובצת  טהור  מזהב 
שהופיע הנסיך התעטף באותה גלימה מרהיבה, והכל רחשו לו 

חן וכבוד.

שם  אביו,  של  המפוארת  לשכתו  אל  הנסיך  נקרא  אחד  ערב 
מאחד  ארמון,  לשערי  שהגיעה  כבוד'  'הזמנת  המלך  הראהו 
הקיסרים הגדולים במדינות הרחוקות שמעבר לים. המלך ביקש 
בית המלכות  ולייצג בכבוד את  מבנו לצאת אל אותה מדינה, 
גילה  הנסיך  עם  שיחתו  במהלך  כדרכו. 
גם  כאן  שיש  סוד,  כממתיק  המלך  לו 

מטרה 'סודית' נסתרת בנסיעה זו.
גרידא,  ממלכתי  בביקור  מדובר  אין 
ממלכתיים  ביקורים  בשאר  כדרכך 
שברחבי העולם, הטעים המלך, בנסיעה 
לבין  שביני  סודית'  'שליחות  נוספה  זו 
'חייב'  זה  קיסר  הודו.  ירום  קיסר  אותו 
שני  של  בסך  שנים  מלפני  ישן  חוב  לי 
את  ממנו  לגבות  ועליך   – רובל!  מיליון 

מלוא הסכום בטרם תחזור הנה בשלום.
פמליא  הרחוקה,  הנסיעה  בתכנון  תיכף  החל  האהוב  הנסיך 
נכבדה שהורכבה משרים חשובים ואנשי מעלה הוכנה מבעוד 

מועד ללוותו בביקור הממלכתי.
ובמחולות,  בתופים  הארוכה  לדרכו  יצא  בטרם  האחרון  ביום 
על  המלך  שהרעיף  לאחר  הזקן.  מאביו  להיפרד  הנסיך  עלה 
ראשו ברכות לרוב, הוסיף והורה לבנו הוראה מסתורית, שהיתה 

תמוהה מעט בעיני הנסיך.
מצווה אני עליך בזאת, הורה המלך בנחרצות, שלא להסיר את 
'גלימת הפאר' שעליך בשום פנים ואופן! בכל מקום שתופיע בו 
הקפד מאוד להישאר מעוטר בגלימה היקרה, ולא תהין להסירה 

מעליך בכל מצב שיהיה! 
שלא  ברור  לאביו:  וענה  זו,  הוראה  פשר  הבין  לא  האציל  הבן 
במהלך  ממני  שאסירה  למה  וכי  הגלימה!  את  מעלי  אסיר 
מקום  בכל  מופיע  שהנני  שנים  כמה  לי  זה  הלא  הופעתי? 

בגלימה הדורה זו, ומעולם לא הסרתיה ממני!
אך המלך חזר שוב והתרה בו כמה פעמים בחיוך צופן סוד, זכור 
הגלימה  את  מעליך  להסיר  שלא  אליך,  מצוותי  את  היטב  נא 

בשום אופן! יהיה מה שיהיה!
את  למלאות  נאמנה  מבטיחך  הריני  הנסיך,  אמר  כן!  יהי  לו 
ולא אחלוץ את גלימתי בשום  פקודת הוד מלכותך בשלמות, 

אופן!
המלך בירכו בחום, והנסיך יצא לדרכו בראש הפמליה הנכבדה, 

ובלוויית אנשי משמר רבים.
מדינה  אותה  אל  ובהגיעם  בשלום,  עברה  הארוכה  הנסיעה 
חיילי  של  ענקית  שיירה  מלכים,  בכבוד  שם  התקבלו  רחוקה 
תרועה,  וקול  בחצוצרות  אותם  לוותה  המקומי  הקיסר  משמר 
והנסיך האציל צעד בגאון עטוף בגלימתו המפוארת על השטיח 
אלפי  הצטופפו  הצדדים  כשמכל  המלוכה,  ארמון  עד  האדום 

אנשים לחזות ביופיו והדרו, וגם בהדר גלימתו...
בכבודו  הקיסר  יצא  המלכות,  חצר  פתח  אל  הפמליה  בהגיע 
ובעצמו לקבל את פניו, כשהוא מוקף בכל שריו ויועציו. הנסיך 
התקבל בפאר והדר, הוא נשא חן מאוד בעיני הקיסר והשרים 
רמי המעלה, ובהיותו נציג המלכות האדירה שמעבר לים עשו 
המארחים ככל שביכולתם לכבדו כראוי לו, וכראוי לשלומם של 
שלום  של  קשרים  ביניהם  שקשרו  הנכבדות,  המלכויות  שתי 

מזה שנים.
למחרת התקיימה בטרקלין הענק שבארמון ארוחה מלכותית 
מפוארת, בהשתתפות קהל רב של אנשי אצולה. התכנסות זו 
היתה חשובה מאוד עבור שתי המדינות, כדי לחזק ולבסס את 

חוזה השלום שביניהם. 
האורח  פני  את  הקיסר  קיבל  היוקרתי,  האירוע  בפתיחת 
האציל ופמלייתו, בנאום קצר שנשא הרים על נס את השלום 
והאהבה שרוחש לאביו המלך הזקן, ושיבח את יושרו והגינותו, 

לשתי  ושגשוג  הצלחה  בברכה של  וסיים 

ג
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

א. חכמינו ז"ל תקנו לקרות ארבע פרשיות 
ד'  לזכרון  ניסן  ר"ח  עד  אדר  מר"ח  בשנה 

דברים.
וקורין  היא פרשת שקלים,  פרשה ראשונה   
השקל  מחצית  מצות  לזכרון  אותה 
הלשכה  לתרומת  ליתן  ישראל  שנתחייבו 

בכל שנה עבור קרבן התמיד.
 פרשה שניה היא פרשת זכור, וקורין אותה 
קריאתה  וזמן  עמלק,  מעשה  לזכור  כדי 
בשבת שלפני פורים, כדי לסמוך הקריאה 
וכדי  עמלק,  מזרע  שהיה  המן  למעשה 
לעשייתה,  עמלק  מחיית  זכירת  להקדים 
וכדכתיב "והימים האלה נזכרים ונעשים". 

אדומה,  פרה  פרשת  היא  שלישית  פרשה 
פרשת  שקודם  בשבת  אותה  וקורין 
הפרה  שריפת  במדבר  היה  שכן  החודש, 
ישראל  את  בה  להזות  כדי  לניסן,  סמוך 
המשכן,  הקמת  אחר  מיד  החטאת  באפר 
הפסח  לעשות  ויוכלו  טהורים  שיהיו  כדי 
שנה,  בכל  זו  פרשה  קורין  ולכן  בזמנו, 
יזרוק  עלינו  שגם  יתברך  לפניו  להתפלל 

מים טהורים במהרה.
וקורין  החודש,  פרשת  היא  רביעית  פרשה   
אותה בשבת הסמוך לר"ח ניסן, כדי לקדש 
חודש ניסן, דכתיב "החודש הזה לכם ראש 
חדשים", ומ"מ אין זה עיקר הקידוש, אלא 
הלבנה  ראיית  בעת  הוא  הקידוש  עיקר 
אינה  זאת  וקריאה  ב"ד,  אותו  שמקדשין 

אלא מדרבנן )מ"ב ריש סי' תרפ"ה(.
הקורא  ישמע  פרשיות  ד'  קריאת  בעת  ב. 
כל תיבה ותיבה מתוך החומש בפנים, כדי 
)יסושוה"ע  ח"ו  לבטלה  מחשבתו  יפנה  שלא 

שער המפקד פ"ג(.

ג. אם אירע שלא קראו הפרשה מענינו של 
יום אין לה תשלומין לשבת הבאה )מ"ב שם 
סק"ב(. וי"א שפרשת פרה יש לה תשלומין 

בשבת הבאה שהיא פרשת החודש, ולאחר 
אחר  בספר  יקראו  השבוע  פרשת  קריאת 
ולאחריה,  לפניה  ברכה  עם  פרה  פרשת 
ואח"כ יקראו בספר שלישי פרשת החודש, 
ויאמרו ההפטרה של פרשת החודש )שבה"ל 

ח"ד סי' ע"א(.

הארבע  מן  אחד  לקרות  שכחו  אם  ד. 
פרשיות, ונזכרו אחר שכבר אמרו ההפטרה 
ס"ת  מוציאין  בברכותיה,  של סדר השבוע 
וקורין בו הפרשה בברכה לפניה ולאחריה, 
ברכה  ומפטירין בלא  ויאמרו קדיש אח"כ, 
לפניה ולאחריה. ואם נזכרו באמצע הברכה 
השם  אמר  שכבר  לאחר  ההפטרה  שלפני 
של תחלת הברכה, יגמור את הברכה ויאמר 
שתהיה  ]כדי  השבוע  מהפטרת  פסוקים  קצת 
ויוציאו  אחריה,  ברכה  בלא  לחול[  מקום  לברכה 

ס"ת וקורין בו לאחד מענינו של יום, ואחר 
ברכה אחרונה יאמר קדיש, ויקרא הפטרה 
בלא ברכה לפניה, אבל הברכות שלאחריה 
ברכה  שבירך  אחר  מיד  נזכרו  ואם  מברך. 
אחרת  ס"ת  יוציאו  התורה,  על  אחרונה 
ומניחין אותה אצל הראשונה, ויאמר קדיש, 
ואח"כ קורין עולה אחר שיקרא מענינו של 

יום, ויקרא ההפטרה בברכותיה )מ"ב שם סק"ב(. 
ה. אע"פ שבשאר שבתות אם נמצא טעות 
בס"ת בשעת קריאת המפטיר אין מוציאין 
ס"ת אחרת, מ"מ בשבת של ארבע פרשיות 
היום,  לחובת  הוא  המפטיר  שקריאת 
המפטיר  קריאת  בשעת  טעות  נמצא  אם 

מוציאין ס"ת אחרת )מ"ב סי' קמ"ג סקכ"ג(.
בד'  למפטיר  עולה  קטן  הדין  מעיקר  ו. 
הש"ץ  שהרי  ס"ד(,  רפ"ב  סי'  )הרמ"א  פרשיות 
שהוא גדול קורא ומשמיע לציבור ומוציאן 
ידי חובתן, ויש מחמירין בדבר שאין קורין 
וכן  פרשיות,  בד'  למפטיר  לעלות  לקטן 

נוהגין )מ"ב סי' רפ"ב סקכ"ג וביה"ל שם ד"ה או בד'(.
יוצרות בשחרית של ארבע  ז. נוהגין לומר 
פרשיות, ובפרשת שקלים ופרשת החודש 
תרפ"ה  סי'  )מ"ב  במוסף  גם  יוצרות  אומרים 

סק"ב(.

למדקדק  ראוי  הפרשיות  שבכל  נכון  ח. 
בדבריו לכוין דעתו ולשומעם מפי הקורא 

)שם ס"ב(.

ט. בכל ארבע פרשיות אין מזכירין נשמות 
ואומרים צו"צ במנחה. ולענין אב הרחמים 
אב  בהם  די"ל  הגמ"נ  בשם  בא"ר  כתב 
משמע  מהרי"ל  בשם  ובד"מ  הרחמים, 
דאין אומרים בהם אב הרחמים וכן העתיק 

בדה"ח )מ"ב סי' תרפ"ה סקי"ח(.
פרשת שקלים

מפני  זו,  בשבת  אותה  שקורין  מה  י. 
שבאחד באדר היו משמיעין על השקלים 
מפני  והטעם  שקלים,  מס'  בריש  כדתנן 
שיש  זה  לענין  השנה  תחילת  הוא  שאז 
חדשה,  מתרומה  הציבור  קרבנות  להביא 
להביא  באדר  באחד  משמיעין  היו  ולכך 
שקליהן כדי שיהיו מוכנין לר"ח ניסן. ואף 
כדי  הזה  בזמן  שקלים  פרשת  קורין  אנו 
זה  לזכרון  שפתינו  פרים  משלמים  שיהיו 

)ערוה"ש שם ס"ב, מ"ב סק"ב(. 

בראשון  וקורין  ספרים,  ב'  מוציאין  יא. 
השני'  ס"ת  מניחין  ואח"כ  פרשת השבוע, 
בשניה  וקורין  קדיש,  חצי  ואומרים  אצלה 
עד  תשא  מכי  שקלים  פרשת  למפטיר 
ויכרות  ומפטירין  נחושת,  כיור  ועשית 

יהוידע )שו"ע שם ס"א(. 
עשרים  יפריש  שקלים  שבת  בערב  יב. 
הוי"ה  שם  כמנין  לצדקה,  פרוטות  ושש 
ברוך הוא, ובראש חודש אדר יפריש שלש 
כנגד  והם  אח"ד,  כמנין  פרוטות  עשרה 
שלשה פעמים אח"ד, נגד שלשה תרומות 
מל"ט  ינצל  כן  ידי  ועל  תורמין,  שהיו 
קללות, ויזכה לט"ל של תחיה )מעשה הצדקה 

דף קכ"ט אות מ"ה, מל"ח סי' ל"א ס"ב(.

יאמר  שקלים  פרשת  קריאת  קודם  יג.  
וכו'  יחוד  לשם  עצומה  בשמחה  האדם 
הריני מוכן לשמוע קריאת פרשת שקלים 
שנכתב בתורתינו הקדושה כמו שתקנו לנו 

חז"ל )יסושוה"ע שם(. 
יד. בשל"ה כתב שאף אם ארבע פרשיות 
הן דרבנן, יש ליזהר בהן יותר מפרשיות של 

כל השנה )א"ר ס"ק כ"ג(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות ברכת התורה
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■ ושקל אשא ■
כל אחד בפני עצמו אינו אלא מחצית

ידועה קושיית העולם על מצוות מחצית השקל, מדוע לא ציווה הקב"ה לשקול שקל שלם, למה 
רק מחצית. אלא שלא פחות מכך כבר נודע גם תירוצו של הקדוש רבינו שלמה הלוי אלקבץ זי"ע 
)הובא באלשיך הק' שמות ל(, שנתכוון הקב"ה להורות לנו על עניין האחדות בקרב בני ישראל, שכל יהודי 

בעיני עצמו צריך לדעת שאינו שווה אלא מחצית בלבד, ורק כאשר ישכיל להתקשר ולהצטרף 
יחד עם חבריו באגודה אחת, אז יתאחדו כל החצאים להיות שלמים בתכלית השלימות.

זו היה מן  דווקא במצווה  כי תשא אות ה( מדוע  )פני דוד פרשת  ז"ל  זה ביאר מרן החיד"א  יסוד  פי  על 
הצורך לגלות את עניין הרעות והאחדות, אלא מאחר שבמעות של מחצית השקל היו משתמשים 
לרכישת קרבנות הציבור, כגון תמידים ומוספים, וכפי הידוע שבשעה ששורר פירוד לבבות בין 
בני ישראל אין הקרבנות מכפרים, על כן בחר הקב"ה לרמז את עניין האחדות כבר בשעה שאספו 
את הממון מן הציבור, בכדי שיהיו בני ישראל זהירים תמיד בעניין זה, וכך יזכו שהקרבנות יעלו 

לרצון ויהיו לריח נחוח אשה לה'.
לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי

והגם שכיום אין אנו יכולים לקיים את מצוות מחצית השקל ככתבה וכלשונה, שהרי חרבה עירנו 
ושממה בית מקדשנו, אין לנו לא כהן ולא לוי, לא גזבר ולא אמרכל, אולם עדיין שורש העניין של 
מחצית השקל שייך גם בשעה שאי אפשר לקיים את המצווה בפועל, כך אנו מוצאים בימי גלות 
מדי ופרס, בשעה שבאה אסתר להיכנס אל תוך גוב האריות, למסור את נפשה ולהשתדל אצל 

המלך להעביר את רוע הגזירה המרחפת מעל ראשי עם קודש.
אך היות שבשביל הצלחת מהלך שכזה הייתה צריכה אסתר לזכויות מרובות וסייעתא דשמיא 
עצומה בכדי שחלילה לא ייצא מכשול מתחת ידה ותוכל באמת להמתיק את רוע הגזירה, לפיכך 
מובנת מאד הבקשה שביקשה אסתר ממרדכי, לגזור תענית של שלושה ימים רצופים על כל 
ולעזר  לזכות  לה  שיעמוד  שבשמים,  אבינו  לפני  רחמים  לעורר  בכדי  בשושן  הנמצאים  העם 

בשליחות הגורלית.
אלא שאם נדקדק בלשונה של אסתר, ניווכח לראות שלא הסתפקה בתענית גרידא, היא ביקשה 
)מגילת אסתר ד, טז( "לך כנוס את כל היהודים" ורק אחר כך הוסיפה  עוד, קודם כל אמרה למרדכי 
ואמרה "וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום". וצריך להבין מה עניינה של 
'לך כנוס' ל'צומו עלי'. אלא מתוך שידעה אסתר שהתענית באה לכפר ולעורר רחמים על בני 
ישראל תחת הקרבנות שהיו נוהגים להקריב בזמן שבית המקדש היה קיים, לפיכך עוררה אסתר 
ביותר על עניין האחדות, וביקשה ממרדכי הצדיק, לך כנוס את כל היהודים כאיש אחד בלב אחד 
ללא שום פירוד או מחלוקת, כי רק אז תתקבל תעניתם לרצון ולריח נחוח כאשה וכעולה, ויהיה 

לה הכוח והזכות לפעול עבור ביטול הגזירה.
והוא באחד ומי ישיבנו

בדרך זה נוכל גם להבין, מדוע תמיד כשהיו מונים את מניין בני ישראל לא היו עושים זאת אלא 
על ידי מטבעות של מחצית השקל, והעניין הוא פשוט מאד, מכיוון שהמניין מעצם טבעו הוא 
בפני  ויחיד כחשוב  יחיד  לכל  המניין מתייחס  הרוב, שהרי  אל  היחיד  ביטול  הגמור של  ההיפך 
עצמו, בעוד והמניין הכללי אינו אלא סך הכל של הרבה יחידים, על כן היה מן ההכרח למנות את 
בני ישראל על ידי מחצית השקל בדווקא, בכדי שגם בשעת המניין יידעו כולם ויזכרו שאין ליחיד 
כל חשיבות מבלעדי השני, אחד לעצמו הוא מחצית והצירוף בין כל החצאים מביא לידי שלמות.
רק באופן הזה תוכל השכינה לשרות בתוך בני ישראל, כמבואר בספרים הק' )חרדים - ידיעת הבורא 
בני  ישיבנו", שאין הקב"ה משרה שכינתו על  ומי  יג( "והוא באחד  כג,  )איוב  ז( על הפסוק  יתברך פרק 

ישראל אלא בזמן שהם נמצאים באחדות, וכך הוא פירושו: 'והוא' - הקב"ה, שורה על בני ישראל 
רק בשעה שהם 'באחד', דהיינו באחדות ובחבורה אחת, ואז 'ומי ישיבנו' – אין שום כח שבעולם 

שיוכל להשיבו ולהעבירו מעם בני ישראל.
כיצד מכפרים השקלים על חטא העגל

ולאור כך יתבאר לנו בביאור מחודש כיצד באה מצוות מחצית השקל לכפר על הפגם הנורא של 
חטא העגל, והוא על פי דברי המדרש )פרשת כי תשא פרשה מז, ט(, שמשם משמע שכל העניין שנכשלו 
בני ישראל בעוון המר הזה נגרם רק מחמת כך שבני ישראל ראו את עצמם כריבוי גדול של הרבה 
יחידים, אילו רק היו יודעים ומכירים בכך שבני ישראל חשובים כאיש אחד וכחטיבה אחת לא 

היו נכשלים בזה.
כידוע, לאחר חטא העגל יצא חרון אפו של הקב"ה באופן נורא מאד, ואילו לא היה משה רבינו 
ישראל,  של  משונאיהם  ופליט  שריד  נשאר  היה  לא  חלילה  כולו,  הכלל  עבור  נפשו  את  מוסר 
ומובא במדרש,  שמשה רבינו פייס את הקב"ה ואמר לו שבני ישראל אינם אשמים בחטא העגל, 
היות שלא הבינו כל צרכם את הציווי של "אנוכי ולא יהיה לך" )שמות כ, ב( שנאמר בלשון יחיד, והם 
חשבו שלא היה מכוון הציווי הזה אלא אלי בלבד, אילו היית אומר 'ולא יהיה לכם' בלשון רבים 

אז היו יודעים שגם הם בכלל הציווי, ונמצא שלא זדו בעגל אלא מתוך שוגג.
שמע מינה, שאם היו בני ישראל רואים את עצמם מלכתחילה כאיש אחד בלב אחד, היו מבינים 
מיד שהציווי של 'אנכי ולא יהיה לך' מכוון גם כלפיהם ולא היה באים לידי טעות ועוון, כי לאיש 
אחד נאה לדבר בלשון יחיד. ועתה, על עצם הדבר שלא הבינו כך הרי הם צריכים כפרה, ואין לך 
כפרה ותיקון יותר ממצוות מחצית השקל, שכל עניינה באה להורות על כך שכלל ישראל הינם 

חטיבה אחת כאיש אחד בלב אחד לעשות רצון אבינו שבשמים.

<התחזקו<ת <הלכה
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מספר חדש

 • השב תשיבנו לו •
אדם  שבין  ודינים  בהלכות  מלאה  פרשתנו 
אלא  'הלכות',  רק  אינם  אלו  דינים  לחברו, 
שידע  והנהגות  מידות  הדרכה,  בעיקר  הם 
להתנהג  הישראלי  איש  צריך  כיצד  האדם 
בכל דרכיו, וכך אומרת התורה: 'כי תפגע שור 
כי  לו,  תשיבנו  השב  תועה,  חמורו  או  אויבך 
עזוב  משאו..  תחת  רובץ  שונאך  חמור  תראה 
שהתורה  כאן  למדו  ורבותינו  עמו',  תעזוב 
אתה  ומכך  שונאך'  'חמור  לכתחילה  נקטה 
על  לעזור,  עליך  שונאך  בחמור  שאם  למד 
מי  של  בחמור  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת 

שאינו שונאך.
שתי מצוות אלו הכתובות בזו אחר זו, ושתיהן 
מדברות על אויבך ועל שונאך, מלמדות אותנו 
שיהודי צריך תמיד לעזור לזולתו, גם אם זה 
הוא  האבידה  בעל  אם  גם  רגשותיו,  את  נוגד 
אויבך, וגם אם בעל החמור הוא שונאך, עליך 
לעזור לו, כי כמו שאמרנו כמה פעמים, יהודי 
אינו מתנהג לפי מה שבא לו או לפי מה שנוח 
לו, יהודי צריך לפעול כפי רצון הבורא, וברור 
ומובן שאם ברכושו של אדם הקפידה התורה 
כל כך, הרי שבנפשו של אדם ודאי שמחויבים 
אנחנו לעזור, ולכן עלינו להיות תמיד מוכנים 
אם  בין  לעזרה,  הזקוק  יהודי  לכל  לעזור 
לעזרה  זקוק  הוא  אם  ובין  גשמית  עזרה  זו 
צריך  מלומד,  שאינו  שמי  )וכמובן  ברוחניות, 
הרחוקים  אנשים  עם  מהתעסקות  מאוד  להיזהר 

מתורה ומצוות, מחשש פן ינזק הוא מהם(.

לפטירתו  שלושים  מלאו  השבוע 
של ראש הכולל הרה"ח ר' שמחה 
בדברים  מיוחד  שהיה   זצ"ל,  רוזנפלד 
לכל  לעזור  כדי  נפשו  את  מסר  כאשר  אלו, 
שהיה  גשמית  בעזרה  בין  הוא,  באשר  יהודי 
רוחנית,  בעזרה  ובין  בחסד,  ימיו  כל  עוסק 
וגם  רחוקים,  בקירוב  רבות  עוסק  שהיה 
היו  חייו  וכל  עוסק..  היה  קרובים  בקירוב 
לכל  ובנפשו  בגופו  חסד  של  אחת  מקשה 
סובביו  לכל  אישית  דוגמא  ממש  והיה  אדם, 

שיראו: חסד מהו, 
זו   – בדרכו  להמשיך  מוטל  תלמידיו  ועלינו 
כפי  אחד  כל  בחסד  לעסוק  התורה,  דרך 
יכלתו, ואין מי שלא יכול, כי גם לחייך לחבר 

ולשכן בברכת 'בוקר טוב', זהו חסד!
)ע"פ טיב התורה – משפטים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

מסירות נפש לתורה
ממנו  אשר  לחבירו  אדם  שבין  והלכות  דינים  וגדוש  המלא  פרשתינו 
לכל  ושורש  כמקור  משמש  ואף  שבש"ס  נזיקין  מסכתות  הושתתו 
ההלכות החמורים שבחושן משפט, נמצאת בסמיכותו תיכף ומיד אחר 
- מבאר  ַהִּמְׁשָּפִטים'  'ְוֵאֶּלה  נאמר  פרשת מתן תורה כאשר בתחילתו 
רש"י 'ְוֵאֶּלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני' 
חוזרים  בסיומה  גם  כך   – התורה,  לקבלת  המשך  היא  שהפרשה  הרי 
הכתובים למעמד קבלת התורה כאשר מבארים בארוכה ענייתם של 
הרי  הדברים,  השתלשלות  סדר  כל  ואת  ונשמע'  'נעשה  ישראל  בני 
שקשורים הם החוקים והדינים שבין אדם לחבירו בעצם ה'מתן תורה' 

וכרוכים המה זה בזה בלא הפסק.
ולהבין - הלא דבר היא, מה ביקשה התורה ללמדנו בזה בהכנסת פרשת 
המשפטים ֵּבינוֹ ת למעמד הנורא והנשגב אשר עליונים ששו ותחתונים 
עלזו - 'קבלת התורה' וכל תבל ומלואה השתוקקו וציפו לזמן המיוחד 
הכניסו  ומדוע  מה  על  הזה,  ליום  וחרדו  יראו  הבריאה  כל  גם  והגדול 

דווקא דינים אלו ביניהם יותר משאר כל המצוות בין אדם למקום. 
כבוד חברך חביב עליך

אפשר לרמז אשר ללמדנו בא שחמּוִרים הם המעשים אשר המה בלתי 
שלפי  אף  ממש,  ה'  מצוות  על  שעובר  כפי  לזולתו  הנעשים  טובים 
הנראה בעיני בשר ודם שהעיקר בקיום התורה והמצוות הם בענייניו 
נידנוד צער ותערומות לחבירו אינו  יגרום  ואילו כאשר  בינו לבין קונו 
מרגיש בכך שעבר על רצון ה', דבר זה ביקשו לעקור מן השורש ורמזו 
בתוך מתן תורה שחשוב לשמור על כבוד ורכוש הזולת כשאר המצוות 
שעליו לקיים והיינו הך, כמו שענה הלל הזקן לגר שביקשו שילמדנו 
 - כל מה שעליך שנאוי  לו:  רגל אחת השיב  על  כולה  כל התורה  את 
לקיים  הם  פירושים  התורה  דברי  שאר  כל  ואילו  לחברך,  תעשה  אל 

אימרא זו.
וזהירות  בזה  זה  כבוד  שמירת  של  ענינו  המקום  בעיני  שחשוב  הרי 
בממונו של השני כשל כבוד המקום וכפי ששנינו )אבות ג י( כל שרוח 
הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה 

הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו.
הוי דן את כל האדם לכף זכות

הוא   - לחבירו'  'בין אדם  והזהירות במצוות  בענין השמירה  נכלל  עוד 
חבירנו  אצל  לנו  שנראה  מה  בכל  זכות,  לכף  הזולת  את  לדון  החובה 
עשאה  שבגללה  הסיבה  את  לחפש  עלינו  מוטל  רע,  מעשה  שעושה 
וכבר המשילו המושלים את  לטובה,  נתכוון  ושנבוא להכרה שבאמת 
הדבר על 'כף' המסייע לנעול את הנעליים על ידי מה שדוחקו לצדדים 
ובכך מרחיבו – כן צריך לראות אצל השני רק את הטוב על ידי שנידחק 
 - זכות  ולהרחיב ברעיוננו אופני  בכל האופנים לראות את הטוב שבו 

וזהו המרומז לכף זכות.
אם במחתרת ימצא הגנב

אכן מהו הדרך הרצוי בו נזכה לקבל את התורה ולקיימו בכדי שישאר 
זה באה  - את  לריק  ניגע  לא  -  למען  ליבנו בתמידות  לוח  רשום על 
ידי  תחת  ועונה  עת  בכל  נמצאים  שאנו  שנדע  אותנו  להזהיר  התורה 
גנב הוא היצר הרע המתנהג כגנב על ידי שמסתיר לנו את מטרת חיינו 

וסיבת ביאנו לעולם ומסמא את העיניים מלחשוב ולראות את תכליתנו 
גונב  ולפעמים ח"ו  ושנים בבטלה  ימים  גורם להעביר  ובכך  ומטרתינו 
את כל מיטב ימי חיינו ושנותינו עלי אדמות, וזהו הנרמז במה שנאמר 
ממעמקי  לחפשו  עלינו  מוטל  כלומר   – ַהַּגָּנב'  ִיָּמֵצא  'ִאם־ַּבַּמְחֶּתֶרת 
הסתרתו את דרכי ערממותו ואופני נכלותו אשר בהם הוא צד את בני 
האדם כפי אשר מעמידים שומרים להינצל מידי ליסטים, ואז כאשר 
יחפש בחדרי ליבו כ'ַּבַּמְחֶּתֶרת' - מובטח לו ש'ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב' ויזכה לקיים 

מצוות ה' ולעשות את שליחותו בעולם כדבעי. 
טוב לצדיק טוב לשכינו

טובה  בסביבה  ויגור  טובים  חברים  לאדם  שיהיה  ונחוץ  חשוב  זו  גם 
ונרמז  נלמד  הדבר  זה   - והיראה  התורה  במעלות  להתעלות  יוכל  וכך 
 – ִלי'  או ְֹתָך  ֶּפן־ַיֲחִטיאּו  ְּבַאְרְצָך  ֵיְׁשבּו  'ֹלא  שכתוב  במקרא  בפרשתנו 
כלומר שלא ִניֵּתן לתושבים הכנעניים לגור ביננו בארץ פן נהיה קרובים 
יאמר  כאשר  אף  הרעים,  ממעשיהם  שנלמד  לנו  יגרום  ובכך  אליהם 
האומר – 'חזק אני' ולא אדם כמונו יגרר אחר הסביבה, כבר הקדימונו 
הרמב"ם באומרו )הלכות דעות פרק ו א( 'דרך ברייתו של אדם להיות 
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, 
כדי  ולישב אצל החכמים תמיד  צריך אדם להתחבר לצדיקים  לפיכך 
שלא  כדי  בחשך  ההולכים  הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד 

ילמוד ממעשיהם'.
חזק חזק ונתחזק

גם נראה לרמז את מה שחזר התורה בסוף הפרשה לסדר מעמד הר 
סיני לאחר שכבר האריכו כבר אחריהן בדינים ומשפטים – בכדי לעורר 
על דבר החיזוק הנצרך בכל דבר ודבר, גם אף לאחר מעמד של 'ַאָּתה 
פי  כי  בשר  כל  וראו  וארץ  בעין שנפתחו שמים  עין  חזו  ָהְרֵאָת' אשר 
ה' דיבר וכל אחד קיבל על עצמו מתוך התעוררות שלהבת רשפי אש 
קבלות טובות לעבוד את ה' בקיום התורה והמצוות ברצון ובשמחה, 
כמצוות  וֵיָעֶׁשה  יתפוגג ההתלהבות  הזמן  עולם שעם  הרי מדרכו של 
זמן מעת  ועברה כברת  כן לאחר שכבר חלפה  על   - אנשים מלומדה 
קבלת התורה עוררו שוב את בני ישראל ביתר שאת ויתר עז בהמשך 
את  להזכיר   - כושלות  וברכיים  רפות  ידיים  לחזק  תורה  מתן  פרשת 

רוממות וגדלות התורה ולומדיה.
לא  עדיין  ְוִנְׁשָמע'  'ַנֲעֶׂשה  יחדיו  העם  כל  שענו  בעת  הרי  כן  על  יתר 
ידעו את עומק ורוחב מצוות התורה רק סמכו ובטחו בהשם שיתן את 
תורתו - תורת אמת, בוודאי יוכלו לעמוד בזה ולקיימו בשלימות, וכפי 
דם  לו  שיצא  עד  בלימוד  שהתאמץ  בשעה  לרבא  צדוקי  האי  שראה 
מאצבעו, אמר לו: עמא פזיזא אתם שהקדמתם להכריז - 'ַנֲעֶׂשה' קודם 
א(,  פח  )שבת  אתכם  מצווה  שהתורה  מה  את  'ְוִנְׁשָמע'   - ששמעתם 
הזה עד ששאל  ואמרו כסדר  דרגתם במה שהקדימו  רום  אך למרות 
הקב"ה עליהם 'מי גילה רז זה לבני לשון שמלאכי השרת משתמשין 
בו' - עדיין חסר שלימות בקבלתם - מאחר שלא ידעו אז עדיין את מה 
שהם מקבלים ומי יימר שאכן יעמדו בדיבורם, אכן אחר העיון ושמיעת 
כל דיני המשפטים ואף גם אז הסכימו בדעתם לקבל בכל הרצון והלב 
את התורה וחוקיה עד שהכריזו שוב 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' - התגלה למפרע 

את רצונם האמיתי לקבלת התורה.

מֹוָך ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
   

  הפרשהפנינים על
 

   )א ,יח( "אדוניו ורצע"
עצמו מוכר ואם תרצע וגנב והלך תגנוב לא סיני הר על ששמע אוזן י"פירש
.תרצע לעבדים עבדים ולא עבדים י"בנ לי כי סיני הר על ששמע אוזן הוא

תגנובו מלא ילפא ממון וגונב נאמר נפשות בגונב תגנוב לא הרי נשאלתי
עבדים י"בנ לי כי וכן בסיני נאמר לא תגנובו ולא' א ו"פ בסנהדרין ש"כמ
רב בשם) ב"י ד"כ שמות( י"רש ד"עפ ל"וי, בהר' בפ אלא בסיני נאמר לא

כבר בסיני כ"וא מצות ג"התרי כל מרומז הדברות שבעשרת גאון' סעדי
וירד התורה כל וקבל סיני להר עלה ר"שמ דכיון ל"ועי. המצות כל ידעו

כמותו אדם של דשלוחו באזניהם שמעום כאילו ל"הו לישראל ומסרם
כתבניתם ועשה וראה ה"הקב ל"שא ר"ממ שלח' בפ זוטא בספרי ש"וכמ

(טעמא דקרא) .כמותו אדם של ששלוחו מכאן אלא לב חכמי כל ויעשו וכתיב

 משפטים פר' 375 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 "נ הר"ר  לעיוצא  זה גליון
 ז"ל  אברהם יהושע העשיל

 שיבלחט"א אפרים וינברגר'  בן הרה"ח
 נלב"ע בחטף כ"א שבט תש"פ

ונתי ברכתי בשנה השמינית
 ,צאתו לאוראת השנה השביעית ל חותםגליון זה שבידכם 

גליון מורחב לרגל תחילת השנה  אי"ה שבוע הבא יצא
השמינית, אילו פינו מלא שירה כים להודות ולהלל שנפלה  

רבינו הגדול   ו שלבידינו הזכות הגדולה להפיץ את דברי תורת
  .פים ורבבותלזיכוי הרבים לאל

הקרוב שיופץ במהדורה  ןוהמעונינים להיות שותפים בגלי
וכן ניתן להעביר   053-3145900מורחבת יפנו בהקדם למס' 

ניתן  ,במכשירי האשראי שבבתי הכנסת ע"ש דברי שי"ח
 להקדיש ע"ג הגליון.  

 .שותפים לראות ברכה והצלחה בכל מעשיהםה לכל התורה תעמוד דברי הפצת ויהי רצון שזכות

 רכה מרובה יצחק גולדשטוף  בב                                              
 

 עלי שי"ח 
 

 ,  לראות שזכה ממה, ל"זצ קרליבך שלמה יצחק רבי הגאון רבינו תלמיד של מפנקסיו, קצרות אישיות רשימות
 )שמואל בן שלמה יצחק רבי נ"לע הדברים מסירת על א"שליט יחיאל רבי הגאון לאחיו נתונה תודתנו( א"שליט מרן רבינו במחיצת ולשמוע לשאול

 י"ג פרק
ךושיד מעוכבות בנות לסגולת ללמוד שרוצה וביקשו כלה מסכת בלימוד א"שליט ר"מו התחיל שבחנוכה א"שליט ש"הגרי בנו לי סיפר  

 .מבוקשם מצאו כבר מהן והרבה ישועות הרבה רואים זה ובחודש שמות מאות או עשרות לו ונתן רשימה לו ושיתן
לשון תפוס – וענה  מפרשים מי כמו אמונה בדרך ר"מו פירוש לבין בירושלמי א"שליט ר"מו פירוש בין סתירה כשיש: ר"מו את שאלו  

 .העיקר זה מסתמא המפרשים כל על עברתי כבר אמונה ובדרך היות אחרון
יהודה רבי צוואת השיב, בשידוכים להם וקשה גרושים שניהם, שני בזווג ומדובר הבחורה של אביה כשם הבחור ששם בשידוך שאלו  

 '.אחר משהו תמצא' ואמר מסוכן חולה הוא אם רק השיב, לבחור שם להוסיף אפשר האם שאלוהו, לעשות לא סכנה זה החסיד
סכנה זה, זה מעל לגור לא הכי אפילו רבינו ענה, אחר ממקום ת"הס את מביאים ותמיד תורה ספר בו שאין הכנסת בית מעל דירה. 
עשרה בבית יש אם ודאי אבל נהגו לא אצלינו, הכנסת בבית לומר נהגו בירושלים, ענה, ניתוח או לידה לאחר הגומל מברכת אשה האם  

 .שתגיד הבית מבני
נוגע זה מה השאלה מה שכן פשוט, הגומל אומר גם האם מעלה של ד"בבי שמענישין 20 לגיל הגיע שלא מצוה בר לאחר ילד האם 

 .לעונשין
הכרה ללא למשכב נפל ובנו עשתה שהקהילה בהספד היה ולא בלויה השתתף לא ל"זצ פלמן צ"ב ר"הג של משה נחלת משכונת אדם  ,

 אמר אונס היה שלא ששמע אחר אבל השתתף ולא באונס שהיה יתכן הקשר מה ענה הרב בתחילה, הדברים בין קשר יש האם שואל
 .מנין ללא מחילה ויבקש הרב של לקברו שיגש

שכן אמר – י"נט לענין מלאכה בהם שנעשה מיקרי האם חמים מים שממלאים גומי בקבוק. 
ולכהנים ולצדיקים' וכו וליעקב ליצחק מאברהם נמסרו שהברכות במדרש מבואר שכך ענה, לתפילה מחוץ גם ברכה כח יש לכהן האם  

 .ודור דור שבכל
לזה המקור ומה, במטוס ביושן גם האם ביום ביושן גם האם, לימודו שוכח בגדים עם שהיושן הרב ר"מו בשם שאומרים נכון זה האם –  

  שאם הדבר ומקור, שכחה אין ובאונס פטריה רחמנא אונס במטוס היושן, התורה ברכת מברכין לא שהרי קבע שינת זו אין ביום היושן
 .הלימוד את שוכח ממילא לימודו על רוזח לא ועצלן, עצלן הריהו בגדים עם יושן

שכן ענה, יצר אשר לברך מותר ת"שמו קריאת באמצע האם. 
צניעות על – ר"מו ענה לדבר מה שואל שנירר שרה מרת יעקב בית מייסדת נ"לע בנות לאלפי כנס עושה באמריקה יעקב בית מנהל. 
בשבט ו"בט זה היה( יום בסתם לי אמר שבועות כמה ולפני, יין לשתות לי אסור הכליות על חולה ואני שהיות א"שליט הרב ר"למו ספרתי (

  לשתות אוכל כבר ואז חדשה כליה של השתלה אחר אהיה אולי סברתי, הדבר פשר הבנתי ולא" יין כוסות ארבע תשתה הסדר שבליל"
  –...בדיוק כמה להם ברור לא ואמנם, יין לשתות לי שמותר חולים בבית הרופאים לי אמרו] פסח קודם ימים עשרה[ השבוע והנה, רגיל
  אם אמר, הגון כוס כמנין רביעית רוב או כוס כמנין רביעית רוב לשתות האם שאלתיו... כוסות' לד הידור יותר יש ביין הרי לי ואמר נהנה

 .כוס של רביעית רוב רק בדבר סכנה יש
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
היום הלכתי לנחם הורים שקולים, שרצחו את הבן 
שלהם, משהו מזעזע, סיפור מזעזע, אתה לא יכול 
להאמין שיש כזו אכזריות לבנאדם, ממש חוסר שפיות 

 מוחלט.

על "כ בדרך הראו לי סרטון, משהו מזעזע, איך כתוב אח
ר מצריים, " ָרִים ִכי ֵאין ַבִית ֲאשֶׁ ִמצְּ ֹדָלה בְּ ָעָקה גְּ ִהי צְּ ַותְּ

". אתה שומע צעקות, בסין מה שקורה, זה ֵאין ָשם ֵמת
 משהו מזעזע, אתה לא יכול לשמוע את זה.

הזמן אנחנו שומעים עוד סיפורים כאלה, ועוד וכל 
 סיפורים כאלה.

זה, רק בעיה אז צריכים לדעת, שיש בעיה אחת בעולם ה
אחת, ורק ישועה אחת. הבעיה היא כשאין אמונה, 

 והישועה היא כשיש אמונה, זה הכל.

לא צריכים לדבר הרבה, רבנו נחמן מברסלב אמר  פשוט!
'מי שאין לו אמונה חייו אינם חיים', וזהו, פשוט. 

 האמונה זה הישועה! האמונה מנצחת תמיד!

סעיף ל"ג: "על רבנו כותב, בספר המידות, ערך 'אמונה', 
"! יש יסלח לך על כל עוונותיךידי אמונה ה' יתברך 

 אמונה? אין עוונות! וכשאין עוונות אין צרות. 

זה החוק! לדעת שיש חוק! חוק הגאולה! חוק העיקר 
החוק אומר שכשאומרים תודה הישועה, חוק האורה! 

 .מתבטלים כל הצרות

אישה, הבת שלה בבית חולים, והיא התקשרה  איזו
היום לנהג שלי, דיברה בקול רם שאני אשמע. אז היא 
מספרת שהתקשרה אליה תלמידה שלנו פה מהשיעור, 
 ואמרה לה שיש חוק! תגידי חמש עשרה דקות תודה,

ו! בבוקר הבת ועוד שמונה פעמים מזמור לתודה, וזה
'אם כבר שלך תהיה בריאה! אז שמחתי מאוד, אמרתי 

תלמידים מתחילים להפיץ את החוק, זה טוב מאוד'. 
 –וככה צריכים, כולם, כל מי ששומע אותנו בכל מקום 

כל מי שיגיד לך שיש לו איזו בעיה,  לפרסם את החוק!
 תגיד לו 'מה הבעיה?! יש חוק!'.

שגמרתי את השיעור, ניגש אליי יהודי, סיפר לי אתמול 
ממש מכה קטנה בפח. שהוא נסע, ודפק איזו מכונית, 

והנהג השני ירד מהרכב, התחיל לצעוק עליו צעקות 
נוראות: "אני יראה לך! אתה תסדר לי את האוטו!". 
אותו יהודי לא אמר כלום, רק נתן לו את הפרטים 
ונפרדו כל אחד לדרכו. מיד אמר חמש עשרה דקות 

שמונה פעמים מזמור לתודה, ההוא אמר לו 'אתה תודה, 
 ני מסדר את זה, עזוב'.תשכח מהכל, א

 ! פשוט החוק עובד! עכשיו באתי מרדיו אלפיים,אין
וביקשתי להעלות לרדיו רק מי שמתקשר לספר שהוא 
הלך עם החוק ופעל ישועה. לא הסכמתי להעלות 
מאזינים לברכות או שאלות, רק סיפורים של ישועות, 

 השתמשת בחוק? החוק פעל? תתקשר לספר.

 'שהכל' על המים[]הרב שיחיה בירך 

דעו לכם שאדם מכוון בברכת 'שהכל' מה שהוא מכוון, ת
! רפואה, ישועה, פרנסה, כשאתה 100%אין! זה מתקיים 

מכוון ב'שהכל', על המקום זה פועל. כל בעיה שיש לך, 
 תברך שהכל, ותכוון, שהכל נהיה בדברו.

אז דבר ראשון, מספר לי ר' דוד אלקיים שיחיה, שהיום 
שעכשיו איזה גוי לו סיפר זה תלמיד חכם, הוא פגש אי

כתב ספר, הבן שלו ל"ע לא על אף אחד מישראל, הבן 
שלו חלה במחלה סופנית. וסיפרו לו שיש איזו גויה, שכל 
מי שבא אליה היא מרפאה אותו מכל מחלה. טוב, באמת 
הוא הלך אצלה, והתרפא הבן שלו. אז החליט לחקור 

ת עושה?!', אומרת אותה, 'תגידי את כל האמת, מה א
לו: 'פשוט מאוד! אני לוקחת את השם של הילד, שם של 
אמא שלו, ואני אומרת תודה שהוא חולה'. גויה! והוא 
עכשיו, הגוי הזה, הוא מספר שהוא באים אליו והוא 

 מרפא אנשים. מה הוא עושה? רק אומר תודה!

 י זה חוק! כ

לרדיו אחד, סיפר שלא היה לו כסף בשביל לטפל עלה 
בשיניים, הוא אומר שהוא עשה את החוק, אמר תודה, 
קיבל סכום גדול, וטיפל בכל השיניים שלו, מהתחלה עד 

 הסוף.

אלף. עשה  800מליון,  2"כ אחד סיפר, שהיה לו חוב אח
 את החוק של התודה ונושע! נסגר לו כל החוב!

סיפר שעשר שנים לא היו לו ילדים וב"ה נולד לו אחד 
ואע"פ שהם זוג מאוד מבוגר, נולד להם ילד בדרך הטבע. 

אותו אחד סיפר לנו:  ילד בדרך הטבע, כמובן עם התודה.
ה ממלאה אותי, חוץ מהישועה שאתה אח"כ "התוד

מקבל את הישועה. בינתיים, גם בזמן שאתה נמצא בתוך 
הניסיון התודה כבר ממלאה אותך, ואתה מתנחם 
בתודה". התודה מנחמת, התודה מחזקת, התודה 

 התודה מושיעה! שמחת!מ
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מספר חדש

 • השב תשיבנו לו •
אדם  שבין  ודינים  בהלכות  מלאה  פרשתנו 
אלא  'הלכות',  רק  אינם  אלו  דינים  לחברו, 
שידע  והנהגות  מידות  הדרכה,  בעיקר  הם 
להתנהג  הישראלי  איש  צריך  כיצד  האדם 
בכל דרכיו, וכך אומרת התורה: 'כי תפגע שור 
כי  לו,  תשיבנו  השב  תועה,  חמורו  או  אויבך 
עזוב  משאו..  תחת  רובץ  שונאך  חמור  תראה 
שהתורה  כאן  למדו  ורבותינו  עמו',  תעזוב 
אתה  ומכך  שונאך'  'חמור  לכתחילה  נקטה 
על  לעזור,  עליך  שונאך  בחמור  שאם  למד 
מי  של  בחמור  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת 

שאינו שונאך.
שתי מצוות אלו הכתובות בזו אחר זו, ושתיהן 
מדברות על אויבך ועל שונאך, מלמדות אותנו 
שיהודי צריך תמיד לעזור לזולתו, גם אם זה 
הוא  האבידה  בעל  אם  גם  רגשותיו,  את  נוגד 
אויבך, וגם אם בעל החמור הוא שונאך, עליך 
לעזור לו, כי כמו שאמרנו כמה פעמים, יהודי 
אינו מתנהג לפי מה שבא לו או לפי מה שנוח 
לו, יהודי צריך לפעול כפי רצון הבורא, וברור 
ומובן שאם ברכושו של אדם הקפידה התורה 
כל כך, הרי שבנפשו של אדם ודאי שמחויבים 
אנחנו לעזור, ולכן עלינו להיות תמיד מוכנים 
אם  בין  לעזרה,  הזקוק  יהודי  לכל  לעזור 
לעזרה  זקוק  הוא  אם  ובין  גשמית  עזרה  זו 
צריך  מלומד,  שאינו  שמי  )וכמובן  ברוחניות, 
הרחוקים  אנשים  עם  מהתעסקות  מאוד  להיזהר 

מתורה ומצוות, מחשש פן ינזק הוא מהם(.

לפטירתו  שלושים  מלאו  השבוע 
של ראש הכולל הרה"ח ר' שמחה 
בדברים  מיוחד  שהיה   זצ"ל,  רוזנפלד 
לכל  לעזור  כדי  נפשו  את  מסר  כאשר  אלו, 
שהיה  גשמית  בעזרה  בין  הוא,  באשר  יהודי 
רוחנית,  בעזרה  ובין  בחסד,  ימיו  כל  עוסק 
וגם  רחוקים,  בקירוב  רבות  עוסק  שהיה 
היו  חייו  וכל  עוסק..  היה  קרובים  בקירוב 
לכל  ובנפשו  בגופו  חסד  של  אחת  מקשה 
סובביו  לכל  אישית  דוגמא  ממש  והיה  אדם, 

שיראו: חסד מהו, 
זו   – בדרכו  להמשיך  מוטל  תלמידיו  ועלינו 
כפי  אחד  כל  בחסד  לעסוק  התורה,  דרך 
יכלתו, ואין מי שלא יכול, כי גם לחייך לחבר 

ולשכן בברכת 'בוקר טוב', זהו חסד!
)ע"פ טיב התורה – משפטים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

מסירות נפש לתורה
ממנו  אשר  לחבירו  אדם  שבין  והלכות  דינים  וגדוש  המלא  פרשתינו 
לכל  ושורש  כמקור  משמש  ואף  שבש"ס  נזיקין  מסכתות  הושתתו 
ההלכות החמורים שבחושן משפט, נמצאת בסמיכותו תיכף ומיד אחר 
- מבאר  ַהִּמְׁשָּפִטים'  'ְוֵאֶּלה  נאמר  פרשת מתן תורה כאשר בתחילתו 
רש"י 'ְוֵאֶּלה מוסיף על הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני' 
חוזרים  בסיומה  גם  כך   – התורה,  לקבלת  המשך  היא  שהפרשה  הרי 
הכתובים למעמד קבלת התורה כאשר מבארים בארוכה ענייתם של 
הרי  הדברים,  השתלשלות  סדר  כל  ואת  ונשמע'  'נעשה  ישראל  בני 
שקשורים הם החוקים והדינים שבין אדם לחבירו בעצם ה'מתן תורה' 

וכרוכים המה זה בזה בלא הפסק.
ולהבין - הלא דבר היא, מה ביקשה התורה ללמדנו בזה בהכנסת פרשת 
המשפטים ֵּבינוֹ ת למעמד הנורא והנשגב אשר עליונים ששו ותחתונים 
עלזו - 'קבלת התורה' וכל תבל ומלואה השתוקקו וציפו לזמן המיוחד 
הכניסו  ומדוע  מה  על  הזה,  ליום  וחרדו  יראו  הבריאה  כל  גם  והגדול 

דווקא דינים אלו ביניהם יותר משאר כל המצוות בין אדם למקום. 
כבוד חברך חביב עליך

אפשר לרמז אשר ללמדנו בא שחמּוִרים הם המעשים אשר המה בלתי 
שלפי  אף  ממש,  ה'  מצוות  על  שעובר  כפי  לזולתו  הנעשים  טובים 
הנראה בעיני בשר ודם שהעיקר בקיום התורה והמצוות הם בענייניו 
נידנוד צער ותערומות לחבירו אינו  יגרום  ואילו כאשר  בינו לבין קונו 
מרגיש בכך שעבר על רצון ה', דבר זה ביקשו לעקור מן השורש ורמזו 
בתוך מתן תורה שחשוב לשמור על כבוד ורכוש הזולת כשאר המצוות 
שעליו לקיים והיינו הך, כמו שענה הלל הזקן לגר שביקשו שילמדנו 
 - כל מה שעליך שנאוי  לו:  רגל אחת השיב  על  כולה  כל התורה  את 
לקיים  הם  פירושים  התורה  דברי  שאר  כל  ואילו  לחברך,  תעשה  אל 

אימרא זו.
וזהירות  בזה  זה  כבוד  שמירת  של  ענינו  המקום  בעיני  שחשוב  הרי 
בממונו של השני כשל כבוד המקום וכפי ששנינו )אבות ג י( כל שרוח 
הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה 

הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו.
הוי דן את כל האדם לכף זכות

הוא   - לחבירו'  'בין אדם  והזהירות במצוות  בענין השמירה  נכלל  עוד 
חבירנו  אצל  לנו  שנראה  מה  בכל  זכות,  לכף  הזולת  את  לדון  החובה 
עשאה  שבגללה  הסיבה  את  לחפש  עלינו  מוטל  רע,  מעשה  שעושה 
וכבר המשילו המושלים את  לטובה,  נתכוון  ושנבוא להכרה שבאמת 
הדבר על 'כף' המסייע לנעול את הנעליים על ידי מה שדוחקו לצדדים 
ובכך מרחיבו – כן צריך לראות אצל השני רק את הטוב על ידי שנידחק 
 - זכות  ולהרחיב ברעיוננו אופני  בכל האופנים לראות את הטוב שבו 

וזהו המרומז לכף זכות.
אם במחתרת ימצא הגנב

אכן מהו הדרך הרצוי בו נזכה לקבל את התורה ולקיימו בכדי שישאר 
זה באה  - את  לריק  ניגע  לא  -  למען  ליבנו בתמידות  לוח  רשום על 
ידי  תחת  ועונה  עת  בכל  נמצאים  שאנו  שנדע  אותנו  להזהיר  התורה 
גנב הוא היצר הרע המתנהג כגנב על ידי שמסתיר לנו את מטרת חיינו 

וסיבת ביאנו לעולם ומסמא את העיניים מלחשוב ולראות את תכליתנו 
גונב  ולפעמים ח"ו  ושנים בבטלה  ימים  גורם להעביר  ובכך  ומטרתינו 
את כל מיטב ימי חיינו ושנותינו עלי אדמות, וזהו הנרמז במה שנאמר 
ממעמקי  לחפשו  עלינו  מוטל  כלומר   – ַהַּגָּנב'  ִיָּמֵצא  'ִאם־ַּבַּמְחֶּתֶרת 
הסתרתו את דרכי ערממותו ואופני נכלותו אשר בהם הוא צד את בני 
האדם כפי אשר מעמידים שומרים להינצל מידי ליסטים, ואז כאשר 
יחפש בחדרי ליבו כ'ַּבַּמְחֶּתֶרת' - מובטח לו ש'ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב' ויזכה לקיים 

מצוות ה' ולעשות את שליחותו בעולם כדבעי. 
טוב לצדיק טוב לשכינו

טובה  בסביבה  ויגור  טובים  חברים  לאדם  שיהיה  ונחוץ  חשוב  זו  גם 
ונרמז  נלמד  הדבר  זה   - והיראה  התורה  במעלות  להתעלות  יוכל  וכך 
 – ִלי'  או ְֹתָך  ֶּפן־ַיֲחִטיאּו  ְּבַאְרְצָך  ֵיְׁשבּו  'ֹלא  שכתוב  במקרא  בפרשתנו 
כלומר שלא ִניֵּתן לתושבים הכנעניים לגור ביננו בארץ פן נהיה קרובים 
יאמר  כאשר  אף  הרעים,  ממעשיהם  שנלמד  לנו  יגרום  ובכך  אליהם 
האומר – 'חזק אני' ולא אדם כמונו יגרר אחר הסביבה, כבר הקדימונו 
הרמב"ם באומרו )הלכות דעות פרק ו א( 'דרך ברייתו של אדם להיות 
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, 
כדי  ולישב אצל החכמים תמיד  צריך אדם להתחבר לצדיקים  לפיכך 
שלא  כדי  בחשך  ההולכים  הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד 

ילמוד ממעשיהם'.
חזק חזק ונתחזק

גם נראה לרמז את מה שחזר התורה בסוף הפרשה לסדר מעמד הר 
סיני לאחר שכבר האריכו כבר אחריהן בדינים ומשפטים – בכדי לעורר 
על דבר החיזוק הנצרך בכל דבר ודבר, גם אף לאחר מעמד של 'ַאָּתה 
פי  כי  בשר  כל  וראו  וארץ  בעין שנפתחו שמים  עין  חזו  ָהְרֵאָת' אשר 
ה' דיבר וכל אחד קיבל על עצמו מתוך התעוררות שלהבת רשפי אש 
קבלות טובות לעבוד את ה' בקיום התורה והמצוות ברצון ובשמחה, 
כמצוות  וֵיָעֶׁשה  יתפוגג ההתלהבות  הזמן  עולם שעם  הרי מדרכו של 
זמן מעת  ועברה כברת  כן לאחר שכבר חלפה  על   - אנשים מלומדה 
קבלת התורה עוררו שוב את בני ישראל ביתר שאת ויתר עז בהמשך 
את  להזכיר   - כושלות  וברכיים  רפות  ידיים  לחזק  תורה  מתן  פרשת 

רוממות וגדלות התורה ולומדיה.
לא  עדיין  ְוִנְׁשָמע'  'ַנֲעֶׂשה  יחדיו  העם  כל  שענו  בעת  הרי  כן  על  יתר 
ידעו את עומק ורוחב מצוות התורה רק סמכו ובטחו בהשם שיתן את 
תורתו - תורת אמת, בוודאי יוכלו לעמוד בזה ולקיימו בשלימות, וכפי 
דם  לו  שיצא  עד  בלימוד  שהתאמץ  בשעה  לרבא  צדוקי  האי  שראה 
מאצבעו, אמר לו: עמא פזיזא אתם שהקדמתם להכריז - 'ַנֲעֶׂשה' קודם 
א(,  פח  )שבת  אתכם  מצווה  שהתורה  מה  את  'ְוִנְׁשָמע'   - ששמעתם 
הזה עד ששאל  ואמרו כסדר  דרגתם במה שהקדימו  רום  אך למרות 
הקב"ה עליהם 'מי גילה רז זה לבני לשון שמלאכי השרת משתמשין 
בו' - עדיין חסר שלימות בקבלתם - מאחר שלא ידעו אז עדיין את מה 
שהם מקבלים ומי יימר שאכן יעמדו בדיבורם, אכן אחר העיון ושמיעת 
כל דיני המשפטים ואף גם אז הסכימו בדעתם לקבל בכל הרצון והלב 
את התורה וחוקיה עד שהכריזו שוב 'ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' - התגלה למפרע 

את רצונם האמיתי לקבלת התורה.

מֹוָך ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת משפטים תש"פ

ילבינו,  כשלג  א-יח(  )ישעיה  כאומרו  ישראל,  של 

הלעיטני נא מן  )שם כה-ל(  והחטא הוא אדום בסוד 

האדום האדום הזה, ולכן יש להפרידם זה מזה כל 

אחד על כנו, ואת כל עורב למינו".

ג(:  טור  לג  )דף  הפליאה"  ב"ספר  מבואר  וכן 

בחלב[  בשר  ]באיסור  היא  שהכוונה  והבן  "ודע 

]מדת הגבורה פחד  והפחד  נקרא חלב,  זה החסד 

בחלב,  בשר  אוכל  אתה  ואם  בשר...  נקרא  יצחק[ 

אתה מוריד השפעת הפחד אשר הבשר רומז אליו 

בתפארת ויגבור הדין". 

יומתק להביא מה שביאר ה"בני יששכר" )סיון 

בחג  חלב  מאכלי  שאוכלים  הטעם  ה(  אות  ד  מאמר 

למדת  רומז  לבן  גוון  שהוא  חלב  כי  השבועות, 

"ל'הגיד ב'בוקר  החסד, ורמוז בכתוב )תהלים צב-ג(: 

ח'סדך" ראשי תיבות חל"ב.

ה"בן  בדברי  נפלאים  דברים  מצינו  זה  בענין 

איש חי" )שנה שניה פרשת בהעלותך(, שהביא תחילה 

בשם המקובלים הטעם לאיסור בשר בחלב: "ובזה 

בשר  אכילת  לאיסור  טעם  ז"ל  המקובלים  כתבו 

וכאמור  הדינים  סוד  הוא  שהבשר  מפני  בחלב, 

תערובת  ולכן  הרחמים...  סוד  הוא  והחלב  לעיל, 

שמערב  שעטנז,  לבישת  כאיסור  אסורה  שלהם 

כוחות הדינים עם כוחות החסדים, שלא בהדרגות 

ובלא משפט הראוי להיות בסוד המיתוק".

והוסיף בשם מקובל אחד דבר נפלא, לבאר לפי 

ז"ל שלא לאכול חלב אחרי  זה מה שאסרו חכמינו 

אכילת  אחרי  שעה  ואילו  שעות,  שש  בשר  אכילת 

חלב התירו לאכול בשר, על פי מה שנחלקו בגמרא 

אמר  "רב  קר,  להיתר  שנפל  חם  באיסור  עו.(  )פסחים 

הקר  התחתון  על  גובר  החם  העליון  גבר",  עילאה 

גבר",  תתאה  אמר  "ושמואל  נאסר,  והכל  ומחממו 

התחתון הקר גובר על העליון ומקררו ]לכן אינו אסור 

רק כדי קליפה כי עד שמקררו הוא בולע כדי קליפה[. 

באיסורי  כרב  דהילכתא  גב  על  "אף  רש"י:  ופירש 

בהא הילכתא כשמואל", כי בגמרא )שם( מצינו שתי 

ברייתות כשמואל. וכן קיימא לן להלכה )יו"ד סימן צא 

ס"ד(. לפי זה מביא ה"בן איש חי" בלשון קדשו:

בגדר  שהן  במצוות  גם  כי  ידוע  הלא  אולם 

ראוי  הזה  בעולם  טעמם  לנו  נתגלה  שלא  חוקים 

לנו לחפש להם טעמים, כמו שהורה לנו הרמב"ם 

הוראה ברורה )הלכות תמורה פ"ד הי"ד(:

כמו  הם  גזירות  התורה  חוקי  שכל  פי  על  "אף 

וכל  בהן,  להתבונן  ראוי  מעילה,  בסוף  שביארנו 

הרי  טעם,  לו  תן  טעם  לו  ליתן  יכול  שאתה  מה 

רוב  הבין  שלמה  שהמלך  הראשונים  חכמים  אמרו 

הדברים  אלו  וכל  התורה...  חוקי  כל  של  הטעמים 

דיני התורה  ורוב  ולתקן דעותיו,  יצרו  לכוף את  כדי 

אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן הדעות 

וליישר כל המעשים, וכן הוא אומר )משלי כב-כ( הלא 

כתבתי לך שלישים במועצות ודעת, להודיעך קושט 

אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחך".

 אסו" לע"ב בש" שהוא דשן
עמ חלב שהוא חסד

בספרים  שמבואר  במה  יאיר  דברינו  פתח 

הקדושים בשם המקובלים טעם לאיסור בשר בחלב, 

משום שאסור לערב בשר שהוא רמז על מדת הדין 

כמה  ונביא  החסד,  מדת  על  רמז  שהוא  חלב  עם 

השל"ה  שכתב  מה  ראשון  יצא  וזה  לכך.  מקורות 

האלקי  המקובל  בשם  אור(  )תורה  בפרשתנו  הקדוש 

רבי מנחם ריקאנטי בפירושו על התורה )פרשתנו ד"ה 

שהוא  הרקנאטי  כתב  בחלב  בשר  "טעם  תבשל(:  לא 

ומבאר  העליונים".  כוחות  שמערב  כלאים  בסוד 

השל"ה כוונתו בזה: "כי הבשר שהוא אדום הוא מצד 

כח הדין והחלב ]שהוא לבן[ מצד הרחמים".

ב"צרור  ברורים  דברים  זה  בענין  מצינו  וכן 

זי"ע  סבע  אברהם  רבי  האלקי  ]למקובל  המור" 

בחומר  תחילה  שהאריך  כאן,  ספרד[  ממגורשי 

לכך  הטעם  וביאר  בחלב,  בשר  לאכול  האיסור 

בלשון קדשו: 

"והטעם בזה, לפי שאין ראוי לערב הכוחות אלו 

בכח  הרחמים  וכח  הרחמים,  בכח  הדין  כח  באלו. 

ו-יג(  )בראשית  הדין. כי הבשר הוא מדת הדין, בסוד 

קץ כל בשר, כי מנפש ועד בשר יכלה הצר, והחלב 

עוונותיהם  המלבינים  הגמורים  הרחמים  סוד  הוא 

בפרשתנו פרשת משפטים דבר בעתו מה טוב, 

להתבונן במצות לא תעשה של איסור בשר בחלב 

שנזכרה לראשונה בפרשה זו )שמות כג-יט(: "ראשית 

גדי  תבשל  לא  אלקיך  ה'  בית  תביא  אדמתך  בכורי 

וכלשונו  ככתבו  ונשנה  חוזר  זה  לאו  אמו".  בחלב 

בכורי  "ראשית  לד-כו(:  )שמות  תשא  כי  בפרשת 

בחלב  גדי  תבשל  לא  אלקיך  ה'  בית  תביא  אדמתך 

אמו". ושוב נזכר הלאו עצמו פעם שלישית בפרשת 

ראה )דברים יד-כא(: "לא תבשל גדי בחלב אמו".

דרשו על כך חכמינו ז"ל בגמרא )חולין קטו:(: "דבי 

רבי ישמעאל תנא, ]כתיב[ לא תבשל גדי בחלב אמו 

ג' פעמים, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, 

בשלחן  להלכה  נפסק  וכן  בישול".  לאיסור  ואחד 

ערוך )יו"ד סימן פז ס"א(: "כתוב בתורה לא תבשל גדי 

ואחד  בישול,  לאיסור  אחד  פעמים,  ג'  אמו  בחלב 

לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה".

נותן התורה  ראוי להתבונן מה שבחר הקב"ה 

אדמתך  בכורי  "ראשית  ביכורים:  מצות  להסמיך 

תביא בית ה' אלקיך", ללא תעשה של איסור בשר 

הרגישו  וכבר  אמו".  בחלב  גדי  תבשל  "לא  בחלב: 

בכך ב"מושב זקנים" לבעלי התוספות: "תימה גדול 

אדמתך  בכורי  הפסוק  זה  סמיכת  ללמדנו  בא  מה 

עם בשול גדי בחלב אמו וצריך עיון".

לנו  שאסר  הטעם  על  להתבונן  ראוי  עוד 

הקב"ה לבשל ולאכול בשר בחלב. הן אמת שבענין 

כי  כאן,  בחיי  רבינו  בדברי  גדול  חידוש  מצינו  זה 

בשר  של  האיסור  על  טעמים  כמה  שהביא  אחרי 

זה הוא  בחלב, הוא מביא בשם המדרש שאיסור 

טעמם  לנו  לגלות  הקב"ה  שעתיד  החוקים  בכלל 

לעתיד לבוא, בלשון קדשו: 

"ומן הנראה כי הטעמים האלה בלתי מספיקים, 

את  לדחות  אלא  המצוות,  בטעם  עיקר  ואינם 

זו מכלל החוקים היא, מכלל  השואל, שהרי מצוה 

פרה אדומה ושעיר המשתלח, וכן דרשו חז"ל )מסכת 

הקב"ה  לבוא  לעתיד  פט(  דף  המדרשים  באוצר  עדן  גן 

מגלה להם לישראל, מפני מה צוותה התורה בשר 

בחלב ופרה אדומה ושעיר המשתלח".

רלא תבשל גדש בחלב אםור

 בשאו" דב"ש הםקובלשמ על פש החשדוש של הרחתמ סופ"ר
שאסו" לע"ב את הדשן של הבש" עמ החסד של החלב

פרשת משפטים
אין דברים כאלה

מה הסיכוי שתשמעו על חייל שסיים את השמירה 
בעמדת  להישאר  המחליף, והוא מחליט  והגיע  שלו 
אל  לצאת  רוצה  לא  והוא  צל  שם  יש  כי  השמירה 
לתורו  שממתין  בחור  על  שתשמעו  או  השמש? 

בחדר המתנה וכאשר סוף סוף התור 
מגיע הוא מחליט להעביר את התור 
נוחה  הכורסה שלו  כי  אחריו  לבאים 

והוא מצא מגזין נחמד לעיין בו?

שתשמעו  הסיכוי  כמו  בערך  זה 
על אסיר בכלא שמגיע יום השחרור 
הכלא  מהנהלת  מבקש  והוא  שלו, 
להמשיך להישאר בכלא כי נוח לו ויש 

לו מיטה וארוחות מסודרות?

דבר  על  שמעתם  שלא  מניח  אני 
כזה כי אין דברים כאלה.

כל שכן אין מציאות שעבד ישוחרר 
עבד  להישאר  ויחליט  מעבדותו 

לשנים ארוכות ברצונו החופשי.

מציאות  לנו  מתארת  התורה  אבל 
אישה  עם  נשוי  יהודי  שבה  מחרידה 
וילדים, נופל לפשע ונמכר לעבד וגם 

אשתו ועבדיו מאבדים את ביתם ונכנסים לביתו של 
האדון. כחלק מהעבדות הוא גם מקבל שפחה על 
מנת להוליד ממנה עבדים, והוא מפתח קשר רגשי 
כל כך חזק עד שבתום שש שנים של עבדות הוא 
מחליט להישאר עד היובל! זה יכול להגיע ללמעלה 

מארבעים שנה!

עולם  עבד  להיות  יבחר  אדם  שבן  ייתכן  זה  כיצד 
מרצונו החופשי?!

אבל  השפחה,  את  אוהב  שהוא  אומר  הוא  נכון, 
עד כדי כך שהוא מוותר על כל החיים שלו, על כל 
שלו,  החירות  על  שלו,  החופש  על  שלו,  המשפחה 
של  והנורמליים  הטבעיים  החיים  על 
הוא  האם  הזה?  בעולם  אדם  כל 
מוכן למכור בכורה עבור נזיד עדשים 

מפוקפק?!

שתי הבריתות
זו תמיהה גדולה ומה שמפתיע עוד 
יותר שהיא נוגעת ישירות לחיים של 

כל אחד ואחד מאתנו.

ברית  נקרא  ואישה  בעל  של  קשר 
עם  האדם  של  הקשר  גם  נישואין. 
הבורא נקרא ברית, ולכן בגיל שמונה 
ימים אנחנו כורתים ברית עם הקדוש 

ברוך הוא.

והאישה  האיש  של  הקשר  כאשר 
הוא על פי התורה של גבר יהודי עם 
יש   – ההלכה  פי  על  יהודייה  אישה 
שמחזקת  נכונה  נישואים  ברית  כאן 
את הברית של האדם עם הבורא ולכן בקשר הזה 
השותף  הוא  הוא  ברוך  הקדוש   – ביניהם"  "שכינה 
זה  כזאת  בצורה  שנבנה  בית  הקשר.  של  השלישי 
בית של אור, בית של קדושה, בית של ברכה, בית 

של נועם.

אבל כאשר יש קלקול בברית בין האיש לאשתו, 

השכינה  מהקשר,  מסתלק  השלישי  השותף  גם 
מסתלקת, ואז הכול קורס.

אתה לא מרגיש שאתה עבד
שלו.  החופש  את  ואיבד  נכשל  כבר  עברי  עבד 
קשר  שהוא  שפחה  עם  לקשר  נחשף  הוא  ועכשיו 
לא נכון, קשר שאין בו שכינה. זה מרמז לו על קלקול 
של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. מתוך המקום 
ולהתעורר  פחת  לפי  שהגיע  להבין  אמור  הוא  הזה 

לתשובה ולתיקון.

שטעה  להבין  דרכים:  שתי  בפניו  יש  וכעת 
להשלים  לא  ולפחות  טעותו  את  לתקן  ולהתעורר 
עם המצב ולרצות בכל כוחו ומאודו לצאת מהמצב 
מהתיקון  להתייאש  חלילה  או  אליו,  שנקלע  הנורא 

ולהישאר בעבדות שלו.

כך כל יהודי יכול למצוא את עצמו עבד לתאוותיו. 
שקרי  עונג  בשביל  רוחנית  חירות  על  מוותר  הוא 
בפניו  נצבת  בדיוק  הזה  ובמקום  מזויפת.  ואהבה 
לתאוות  בעבדות  שקוע  להישאר  האם  הבחירה: 
ולגזור על עצמו להיות עבד עולם או לשאוף לצאת 
לחירות ולשם כך עליו לדעת שבוויתור על הקשרים 
להידוק  זוכה  הוא  הטומאה  צד  עם  שלו  הפסולים 

וחיזוק הברית שלו עם הקדוש ברוך הוא.

מרגיש  לא  בכלל  לפעמים  בתאוות  ששקוע  אדם 
הקדושה  התורה  ולכן  שלו.  העבדות  עומק  את 
לאדם  ומזעזעת  קיצונית  דוגמה  בפנינו  מעמידה 
שמוותר על כל חייו בגלל אהבה לשפחה, כל אחד 
נשכח  ולא  שגויה,  בחירה  כזאת  על  לשמוע  נחרד 
שלא מדובר בבחור רווק אלא ביהודי שכבר יש לו 

אישה וילדים וחיים נורמליים.

בזה שהתורה מזעזעת אותנו היא למעשה מציבה 
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ראש הישיבה

כך כל יהודי 
יכול למצוא 
את עצמו 

עבד לתאוותיו. 
הוא מוותר על 
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בשביל עונג 

שקרי ואהבה 
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