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'עיניים להם ולא יראו ידיהם ולא ימישון'  
‘They have eyes but cannot see, hands that cannot feel’ 
I attended a conference for work which was held over many hours. 
The problem was that we were not allowed to bring in outside food 
since they had many booths set up selling food and they wanted to 
make money by selling food. 
I considered the matter, but I am someone who only eats food that 
was strictly kosher, and I knew that I would not be able to buy 
anything there. On the other hand, I also knew that I could not go 
hungry. I prepared a lot of food and put it in my purse so that I could 
sustain myself when needed. When I came to pass through security, 
my heart began to pound, maybe they would find the food in my 
briefcase and I would be compelled to throw it out before I even 
started. The fear grew when the woman in front of me was checked 
and they found a bottle of water and they did not let her bring it in 
with her. With another woman, they found food in her bag and as 
much as she protested, it was of no avail and she had to throw the 
food away. My heart was pounding wildly, and I had no idea how I 
could bring the kosher food in with me especially since my bag was 
so full of food that I could not even close it. I asked Hashem to help 
me since my reason was not that I did not want to spend the money, 
rather I wanted to follow the laws of the Torah and eat kosher… 
I was still murmuring and the female inspection officer took the very 
large bag from my hand, looked at the salad that was sticking out of 
the top since I could not close the bag all the way, she felt the 
outside of the bag, lightly placed her hand on the bottom of the bag, 
and amazingly, returned the bag to me. 
I thanked Hashem and went inside, but the story repeated itself 
when I passed through two other inspection stations as if an angel 
was guarding me and I passed through without a problem since 
every other bag was empty and there was no food or liquid to be 
found because of the first inspection at the entrance. 
With thanks to Hashem for His special hashgacha over me that I 
could eat kosher in literally an amazing way. 

  י.ה.
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When he will express – כי יפליא 
Everybody knows that if a person buys an ordinary car, it remains 
an ordinary car. Even if he washes and polishes it, it still remains 
the same ordinary car. If he wants a prestigious car, a more 
expensive car, he needs to buy one. This applies to everything, 
not just cars. 
However, there is one thing that is different, it can easily be 
converted from ordinary to significant or the opposite, and that is 
speech. Everyone can change speech at any given moment, and 
not only that, but through speech the fate of material things can 
be changed. For example, you buy something to eat and you want 
to put it in your mouth, before eating it you must recite a bracha, 
and the formulation of the bracha determines the loftiness of the 
food. A bracha with kavanah [proper concentration, intent] can 
elevate the food and the neshama found in it to a high place, to a 
complete correction. However, if chas v’shalom does not recite a 
bracha or speeds through reciting a bracha without kavanah, the 
food does not reach any level of correction and the person eating 
it can, chas v’shalom even be harmed by the food, (as discussed 
at length in issue 455.357 on Parashas Tazria regarding Yochanan 
Kohen Gadol). 
In our parsha as well we see the power of speech. The Torah 
states (27:2): יפליא נדר' 'איש כי  – ‘When a man will express a vow’ 
and Rashi explains: ‘When a man will express – express orally’, 
that is, when a person says ‘This is an olah-offering’ or ‘This is 
Kodesh [sanctified]’, the animal receives Kedusha – sanctity, and 
from that moment on, all laws of hekdash apply to it! 
Rebbe Chaim Vital zt”l wrote: ‘Something else is hinted at in the 
Mishna (Avos 4:11) ‘whoever fulfills even a single mitzvah gains 
himself a single advocate’, that is, every utterance that comes out 
of a person’s mouth, whether good or bad, if it is good – it creates 
a good angel, and if it is bad – it creates a bad one. Therefore, a 
person should be careful not to profane his speech, neither with 
lashan hara [slander] or nivlos hapeh [foul language] or a false 
swear. He should not say that this is not an action it is just 
insignificant speech, know that this is not so, rather, everything 
that emerges from the mouth of a person creates a complete 
deed. If good – he creates a good angel, and if bad – he creates a 
bad one, and so, (Bamidbar 30:3) 'אל יחל דבורו' – ‘he shall not 
profane his word’ – his holy speech. 

- Tiv HaTorah – Bechukosai 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
With much gratitude to Hashem Yisbarach 

Tiv HaSichos 
Rav Gamliel on the Parsha – Bamidbar 

has been published 
 



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

 

 

It is clear from his words that this is the trait of HaKadosh Baruch Hu, 
that even though suffering is necessary for the atonement of the sin, 
the person is able to reduce the suffering. When we think about it, 
we can appreciate the extent of the compassion of HaKadosh Baruch 
Hu, for although the person deserves to suffer for a long while, 
Hashem is not angry and makes it possible for him to extricate 
himself from this and he can reduce his punishment to 1/30th of 
what it could have been. [The calculation is based on the four times 
seven is mentioned in the parsha].  
Even the very thing that HaKadosh Baruch Hu is punishing him for is 
a sign of kindness, for not everyone earns this. The Torah itself 
states (Devorim 7:10) 'ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו' – ‘And He 
repays each of those who hate Him to his face, to make him perish’, 
and it is brought down in the name of Rebbe Pinchas of Karitz zy”a 
(Imrei Pinchas sha’ar 7 os 71) where he speaks about a certain 
wicked individual who did a good deed, and he said that this good 
deed should stand for him and be his downfall. The very thing that 
punishes a person in this world is very beneficial for him, and he 
needs great merit for this. Tzaddikim yearn for this very much as it is 
told about one of the great ones of the previous generation who 
endured terrible suffering, and pain medication had not yet been 
discovered. One of his students saw that he was murmuring some 
words. He went closer to him to hear what he was saying and this is 
what he heard: “Ribono shel olam, have pity on me, and send me 
additional suffering, so that I may come above purified sevenfold.” 
Similarly, it is told about Rebbe Elazar Menachem Mendel zy”a that 
his son, Rebbe Dovid Tzvi Shlomo zy”a heard his Tefillah on Yom 
Kippur, and he heard him confess during Viduy, and said: “And that 
which I have sinned before You should be wiped away through Your 
great mercy, ‘even’ with suffering and serious illness.” His son, 
Rebbe Shimon Nosson Natta zy”a testified about his father, Rebbe 
Dovid, that he as well was accustomed to doing this. These 
Tzaddikim sensed that sin was a fearsome thing and they requested 
of HaKadosh Baruch Hu that He remove it from them in any way 
possible, even with suffering and serious illness, Rachmana litzlan. 
This is something that everyone must believe, that even if they are 
hit with suffering difficult to bear, he must believe that it is for his 
benefit, for HaKadosh Baruch Hu wants kindness. Even if He causes 
the person to suffer, it is out of His great compassion, and as much 
as it is possible to ease the pain, He will try to do. If so, then this 
suffering is coming from a  source that only wants to benefit him. 
I knew a man who was a holocaust survivor, who after the terrible war, who 
truly feared the word of Hashem and he was meticulous for the easy things 
as well as the hard ones. However, I knew that before the war he was not as 
observant just like those in his surroundings. To me this was amazing, for 
the period after the war the norm was the opposite. Many of those who 
were saved and had been observant before the war changed and went off 
the derech, Rachmana litzlan, but he was different. The terrible things that 
he saw brought him closer to be under the wings of the Shechina. Once, I 
gathered the courage to ask him about this and he said that during the war 
he saw the Germans yemach shemam, always want to specifically aggravate 
the Jews and this was puzzling to me. Among the countries that they 
conquered there were plenty of people who they despised among the 
nations, and if they wanted to torment their enemies they would not have 
gone after just the Jews. This was a sign for me that it was hashgacha of 
judgment that placed a sword in the hand of our enemy to mete out justice 
Rachmana litzlan. I learned from here that HaKadoah Baruch Hu wants to 
benefit His people in the World that is only Good and this brought them to 
Teshuva and regret. 
Hashem Yisbarach should protect us and may we repent 
wholeheartedly, then we will not need pain and serious illness, 
rather, goodness and kindness should chase us our whole lives. 
  

 

 במעלת היסורים
The benefit of sufferings 

 
אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם 

)כו:מא(הערל ואז ירצו את עונם:   
I, too, will behave toward them with casualness and I will bring 
them in the land of their enemies, perhaps then their unfeeling 
heart will be humbled and then they will gain appeasement for 
their sin. (26:41) 
Rashi explains: Perhaps then their unfeeling heart will be humbled 
– if it will be humbled, or perhaps their heart will be humbled.  
And then they will gain appeasement for their sin – They will atone 
for their sin through their sufferings.  
Chazal have revealed to us (Yoma 86a) that there are four divisions 
of atonement: If one transgressed a positive precept and repented, 
that is, he regretted doing it before the Knower of Secrets 
confronted him and he said that he will not do the foolish thing 
again, he does not move from there until he is forgiven. If one 
transgressed a negative commandment and repented, repentance 
is suspended [the intent is that for every sin a person transgresses a 
destroying angel is created Rachmana litzlan, and it hopes to 
avenge the person who created it. But repentance suspends it and 
the accuser does not harm him at all] and Yom Kippur atones. If he 
committed sins that are punishable by kares or execution by Bais 
Din, then Teshuva and Yom Kippur suspend it and suffering atones. 
What emerges from this is that there are some sins whose 
atonement is dependent on suffering. However, when we 
contemplate our parsha we see that even this can be sweetened by 
the power of Teshuva. The earlier the person precedes and begins 
his Teshuva, the suffering that he was supposed to endure is 
sweetened [lessened]. We see in our parsha that HaKadosh Baruch 
Hu warned us that if chas v’shalom we do not walk on the right 
path He will be forced to punish us, but it will not come upon us 
with an outpouring of rage and He will punish us immediately with 
harsh punishments. Rather, it will start off lightly and build in 
severity. Only after He sees that after punishing us with a lighter 
punishment we have not been aroused to repent, then He will 
punish us with harsher punishment. Every time He adds 
punishment to those who rebel against Him will be seven-fold 
harsher than before. We cannot suspect that Kudsha Berich Hu is 
not serving justice as deserved, by the strict letter of the law, the 
sinner should have been punished severely immediately upon 
sinning. However, HaKadosh Baruch Hu is slow to anger, and He 
hopes that the person will repent, and then He will not have to 
serve justice and he will be spared from the suffering that he 
should have gotten. However, if he does not repent, then Hashem 
Yisbarach will exact justice as he deserves. This is why HaKadosh 
Baruch Hu warns us that if we see suffering coming upon us, it is 
incumbent upon us to examine our deeds and speed up our 
repentance, since the more we hurry our Teshuva, the more the 
suffering is diminished from we strictly deserve. 
In light of these words, we can appreciate the holy words of the 
holy ‘Bnei Yisaschar’ in his sefer ‘Igra D’Pirka’ (Os 125): A person 
should not be disheartened and fear the punishment of suffering 
and not return to Hashem, knowing that his atonement will not be 
concluded unless he suffers. Hashem Yisbarach is compassionate 
and sees into one’s heart, and if he repents with true regret and 
changes his ways and promises to be different in the future, then 
Hashem will reduce his severe sins with only mild suffering with for 
example (Eruchin 16b) he will reach into his pocket for a coin and 
he will not find one, or something similar. Even the power of 
reciting Kriyas Shema helps reduce the sins, even the sin of chillul 
Hashem as brought down in the holy Zohar (Section 3 121:1).  
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“I will provide your rains in their time, and the land will give its produce”

When We Occupy Ourselves with the Torah and Mitzvos 
 with which HKB”H Betrothed Us then He Provides for Us 

 Like a Man Provides for His Wife Respectfully and Abundantly

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

And it will be that if you thoroughly heed My mitzvos 
that I command you today . . . then I shall provide the rain 
of your land in its time, the early rain and the late rain; and 
you shall bring in your grain, your wine, and your oil . . . 
Beware, lest your heart be seduced and you turn away and 
serve other gods and bow down to them.  Then the wrath 
of Hashem will flare up against you; He will restrain the 
heavens and there will be no rain, and the ground will not 
yield its produce.  

The Heavens and the Earth  
Are Two Reliable Witnesses

In fact, in his parting words to Yisrael before passing away, 
Moshe Rabeinu explains (Devarim 32, 1): ואדברה השמים   "האזינו 

 Listen, O heavens, and I will speak; and—ותשמע הארץ אמרי פי"
let the earth hear the words of My mouth. Rashi comments: 
“Listen, O heavens,” that I am warning Yisrael and be 
witnesses to the matter; for, thus did I tell them, that you 
shall be witnesses.  And, similarly, “and let the earth 
hear.”  Why did Moshe call the heavens and the earth to be 
witnesses against them?  Moshe said, “I am flesh and blood.  
Tomorrow I will be dead.  If Yisrael were to say, ‘We did 
not accept the covenant upon ourselves,’ who would come 
and contradict them?”  Therefore, he called as witnesses 
against them the heavens and the earth, witnesses that 
exist forever.  And, furthermore, if they will be meritorious, 
the witnesses will come and give them their reward.  As 
it is stated (Zechariah 8, 12): “The vine will yield its fruit, 
and the earth will yield its produce, and the heavens will 
give their dew.”  And if they will be found guilty, the hand of 
the witnesses will be the first against them—as it says, “He 

In this week’s parsha, parshas Bechukosai, it is fitting that 
we examine the amazing association of Torah and mitzvos with 
the rains of berachah (Vayikra 26, 3): 

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם 

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את 

זרע, ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם 

ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם". 

If you will follow My decrees (Rashi: That you labor in the 
study of Torah) and observe My mitzvos and perform them; 
then I will provide your rains in their time, and the land will 
yield its produce and the tree of the field will bear its fruit.  
Threshing will overtake vintage for you, and the vintage 
will last until the sowing; you will eat bread to satiety and 
you will dwell securely in your land.  I will provide peace in 
the land, and you will lie down with none to frighten you; 
I will cause wild beasts to withdraw from the land, and a 
sword will not cross your land.

We will endeavor to explain why HKB”H chose to reward 
Torah-study and the performance of mitzvos with the rainfall 
and the land’s productivity.  Conversely, chas v’shalom, the 
punishment for neglecting Torah-study and the performance of 
mitzvos is the withholding of rainfall and the land being non-
productive.  The latter is articulated in the second passage of 
Krias Shema (Devarim 11, 13): 

"והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום... ונתתי מטר 

ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך תירושך ויצהרך... השמרו לכם פן יפתה 

לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחווים להם, וחרה אף ה' בכם ועצר את 

השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה". 
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will restrain the heavens, and there will be no rain, and the 
ground will not yield its produce.”  And afterwards, “You 
will be swiftly banished by the nations.”  

This is consistent with the teaching in the Gemara (A.Z. 3a) that 
le’asid la’vo, the nations of the world will protest and ask HKB”H, 
“Who will attest to the fact that Yisrael abided by the Torah?”  
HKB”H will respond to them, “The heavens and the earth will 
testify on their behalf that they abided by all the precepts of 
the Torah.”  Notwithstanding, it behooves us to explain in greater 
depth the intimate relationship between observing the Torah 
and its mitzvos and the rainfall and the productivity of the land.  
Additionally, we will endeavor to explain why HKB”H specifically 
chose the heavens and the earth as the two witnesses to attest 
to the fact that Yisrael abided by the precepts of the Torah—as 
evidenced by the heavens providing rains of berachah and the 
land yielding its produce.  

Since we are discussing the rains, it is fitting that we examine 
what we have learned in the Gemara (Ta’anis 7a): ,אמר רב יהודה" 

לקח ואין  לקחי,  כמטר  יערוף  שנאמר  תורה,  בו  שניתנה  כיום  הגשמים  יום   גדול 

 Rav  אלא תורה, שנאמר )משלי ד-ב( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".
Yehudah said: A day on which rain falls is as momentous as 
the day on which the Torah was given, as it states (Devarim 
32, 2): “May my teaching (’lekach’) drip like the rain.”  And 
here the word “lekach” means nothing other than Torah, as 
it states (Mishlei 4, 2): “For I have given you a good teaching 
(‘lekach’), do not abandon My Torah.”  At first glance, one can 
only wonder what can possibly be the connection between a 
day of rain and the day on which the Torah was given.  

“If you follow My decrees” Refers 
 to the Decrees that HKB”H Himself Observes

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing an elucidation in the Midrash (V.R. 35, 3) related 
to this passuk:מלך שבעולם  בנוהג  אלעזר,  רבי  אמר  תלכו,  בחוקותי   "אם 

 בשר ודם גוזר גזירה, אם רצה לקיימה הרי הוא מקיימה, ואם לאו סוף שמקיימה

מקיימה הוא  גזירה  גוזר  אלא  כן,  אינו  הוא  ברוך  הקדוש  אבל  אחרים,  ידי   על 

 HKB”H Himself, so to speak, observes all the mitzvos  תחילה".
of the Torah.  This is in stark contrast to human kings; they are 
capricious; they may or may not comply with their own edicts; 
if not, others comply with them on their behalf.  Not so HKB”H; 
He observes His own edicts before requiring others to do so.  

So, when the passuk says: “If you will follow My decrees 
and observe My mitzvos,” it implies that we are to observe 

the decrees and the mitzvos that HKB”H observes Himself.  It 
behooves us to explain why HKB”H chose to reveal this fact to us 
specifically here, with this passuk.  Additionally, how does this 
relate to the continuation of the text: “Then, I will provide your 
rains in their time, and the land will yield its produce.”  

Let us introduce an explanation from the Tosafists, zy”a, in 
Moshav Zekeinim, regarding the juxtaposition of the pesukim: 
“And the land will yield its produce, and the tree of the field 
will bear its fruit . . . and I will provide peace in the land.”  
The explanation is based on the teaching in the Gemara (B.M. 
59a): אמר רב יהודה, לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה" 

 מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר השם גבולך שלום חלב

 חיטים ישביעך. אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי, כמשלם שערי מכדא, נקיש ואתי

בביתא".  Rabbi Yehudah said: A person should always  תיגרא 
heed to have adequate grain in his house, for quarrels are 
most commonly found in a person’s home on account of 
grain (food), as it states (Tehillim 147, 14): “He Who makes 
your borders peaceful, He satiates you with the choicest 
wheat.”  Rav Pappa said: This reflects what people say: 
When the barley container is empty, quarrels begin to 
reverberate in the house.  

In other words, ample “parnasah”—livelihood—promotes 
peace and harmony in the home.  Thus, we can explain the 
juxtaposition of the pesukim: “You will eat your bread to 
satiety, and you will dwell securely in your land.  And I will 
provide peace in the land.”  When there is ample food and 
satiety in the world, then there is peace in the world, in keeping 
with the passuk: “He Who makes your borders peaceful, He 
satiates you with the choicest wheat.”  This is the gist of 
their explanation.  

Thus, we can provide a very nice explanation for the 
continuation of the Gemara (ibid.): ,לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו" 

שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר )בראשית יב-

 טז( ולאברם היטיב בעבורה, והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי

 A person should always take care to safeguard  היכי דתתעתרו".
his wife’s honor, because berachah is found in a person’s 
house solely on account of his wife.  The Gemara cites the 
fact that Pharaoh treated Avraham well on account of Sarah.  
And this is what Rava meant when he told the people of 
Mechoza: Honor your wives in order that you may become 
wealthy.  As explained, ample “parnasah” promotes “shalom”—
peace and harmony—in a home.  Hence, honoring one’s wife to 
ensure and enhance the peace and harmony of the household, 
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leads to ample wealth—“midah k’neged midah”—which further 
enhances the “shalom” of the household.  

Based on what we have learned, we can better appreciate 
what we have learned in the Mishnah (Oktzim 3, 12): אמר רבי" 

השלום, אלא  לישראל  ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  לא  חלפתא,  בר   שמעון 

בשלום". עמו  את  יברך  ה'  יתן  לעמו  עוז  ה'   Rabbi Shimon ben  שנאמר 
Chalafta said: HKB”H did not find a vessel better suited for 
preserving berachah for Yisrael than “shalom,” as it states 
(Tehillim 29, 11): “Hashem will give His nation strength; 
Hashem will bless His nation with shalom.”  For, a person 
who promotes “shalom” is a vehicle for berachah.  HKB”H 
will provide him with ample bounty and good, so that he may 
safeguard the “shalom” of his household.  If, however, he is a 
quarrelsome, argumentative person, who upsets the peace and 
harmony of his household, he does not have the right to request 
ample “parnasah” of HKB”H for the sake of his “shalom-bayis.”  
After all, he is the one responsible for the lack of “shalom-
bayis.”  

HKB”H Betrothed Us Like 
 a “Chasan” Betroths a “Kallah”

Now, we know that at Matan Torah, HKB”H betrothed Yisrael 
like a bridegroom betrothing his bride.  As it is written (Shemos 
וקדשתם" :(10 ,19 העם  אל  לך  משה  אל  ה'   Hashem said to—"ויאמר 
Moshe, “Go to the people and sanctify (prepare) them.”  
According to Chazal, the word "וקדשתם"—sanctify/prepare—
implies that HKB”H appointed Moshe Rabeinu as his agent to 
betroth Yisrael, as a “Chasan” would betroth a “kallah,” with the 
Torah she’b’chsav as the marriage document.  As we learn in the 
Midrash (D.R. 3, 12): 

"בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך, הלכה אדם מישראל שקידש אשה מי צריך 

ליתן שכר כתב קידושין. כך שנו חכמים אין כותבין שטרי אירוסין ונישואין אלא 

מדעת שניהן והחתן נותן שכר, וממי למדנו מהקב"ה בשעה שקידש לישראל בסיני, 

דכתיב )שם( ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר, ומי כתב השטר 

הזה משה, מנין שנאמר )דברים לא-ט( ויכתוב משה את התורה הזאת, ומה שכר נתן 

לו הקב"ה, זיו הפנים דכתיב )שמות לד-כט( ומשה לא ידע כי קרן עור פניו".

According to the Midrash, we learn the halachos of 
kiddushin from HKB”H and the manner in which He betrothed 
Yisrael at Sinai. 

Similarly, we learn that HKB”H betrothed Yisrael at Matan 
Torah from that which is written (ibid. 19, 17): ויוצא משה את העם" 

 Moshe brought the—לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר"
people forth from the camp toward G-d, and they stood under 

the mountain.  Rashi explains in the name of the Mechilta: This 
informs us that the Shechinah went out towards them like a 
“Chasan” who goes out to greet the “kallah.”  In other words, 
when Yisrael arrived at Har Sinai to receive the Torah, HKB”H 
greeted them like a bridegroom greeting his bride, prepared to 
step under the “chuppah.”  Therefore, as we learn in the Midrash 
(Tanna D’Vei Eliyahu Rabbah 9): אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה" 

 the only proper woman is one who abides—שהיא עושה רצון בעלה"
by her husband’s will.  In similar fashion, Yisrael, who were 
betrothed by HKB”H must comply with His will.  

Now, we know that HKB”H observes not only the mitzvos 
specified in the Torah but even the mitzvos instituted by the 
Rabbis.  As the Midrash Tanchuma explains (Nasso 29): לא" 

 יאמר אדם איני מקיים מצות זקנים הואיל ואינן מן התורה... אלא כל מה שגוזרים

)איוב כב-כח( אני מסכים שנאמר  על דבריהם   עליכם תהיו מקיימין... למה שאף 

ויקם לך".  A person should not say that he will not  ותגזר אומר 
observe the mitzvos instituted by the sages, since they are 
not from the Torah . . . instead, everything that they impose 
upon you, you should observe . . . Why?  Because, I concur 
even with their decrees, as it says (Iyov 22, 28): “When you 
speak a decree, it will be fulfilled for you.”  He brings a proof 
from the fact that HKB”H agreed to Yaakov’s placing Ephraim 
ahead of Menashe—as evidenced by the fact that during the 
inauguration of the Mishkan, the prince of Ephraim offered his 
korban first.  

Hence, it turns out that if Yisrael study Torah and observe its 
mitzvos, they demonstrate that they are acting like a proper wife, 
who complies with her husband’s will.  As a result, HKB”H fulfills 
the statement of the Gemara cited above: Rabbi Yehudah said: 
A person should always heed to have adequate grain in his 
house, for quarrels are most commonly found in a person’s 
home on account of grain (food), as it states: “He Who makes 
your borders peaceful, He satiates you with the choicest 
wheat.”  He provides us with an ample, respectable livelihood, so 
that “shalom” will prevail between us and HKB”H.  

This then is the implication of the passuk: בחוקותי  "אם 

 ״ואת מצוותי תשמרו if you labor in the study of Torah, and—תלכו"

אותם"  you fulfill the mitzvos of the Torah; thus, you—ועשיתם 
will demonstrate that you are respecting and complying with 
the kiddushin with which I betrothed you at Matan Torah, like 
a proper wife, who complies with her husband’s will; then, I, 
too, will fulfill the words of Rabbi Yehudah.  As a good husband, 
I will heed that there is ample food in the home, in order to 
promote “shalom,” as it is written: “Then I will provide your 
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rains in their time, and the land will yield its produce and 
the tree of the field will bear its fruit . . . you will eat bread 
to satiety and you will dwell securely in your land.  I will 
provide ‘shalom’ in the land.”  

We can now begin to comprehend the teaching in the 
Midrash.  When HKB”H said: "אם 'בחוקותי' תלכו ואת 'מצוותי' תשמרו"—
he was alluding to us that He Himself abides by and fulfills the 
decrees and the mitzvos of the Torah.  As we have learned, 
HKB”H wanted us to know that if we abide by the mitzvos of the 
Torah, with which He betrothed us at Matan Torah, then He will 
also abide by the decrees of the Torah and fulfill His obligation 
to provide for us like a husband who is obligated to provide for 
and feed his wife.  

We Bless the Rain when the Chasan 
 Goes Out to Greet the Kallah

Proceeding with this line of reasoning, we will now discuss 
HKB”H’s promise in greater depth: “If you will follow My 
decrees and observe My mitzvos and perform them; then I 
will provide your rains in their time, and the land will yield 
its produce and the tree of the field will bear its fruit.”  Let 
us refer to a fascinating passage in the Gemara (Ta’anis 6b): 

"אמר רב יהודה, מיטרא בעלה דארעא הוא שנאמר כי כאשר ירד הגשם והשלג 

מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה".

Rav Yehudah said: Rain is the husband of the earth.  For, 
just as a husband impregnates his wife—who conceives and 
produces children—so, too, the rain impregnates the earth—
that becomes fertile and yields produce.  As it states (Yeshayah 
55, 10): “For just as the rain and snow descend from heaven 
and will not return there, rather it waters the earth and 
causes it to produce and sprout.”

In a similar vein, the Pirkei D’Rabbi Eliezer explains (6): 
 "כשירצה הקב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צידן של בריות, פותח אוצרות הטוב

ומיד הארץ מתעברת ככלה שהיא זכרים,  וממטיר על הארץ שהן מים   שבשמים, 

 מתעברת מבעלה הראשון, וצמחה זרע של ברכה, שנאמר יפתח ה' לך את אוצרו

השמים". את   When HKB”H wishes to bless the produce  הטוב 
of the land and to provide for His creatures, He opens the 
treasures of goodness in the heavens; rain falls upon the 
earth in the form of male waters.  Immediately, the land is 
impregnated like a “kallah,” who is impregnated by her first 
husband.  It yields blessed produce, as it states (Devarim 28, 
12): “Hashem shall open for you His storehouse of goodness, 
the heavens.”

Let us explain based on our current discussion.  HKB”H 
sits in the heavens above, as it were, like a “Chasan.”  He 
provides Yisrael, His “kallah,” and the inhabitants of earth, with 
abundant goodness, as it is written (Tehillim 33, 13): “From 
heaven Hashem looks down; He sees all mankind.  From His 
place of dwelling, he oversees all the inhabitants of earth.”  
Therefore, when Yisrael fulfill the Torah and its mitzvos, with 
which they were betrothed by HKB”H, He in turn makes the 
rain fall from the heavens to irrigate the earth.  As a result, it 
provides mankind with abundant produce and sustenance.  

This provides us with a wonderful interpretation of our 
sages’ enigmatic statement (Berachos 59b): על מברכין   "מאימתי 

 הגשמים, משיצא חתן לקראת כלה. מאי מברכין, אמר רב יהודה, מודים אנחנו לך

 When does one recite the berachah  על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו".
over rain?  After the “Chasan” goes out to greet the “kallah.”  
What berachah is recited?  Rav Yehudah said: “We thank 
You for every single drop that You have brought down for 
us.”  It is crucial to realize that HKB”H provides us with rain 
from the heavens in the merit of Torah and mitzvos—like a 
“Chasan” who provides his “kallah” with a bounty of goodness.  
However, who can be sure that he is fulfilling the mitzvos of the 
Torah properly?  Therefore, specifically when the rain falls, we 
bless HKB”H for every single drop that He gives us, even if we 
are unworthy.  

We can now shed some light on Rav Yehudah’s obscure 
statement: “A day of rain is as momentous as the day on 
which the Torah was given.”  As we have learned, HKB”H 
betrothed Yisrael on the day that the Torah was given, like a 
“Chasan” who betroths a “kallah” with the Torah and its mitzvos.  
As explained, it is in this merit that HKB”H brings rain down to 
the earth from the heavens, like a groom providing his bride 
with an abundance of good.  

This then is the message HKB”H is conveying to Yisrael: 
אותם" ועשיתם  ושמרתם  תשמרו  מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי   If you  ."אם 
occupy yourselves with the Torah and its mitzvos, with which 
I betrothed you; השדה ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם   "ונתתי 

פריו"  so that I will provide you with rain to irrigate the—יתן 
earth, like a “Chasan” who goes out to greet the “kallah,” so 
that it will be fertile and bear fruit; "בארץ שלום   I will—"ונתתי 
promote “shalom” in the land, in keeping with Rav Yehudah’s 
statement: “A person should always heed to have adequate 
grain in his house . . . as it states (Tehillim 147, 14): “He 
Who makes your borders peaceful, He satiates you with 
the choicest wheat.”   
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The Wonderful Connection between  
Rav Yehudah’s Four Statements

We will now draw a connection between the four teachings 
of Rav Yehudah cited above.  The first statement was: “A day of 
rain is as momentous as the day on which the Torah was 
given.”  The second statement was: “Rain is the husband of 
the earth.”  The third statement was: “A person should always 
heed to have adequate grain in his house . . . as it states: 
“He Who makes your borders peaceful, He satiates you with 
the choicest wheat.”   The fourth statement was: When does 
one recite the berachah over rain?  After the “Chasan” goes 
out to greet the “kallah.”  What berachah is recited?  Rav 
Yehudah said: “We thank You for every single drop that You 
have brought down for us.”  

It seems that with each of these statements, Rav Yehudah 
intended to extol Yisrael’s virtues before HKB”H.  Seeing as 
HKB”H betrothed Yisrael at Matan Torah, and seeing as He abides 
by all of the mitzvos of the Torah and the decrees of the sages, it 
is fitting that He provide Yisrael with abundant good via the rains 
that descend from the heavens to make the earth productive.  As 
a result, “shalom” will prevail between us and HKB”H.  

Let us add a pleasant tidbit.  Why did Rav Yehudah merit 
making these four statements?  We have learned in the Gemara 
(Berachos 7b): תהלים( קרא  דאמר  אלעזר  רבי  אמר  גרים,  דשמא  לן   "מנא 

ֵׁשמֹות". אלא  ַׁשּמֹות  תקרי  אל  ָּבָאֶרץ,  ַׁשּמֹות  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ה'  ִמְפֲעלֹות  ֲחזּו  ְלכּו    מו-ט( 
The Gemara teaches us that one’s name has an effect on one’s 
life; a passuk from Tehillim is quoted to substantiate this fact.  
Elsewhere, the Gemara teaches us (Sotah 36b): יהודה שקידש שם" 

 יהוד"ה The name  שמים בפרהסיא נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא".
contains all four letters of the holy name Havaya.  

Additionally, the Tikunei Zohar (Introduction 9b) explains 
that the name Havaya is alluded to by the first letters of 
(Tehillim 96, 11): י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ—the heavens will be 
glad, and the earth will rejoice.  Let us explain the allusion 
in light of our current discussion.  When HKB”H exhibits His 
divine mercy to creation with the name Havaya, He provides 
them with bountiful good via the rains descending from the 
heavens to the earth.  As a result: “The heavens are glad and 
the earth rejoices” due to the magnificent union that exists 
between HKB”H, Who dwells in the heavens, and Yisrael, the 
inhabitants of earth.  

Therefore, it was specifically Rav Yehudah, whose name 
contains all four letters of the name Havaya, who was privileged 
to reveal these four statements—extolling the virtues of Yisrael, 
who represent HKB”H’s “kallah.”  As such, He will provide the 
denizens of earth an abundance of good, timely, productive rain.  
Thus, Rav Yehudah’s statement will become a reality: “A person 
should always heed to have adequate grain in his house . 
. . as it states: “He Who makes your borders peaceful, He 
satiates you with the choicest wheat.”

Your People Yisrael Require Parnasah

Applying what we have learned, let us delight in what we have 
learned in the Gemara (Berachos 3b): כנור היה תלוי למעלה ממטתו" 

 של דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו, מיד היה

 עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר, כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי

לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה, אמר להם לכו  ישראל אצלו, אמרו 

 ,A harp hung above David’s bed.  At midnight  והתפרנסו זה מזה".
the northern wind came and blew on it, and it would play 
by itself.  Immediately, he would rise and engage in Torah-
study until the break of day.  At the break of day, the sages 
of Yisrael would enter his quarters and say to him, “Our 
master, the King, your people, Yisrael, require parnasah.”  
He would reply to them, “Go, and derive sustenance from 
one another.”

To explain the matter, we will refer to the Zohar hakadosh 
(Lech Lecha 89b).  It teaches us that the reason the kingship 
of the House of David descended specifically from Yehudah is 
because the name יהוד"ה contains all four letters of the name 
Havaya; and the addition of the letter “dalet” to his name 
alludes to David HaMelech, who descended from Yehudah.  

We can now provide a very nice explanation for the exchange 
between David HaMelech and Yisrael’s sages.  They pointed out 
that he warranted the kingship of Yisrael, precisely because 
he was from the shevet of Yehudah, and the first letters of 
the passuk ה'ארץ ו'תגל  ה'שמים    .יהוד"ה appear in the name י'שמחו 
Hence, it befits him to pray to Hashem to extend His bountiful 
good from the heavens to the earth on behalf of Yisrael; thus, 
the heavens will be glad and the earth will rejoice.  

Accordingly, we can explain David’s response: “Go and 
support one another.”  The Torah teaches us that Yisrael were 
blessed to be like the stars in the heavens and the sand on the 
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seashore, as HKB”H informed Avraham Avinu after Akeidat 
Yitzchak (Bereishis 22, 17): זרעך את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך   "כי 

 I shall surely bless you and—ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים"
surely increase your offspring like the stars of the heavens 
and like the sand on the seashore.

We can suggest that HKB”H was alluding to the magnificent 
partnership that existed between Yissachar and Zevulun.  Shevet 
Yissachar, who studied Hashem’s heavenly Torah, represented 
the “stars in the heavens”; while Shevet Zevulun, who engaged 
in commerce and earthly matters represented the “sand on the 
seashore,” as indicated by Yaakov Avinu’s berachah (ibid. 49, 
  .Zevulun shall dwell by seashores—"זבולון לחוף ימים ישכון" :(13

Through the union of Yissachar and Zevulun, a magnificent 
union of heaven and earth was created.  In that merit, HKB”H 
brings rains of berachah down from the heavens to the earth.  

This then is the implication of David HaMelech’s profound 
response: “Go and support one another.”  Yes, I am the King of 
Yisrael from Shevet Yehudah.  It befits me to appeal to HKB”H 
to send the rains from the heavens to the earth.  You, however, 
must first perform a triggering act from below—you must 
support one another.  Yissachar, the pillar of Torah, must be 
supported by Zevulun, thereby uniting heaven and earth.  In 
that merit, HKB”H will send the rains of berachah from the 
heavens to the earth.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

his Parsha discusses the Brochos, the blessings, that Klal Yisroel 
receives when they fulfill Hashem’s Mitzvohs, and the Kelolos, 
the curses, when they do not. When one reads the Kelolos, 

it becomes clear that fulfilling the Mitzvohs is not enough. If people 
fulfill the Mitzvohs with the attitude of Holchim Imi B’keri, following 
my instructions without passion, or with some other mission, they 
will receive the curses listed in the Torah.
 
This makes me wonder. I assume that there are three levels: 1) 
Fulfilling the Mitzvohs so that they receive Brochos, beyond what 
is Teva (natural); 2) Doing Aveiros so that they will receive more 
Kelolos, beyond what is natural; 3) Something between the first two, 
which gives natural Brochos or Kelolos. What do they have to do to 
receive a response for #3?
 
The answer, I believe, should give people insight into what Hashem 
considers the basic service, the minimal amount, that they can offer 
to Hashem.

 Anytime people are presented with an opportunity to do a Mitzvoh, 
such as Tefillin, or when someone asks them for help, they must 
approach the Mitzvoh with passion. However, even when they 
do Mitzvohs with passion, they will receive only natural Brocho, 
nothing more. While they may believe that they are doing what is 
expected of them, Hashem tells them differently. He tells people that 
if they want to properly fulfill the Mitzvohs, and receive rewards that 
are above natural Brocho, they must proactively, with passion, “chase” 
Mitzvohs.
 
If they seek out Mitzvohs, such as finding people who need help, they 
are Rodeif Sholom, they have elevated themselves to what a Jew is 
supposed to be. In return, Hashem will give them Brocho above what 
is natural. This will significantly increase what most people believe they 
deserve to get. My hope is that everyone will rise to the challenge. 

T

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

ashem has instilled many traits, attitudes, and behaviors into 
people’s natures, with the intention that they be used as 
tools to support their desire to grow. Nevertheless, they 

can be (and often are) used negatively. Even those generally used for 
good causes can be misused.
 
For example, some generous people can’t stop giving to others, 
even when they know that the recipients will use the gifts for self-
destructive reasons. Other people are 
patient, but allow others to take advantage 
of them, even when they are aware that 
doing this will empower those self-absorbed 
people.
 
Defining (or “labeling”) people to 
themselves and to others, and the 
nature to label others, can be both 
positive and negative. In this article, I will discuss labels, with the 
intention of guiding people to use the positive aspects of labeling 
themselves and others. More importantly, parents, Rabbeim, and 
Moros, should train young people to limit the use of labels for 
personal growth, and not use labels as weapons to taunt their peers 

when they get together in Shul and school, etc.
 
I label myself as a Ben Torah, and actively affiliate with Torah Jewry. 
Doing this offers me many advantages. I don’t have to make many 
decisions every day. I know how I am supposed to think. I follow a 
small set of Halacha-based Seforim. I follow a select group of Gedolim 
to help me understand how to interpret world events. When I need 
advice, I ask another set of people, all of whom are “carriers” of the 

Torah world.
 
People may affiliate with other groups, 
and the intention of this article is not to 
present one group above others. Some 
affiliate as businesspeople, others as Modern 
Orthodox, others as Askonim (activists), 
etc. Affiliating, and belonging, by 
labeling themselves as a part of a group, 

will strengthen people, and make them better at whatever 
they would have become had they perceived themselves 
only as individuals and not as members of a group. 
 
Readers may ask why anyone would blindly follow the decisions of a 
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"Defining (or “labeling”) people to 
themselves and to others, and the 

nature to label others, can be both 
positive and negative."
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group, as if they have chosen to belong to a cult, instead of thinking for 
themselves. I have only heard such questions with regard to religion.  
It is considered wise in business to affiliate and to seek advice from 
leaders of the groups with which they affiliate. Businessmen have 
their magazines and financial gurus whose advice they follow. Instead 
of being accused of belonging to a cult, their leaders are considered 
wise, and their advice is worthy of emulating.
 
Asking for advice, and believing what the advisors believe 
because they believe it, does not mean that people are 
mindless. It means that they have decided on a specific 
path, and located the people and resources who have 
mastered that path.
 
In contrast to the people above, those who do not label themselves, 
and instead pick and choose their beliefs and next steps in life, always 
find themselves grappling with questions. In addition, their freedom 
to choose will extend to their spouses and children, who will do 
whatever they want, instead of having a structure needed to make 
independent or conflicting decisions.
 
Labeling themselves as part of a specific group, without actually 
participating in the group, will have little 
purpose other than giving them a good 
feeling that they “belong”. However, doing 
this can have a positive or negative effect. 
People who are simple and sincere, and 
affiliate with a group or a cause, can become 
better by association. Their children will 
often continue to affiliate with that group 
and often do it with more passion, and rise beyond their parents’ 
successes. The fact that the parents affiliated, even without making 
any significant contribution to the group, paid off.
 
People who are less sincere, and possibly more insecure, will affiliate 
for self-serving reasons, and won’t do anything for, or because of, 
their affiliation. They will wave the banner of their group, and look 
down at and be critical of anyone who is different from the group. 
They ignore the reality that they have little of substance to do with 
the group with whom they affiliate.
 
Labeling also “decides” how people dress, how their homes look 
(e.g. the pictures on the wall), and the way they speak. When people 
“decorate” their homes, and themselves, with specific themes, they 
are confirming who they are, and what they represent. When I was 
younger, I was somewhat critical of people’s need for this “act”.
 
Later, I realized that people are energized when they actively “feel” as 
a part of a group, even if it is only in dress. Most people find it easier 
to define themselves when they take small, trivial, steps. For example, 
a black hat and white shirt don't make boys better “learners”, but it 
will motivate some of them to act more religiously. Fancy cars may 
make people feel more like “real” businessmen.
 
As I mentioned with regard to people’s views, when people label 

themselves for self-serving purposes or to discriminate against 
others, it becomes a negative aspect of labeling, and they will hurt 
themselves and others.
 
Children, teenagers, and almost everyone who is not married, like to 
label themselves and others in a “black and white” manner. They are 
either good or bad. In addition, because they tend to observe people 
and events in a superficial manner, they will place them in the “black”, 
because of their nationality, affiliation, or even their manner of dress 
or speech.
 
When they see a person wearing a white shirt, sunglasses, and/or 
driving various cars, they will decide, positively or negatively, based 
on their own affiliation, whether they will embrace that person as 
“one of them”, without considering the person’s personal qualities. 
If their affiliation is different from that person, they may reject the 
person even though s/he has above average personal character. 
Judging people who are of a different affiliation negatively is the cause 
of much hatred among Jews, and has caused the Golus to continue.
 
Children have to learn emotional and spiritual balance in 
many areas of their lives. Something can be no good, but 

still not be so bad. For example, there 
are many actions that people do, which 
are not effective when they perform 
a Mitzvoh, such as sitting down during 
certain parts of Davening. However, 
this may still be proper under certain 
circumstances, such as when a person's 
health is limited. I use the superficial 

comments that I get from teenagers as an opportunity to create 
balance for them, and to prompt them to see beyond the positive 
and negative images that people present to them.
 
Labels can become obsolete. When people are young, they 
may see themselves in a certain way. After a Kolel member has 
gone to work for a number of years, he should see himself as a Baal 
Habayis and a working man. This may motivate him to continue to 
attend Shiurim, and join a specific Minyan.  There are other obsolete 
labels, such as seeing oneself as the “nice guy”, the one who never 
gets things done, because he is “running around" doing favors for 
people who don’t appreciate him. He may be the “victim”, the one 
who “life” always treats poorly. Or, he may be the “Yeshivishe” one, 
the person whose lifestyle is restricted/burdened by self-imposed 
values.
 
Initially, those labels may have been true, and may have served them 
well. It may have helped them, as children, to survive the hurt of 
believing that their parents mistreated them but, years later, it will 
cause them to become bitter, and to be alienated from their friends.
 
In conclusion, people should always be mindful of their words, 
opinions, and labels. This will affect people’s “next step”, and help 
them have a positive attitude in life.
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"Children have to learn emotional 
and spiritual balance in many 

areas of their lives. Something can 
be no good, but still not be so bad."
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Dovid Gurwitz 
Parshas Bechuchosai 

Avraham Avinu – Why Is His “Brisi” Mentioned Last? - Part 1 

The word eretz, says the Meam Loaz, teaches us about choices we have in this life. It is 
composed of an Aleph, a Reish, and a Tzadi. The letters Aleph, Reish and Tzadi form the first 
letters of the expression, Tzadik O Rasha. That is really our choice. 

Since Yisroel means struggle with an angel. Eretz Yisroel, then, is a place of struggle. By 
definition and word structure, there cannot be “middle” in Eretz Yisroel. It therefore brings out 
the extremes in everything - terrain, politics, spiritual quests, weather, and, violence.  

The gematria of Eretz (291) Yisroel (541) equals, with the collel, 833, exactly the value of... 
Yishmael (451) AND (6) Esav (376)! The land is literally the theatre for the struggle against 
the two forces represented by Islam and Christianity, fought by the descendants of Yishmael 
and Esav against Yaakov, whose name was changed by the Satan - after he fought with the 
Satan - to Yisroel, which also means struggle with Hashem, and overcome.  

We mentioned in Parshas Vayishlach that Yaakov (182) plus Satan (359) equals ...541, which 
is the value of Yisroel! Yisroel means struggle, both internal and external. 

We see - in both the name Yisroel itself, and in the value of the name Yisroel - struggle. 
Yaakov is called the man who dwelled in tents – he studied constantly. Eretz Yisroel is 
therefore deeply tied to Torah.  

Rabbi Moshe Wolfson, shlita, Mashciach of Mesivta Torah Vadaas, writes in his wonderful sefer 
“Wellsprings of Faith” that, when Hashem revealed himself to each of the avos, His first words 
were always about Eretz Yisroel. How? To Avrohom, the words were: “go out from your land to 
the land I will show you – Eretz Yisrael. Yitzchak was told not to go to Mitzrayim, but rather, 
dwell in this land.  

Yaakov Avinu was told the following by Hashem at Har Moriah in a dream: I am Hashem Elokai 
Avrohom your father and Elokai Yitzchak. The land on which you are lying I will give to you and 
to your descendants.” All these words are in Sefer Bereishis. 

It is interesting that Parshas Bechukosai has tochachot, containing 49 rebukes, corresponding 
to the 49 day Omer count and the 49 year Yovel count. Since everything seems to fit so well, 
why does this Parsha say the following in 26:42 – “then I will remember my brisi Yaakov and 
also my brisi Yitzchak and also my Brisi Avrohom, and the land I will remember”.  

Why the reverse chronological order over here? 
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Rabbi Shamshon Raphael Hirsch zt”l gives us an amazing analysis of Avrohom, Yitzchak, and 
Yaakov in relation to the period of the Jewish nation development that they each represented 
at the outset, as well as in relation to what each type of bris represents on a national level 
later on.  

B’H’, as we will soon see though his incredible powers of seeing Bnei Yisroel as a developing 
group for world advancement, this seemingly reverse order in fact represents the exact correct 
order of the type of galuses that we have experienced and what the final geulah will look like. 

Rav Hirsch starts by comparing these covenants with the possuk in Bemidbar 25:1:“Heneni 
Nosan Lo Es Brisis Shalom” – in regard to Pinchus - the absolute promise is called Shalom – 
and will form the final state of matters on earth. Hashem has entrusted to those with selfless 
courage, to develop the Jewish nations, following a special derech – each a significant 
foundation, but unique - called Brisi Avraham, etc. 

Rav Hirsch explains that the different world position of each of the avos corresponds to the 
times of day of the prayers attributed to them.  

Avrohom was blessed by all – and stood alone – Ivri – and introduced Hashem to the world. He 
was honored and considered a prince of Elokim.  

Yitzchak had a clouded position – experiencing jealousy due to his brachos, while naming wells 
in his expression of following tradition.  

Yaakov had a “night” life – trials and tribulations, with a short time for joy.  

All three avos – bright, clouded and dark – were the bearers of the bris of Hashem, and hence, 
were mentioned separately to indicate that, not only were the roots varied, so too would be 
our fate vary. This indicates Hashem’s special guidance in exactly the same manner as that 
given to each of the avos – bright, rich, and honored – like Avrohom – or rich, but envied and 
disliked and rebuffed, like Yitzchak, or trialed and troubled, like Yaakov – with the achrayis to 
always be ben brisim. So, why mention them backwards? 

Rav Hirsch says that the beginning of the first galus led to a Yaakov fate of dark bitter days 
and hate. He herded successfully for Laban, but his brilliant work was met with trickery and 
complete lack of appreciation. However, the work towards enlightening all the nations allowed 
for the reaching of a level of acceptance and freedom and prosperity in lands where they had 
encountered  persecution.  

Now, a new experience of jealousy and push back came, in a “second school of galus” - 
Yitzchak galus. We had to learn not only NOT to assimilate, but to use the richer and freer 
forces – hopefully – for increased faithfulness to Torah. Only then, remaining Torah faithful in 
prosperity, could we reach Avrohom galus establishing alters of Torah in the midst of other na-
tions. 

Just like Yaakov’s fight with the saar shel Eisov only ended with an acknowledgment and 
blessing, so, too, will bnei Yaakov and Yitzchak be so blessed, and only then can the land be 
remembered, and only then can we come to the land promised to Avrohom.  

These three brises form the progressive stages of our role, whereby galus atones for our guilt 
as expressed in the tochachot, while maturing us for future permanent return to the land of 
independence and freedom. matan Torah leads to cherus, where the tablets were engraved as 
our only source of freedom. 

Rav Hirsch again opens our minds and hearts to a vision of a grand plan from Hashem. 
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וכלתיתקחבםא
If you will follow My decrees. (26:3)

Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, renders this pasuk
homiletically by translating the word im (if) innovatively. Im contains the 
same Hebrew letters as eim, mother, which leads the Rosh Yeshivah
(Shaar HaShomayim) to transform the message of the pasuk to assert 
that the mother, the akeres ha’bayis, mainstay of the Jewish home, is 
the one who catalyses the spiritual growth of her children. She is the 
one who initiates the process, who ensures their proper entrance to 
Torah study and mitzvah observance. Furthermore, he explains, the 
Torah alludes to the manner of conveyance that will achieve the greatest 
results: B’chukosai teileichu; if the mother herself will walk in the 
mitzvos, if she will set the example by personally representing how a 
Jew should live, then her children will follow suit. 

A mother sets the standard when she demonstrates her 
personal love and respect for Torah values, Torah study and observance. 
It is difficult to impart values when one personally does not adhere to 
them. Children repeat what they hear at home. They communicate their 
own values by the demeanour they choose to adopt. A mother projects 
the image she expects her children to reflect. (Veritably, this applies to 
both parents, but it is the mother who usually initiates the road map 
and sets the direction which her children will follow). This establishes 
the tone in the home and ultimately serves as the lodestar for her 
children to follow in their journeys through life. What is acceptable for 
her in the area of dress will, likewise, be acceptable to her daughter. 
When her son notes how she fills her time, the demands that she places 
on her husband to learn, attend a shiur, have a chavrusa, study partner, 
it will send a powerful message to him: This is how I want you to live. 
The role of a mother in shaping the Torah weltanschauung of her
children cannot be overemphasised. 

The Torah characterises womanhood as predicated upon two 
defining principles: eizer k’negdo, “A helpmate corresponding to him.” 
i.e., providing the environment for a good marriage and demonstrating 
the ability to address various issues as they surface; and eim kol chai, 
“Mother of all living” i.e., raising children in accordance with the 
hallowed mesorah, tradition, of our ancestors for whom the Torah was 
the nerve centre, their beacon of light which served as their source of 
inspiration. These two foci, wife and mother, are the two primary 
responsibilities of the Jewish woman. Whatever else she may do, be it 
for self-fulfilling reasons (as if wife and mother is insufficient fulfilment) 
or fringe benefits, the successful woman is one who has navigated and 
excelled at the first two critical principles of womanhood. 

The character and atmosphere of a Jewish home are largely 
determined by the mother. She is referred to as akeres ha’bayis, the 
mainstay of the home. A Jewish home should maintain its Jewish 
character 24/7. Jewish atmosphere is not reserved only for Shabbos. A 
Jewish household is conducted solely upon the directives of the Torah. 
Thus, it becomes a place in which Hashem is inclined to rest among the 
members of the household. In such a home, one can feel G-d’s Presence 
throughout. 

Primary among the Jewish mother’s role is the education of 
her children. She does this best by serving as a perfect example of one 
whose faith and trust is solely in Hashem. One can study about emunah, 
faith, in Hashem, but no sefer, Torah volume, will be as effective as 
observing a mother’s emunah from the earliest stages of his life. A child 
who grows up on a mother’s faith, observing his mother’s tearful 
prayers every day, listening to her plead with Hashem as she lights the 

Shabbos candles, beseeching Him for (spiritually and physically) healthy 
children, imbues a child with faith in the Almighty and serves as his 
anchor through life’s many challenges and vicissitudes. 

A child’s earliest memories often continue to inspire him 
throughout life. There is a well-known story, a vignette that took place 
shortly following the cornerstone laying of Yeshivas Ponovezh in 1944, as 
General Rommel’s troops were practically standing at the gates of Eretz 
Yisrael. It was an emotional scene, with the Ponovezher Rav weeping 
bitterly, his tears mixing with the cement that laid the foundation stone 
of the yeshivah. Indeed, Ponovezh was built with tears. It was that night, 
at the seudah, feast, prepared for the few students who were enrolled in 
the yeshivah, that the Rav spoke and related the following story. 

“You think the laying of the cornerstone took place today? 
Well, let me inform you that this is not so. The cornerstone laying took 
place 57 years ago on my mother’s back.” 

When the boys heard this, they were astounded. What did 
their revered Rebbe mean by this ambiguous statement? The 
Ponovezher Rav saw the look in their eyes and (emotionally) proceeded 
to relate the following narrative, which I have summarised in my own 
words.

It was a bitterly cold night, and the frozen ground was covered 
with five feet of snow. The Kahaneman family (Ponovezher Rav’s last 
name) – father, mother and five sons – sat around the “dinner” table 
animatedly discussing their day. They had little food to consume, due to 
the overwhelming poverty in which they lived; enthusiasm, however, 
always ran high, fuelled by their intense love for one another and their 
extraordinary joy in being alive to learn Torah. Each boy related what he 
had learned in cheder that day. This was despite the deep pall of sadness 
that permeated the house once their mother had declared that she 
would not permit her sons to go to cheder without a coat and boots. The 
children were acutely aware that their family was the “proud” owner of 
only one winter jacket and one pair of boots. Each child begged to be 
the lucky recipient of the precious winter gear, so that he could attend 
school the following day. 
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They each had a reason. The oldest boy, who was twelve years 
old, insisted that he should go, since his class was starting a new sugya, 
chapter, in the Gemorah. The eleven-year-old insisted that he, too, 
needed to be in class. The next two brothers clamoured to be heard; 
they, too, had reasons to be in school (how things have changed!) The 
youngest child, Yossk’ke (Ponovezher Rav), cried out, “What will be with 
my Mishnayos?”

They decided to drawing lots. Let Heaven decide who was to 
be the fortunate child who would trudge through five feet of snow to 
school. The next moments were like Yom Kippur. The boys bentched
with extreme intensity, each praying that he would emerge the winner. 
They recited their bedtime Shema with great fervour. They all retired to 
bed, not knowing which one would wake up in the morning as the 
winner who would attend school. 

At 5:30 a.m. the next morning, the mother, knowing that the
shamash, sexton, of the shul had already lit the coal stove in the shul
and it was now warm there, woke her oldest son, “Shah! Do not disturb 
your brothers.” 

“Mother. Did I win the raffle?”
“No,” she replied. “I won.”
The mother gave her son food for two meals and wrapped him 

up in a blanket. She then donned the coat and boots, lifted him up into 
her arms and carried him to shul (which also served as the community 
cheder). The cold was unbearable; the usual five minute walk took 
twenty minutes (each way). She left him at the shul and said, “I will pick 
you up at 5:00 this afternoon.” 

“The mother returned home, blanket in hand, woke her 
second son, and brought him to shul in the same manner that she had 
done earlier for his older brother. She repeated this procedure with sons 
number three and four. At 7:00 a.m., after she had been on the “road” 
for an hour and a half, she returned home and woke Yoss’ke, “Do you 
want to go to cheder?” she asked. He jumped up excitedly, “Yes, of 
course!” 

The mother wrapped him up in the blanket, and they started 
off for shul/cheder. He remarked, “Mother did not walk. She danced! 
She called out joyfully, ‘Ribono Shel Olam, I thank You for allowing my 
four sons to reach cheder today. I am now bringing You the fifth son. 
Thank You! May they always want to learn Your Torah. May Torah always 
be sweet to them!’”

Young Yoss’ke was so deeply moved by his mother’s words 
that he called out to her, “Mameh! You carried us in the ice and snow in 
order to learn Torah. You will see that I will bring my boys to learn Torah 
– for you, Mameh, for you.”

The Ponovezher Rav concluded his story with those parting 
words: “I have lost so much. Nonetheless, after all that I have lost and 
suffered, if I still have the strength to start again, to build a yeshivah, it is 
due to my mother.” 

Fifty seven years had passed, but he still remembered how his 
mother had valued Torah. When a mother demonstrates such 
extraordinary sacrifice due to her love of Torah, her children see and are 
inspired. Is it any wonder that her Yoss’ke became the architect of Torah 
chinuch in post-World War II Eretz Yisrael?

וכלתיתקחבםא
If you will follow My decrees. (26:3)

Rashi explains Im bechukosai teileichu; “If you will follow My 
decrees” – she’tiheyu ameilim baTorah; “That you will toil in Torah.” This 
is the deal breaker. It all begins and ends with Torah. One who does not 
toil (study is not enough; it must be toil) in Torah is not ensured success 
in mitzvah observance. Only one whose life is all about Torah – who 
studies Torah amid sacrifice, placing it on a pedestal above all else – can 
hope to follow in Hashem’s decrees. 

David Hamelech says (Tehillim 119:72), Tov li Toras Picha 
meialfei zahav va’kesef, “The Torah of Your mouth is better for me than 
thousands in gold and silver.” The Torah’s value exceeds that of the most 
precious metals. It has greater value than the most sought after jewels. 
Sadly, it takes a spiritual connoisseur – or an intelligent person who is 

not beholden to his physical desires – to appreciate the unfathomable 
value of Torah. Perhaps the following story will illuminate us. 

A wealthy man encouraged his son to study Torah with greater 
intensity, claiming that, ultimately, it is the most precious commodity to 
possess. The son had difficulty with this. “I have been learning Torah for 
years,” the son said. “The time has come for me to earn a living.” His 
father asked him to be patient, to continue learning, and he would soon 
see that nothing is as precious as Torah. 

The son returned to his studies. That night, when his father 
returned from the office, he asked his son what he had learned that day. 
The young man quoted a halachah, explaining it beautifully. “See!” 
exclaimed the father. “You gained a gold coin (that is what your dvar 
Torah is worth). I worked all day and only earned a silver coin.”

The next day, the son went to the market and chose a number 
of items from a vendor. The total of his purchases added up to half a 
gold coin. The son then proceeded to say over the dvar Torah to the 
vendor. After he finished speaking, the son said, “My dvar Torah is worth 
one gold coin. I owe you a half gold coin. Now you owe me a half gold 
coin.” The young man seriously stretched out his hand, believing that 
the vendor would give him a coin. Enraged, the vendor grabbed his 
merchandise and threw the son out of the store. Obviously, when the 
son returned home, he complained to his father about the purported 
value of his dvar Torah: “You told me that my dvar Torah was worth a 
gold coin. Well, all I received was an angry merchant who humiliated me 
and threw me out of his store!”

The father listened, went to his safe, and removed a precious 
diamond from it. “Here,” he told his son. “Take this diamond (which 
indisputably has considerable value) and go to the fruit and vegetable 
store, and, after making an order, attempt to pay with the diamond.” 
The son followed his father’s instructions. The people in the store were 
very impressed with the diamond’s lustre and perfection, and they were 
even prepared to give up to ten dollars for it. The son said that he would 
go home and ask his father if he was prepared to sell it.

The father looked at his son and said, “See, unless one is well-
versed in the value of an object and appreciates it, he will be unable to 
grasp its worth.” The next stop was the jewellery store, where the 
owner offered them a large sum of money for the little “stone.”

Only someone who is involved in the “business” can 
appreciate the value of a product. The fruit peddler is not proficient in 
diamonds – as the jeweller is not qualified to determine the value of a 
mango. One who studies Torah is able to estimate its extraordinary 
value. To one who learns, nothing is sweeter, more absorbing, more 
intellectually stimulating, than Torah. One who does not learn has 
greater problems with which to concern himself. 

ילעמשלובאתאלוירקימעוכלתםאו
If you will behave casually with Me and refuse to heed Me. (26:21)

The pasuk introduces us to a new aspect of/on sin: Casualness. 
We persist in thinking (or acting as if we think) that all of Hashem’s 
carefully and meticulously calibrated punishments are merely 
coincidental: “Things happen.” When we act toward Hashem with 
casualness, He responds, in turn, by making it more difficult to discern 
the Divine Hand when things happen to us. This leads to Hester Panim, 
Divine concealment, Hiddenness of Hashem’s Countenance, making it 
harder for us to perceive the truth. The concept of keri, casualness, 
applies likewise (not equally) in our interpersonal relationships with our 
fellowman. We pass people on a regular basis: Do we notice their facial 
expressions? Do we see joy, sadness, satisfaction, remorse? Do we care? 
Will our lives change in accordance with our fellowman’s circumstances? 
Are we casual to their plight, or do we carefully calibrate our reactions 
and responses to them? 

Empathy is the ability to share and understand the emotions of 
others. Such a person himself/herself feels a visceral reaction to the pain 
of others. They feel fear and/or pain within themselves when seeing 
others in such a situation. Others feel emotion on a cognitive level, 
understanding what the other person is going through – but not actually 
personally sharing in that feeling. There are those who, although 
exposed to deep emotional conflict and reaction, are personally able to 
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regulate their own reactions and exert control over their emotions. This 
does not mean the person does not empathise. He just happens to be 
able to control the expression of his empathy. 

These are all terms that apply to the individuals who are not 
connected to one another and how they react to another person’s pain, 
etc. As Yehudim, we are all part of one large collective body. Terms such 
as ethnic group and cultural/religious similarities do not apply to 
members of one’s family. In our case, we are all components of one 
body called Am Yisrael. Thus, the reaction should be shared overtly, 
because when one part of the body hurts, the entire body is in pain. 

The Torah expects us to feel the plight of others. Rashi writes 
that when we give a loan to a person, it is incumbent upon us to 
attempt to feel what it is like to be poor. As Horav Avigdor Nebentzhal, 
Shlita, puts it, we must lend money not only with our hands, but with 
our hearts, as well. 

Horav Eliyahu Chaim Meizel, zl, was Rav of Lodz, Poland. He 
took his position seriously, not only in the area of Halachah, but also in 
feeling and caring for the dire circumstances experienced by many of the 
members of his community. No government programs existed to assist 
the poor. If one could not afford wood for the winter, his family froze. It 
was not uncommon for people to sit wrapped in a blanket (for those 
who had access to one) in order to stay warm. The Rav was often seen 
going from door to door, seeking assistance for those in need. 

One frigid, blustery night, he knocked on the door of a wealthy 
townsman. When the man opened the door to greet the Rav, Rav 
Eliyahu Chaim pushed the door wide open and, while standing in the 
doorway, began to converse with the man. “How are things with your 
family?” he asked. “How is your wife? Your children? Is your business 
prospering?” All this was taking place while the icy winds penetrated the 
cosy warmth of the house, and the wealthy man stood shivering, biting 
his teeth in the bitter cold. Rav Eliyahu Chaim continued what was 
becoming a monologue, because his teeth were chattering to such an 
extent that the man could hardly speak. Finally, he said, “Rebbe, it is 
bitter cold outside. Why does his honour not come in, sit down, have a 
glass of hot tea – and then we can talk?” Rav Eliyahu Chaim replied, “I 
am collecting money to establish a fund to help the needy survive the 
frigid winter. These people have no heat in their humble homes, and we 
are seeking to provide them with the bare minimum. I held the door 
open because I wanted you to experience first-hand what your brothers 
are experiencing. By feeing the bitter cold, you are able to identify with 
their suffering. Thus, you will give handsomely to our fund.” 

As long as a person sits in his warm house, he does not truly 
understand the plight of his poor brother. Perhaps if his body feels the 
cold, his own heart will warm up, causing him to be more generous with 
his contribution. His mind rationally understands what the poor man is 
experiencing, but this is insufficient empathy. He must actively 
empathise, viscerally feel the pain, in order to respond appropriately. 

Another form of empathy is difficult for many of us to 
understand, so that we are unable to share in the pain effectively. Some 
members of our Jewish community (every city has its share of 
individuals in pain) are alone, in the sense that they are compelled to 
confront challenges which are complicated and formidable, and they do 
this alone, because people, inasmuch as they want to help, just do not 
understand. I say complicated, because every case, every scenario, is 
different. One can have family that is supportive, but still feel alone: “If 
‘Avraham’ or ‘Sarah’ do not understand what I am experiencing, then I 
remain alone.”

The following story is both inspiring and eye-opening, teaching 
us how a great man, a gadol b’Yisrael thinks, thus demanding of each of 
us to think likewise. A man came to the Yeshuos Moshe, Horav Moshe 
Hagar, zl, the Vishnitzer Rebbe of Eretz Yisrael, with a request for a 
brachah, blessing. Apparently, he was marrying off his daughter the 
following night, and he felt that he required an extra dose of blessing, as 
his wife had passed away six months earlier. The Rebbe blessed him, but 
insisted that he call him after the wedding, after the last guest had left 
the hall. He wanted to speak with him. “But Rebbe, it will be very late,” 
the man said. “Do not worry. Regardless of the time, I insist that you 
call.” 

One does not say ”no” to a Rebbe, so, at 3:00 a.m., the proud 
father called up the Rebbe. “Mazel tov!” the Rebbe began. “How was the 
wedding? Tell me about the dancing. How many people attended? Who 
was there? How was the band? Were there flowers on the table? What 
kind?” The conversation, seemingly about nothing of great significance, 
continued for almost an entire hour! Finally, the Rebbe bid the man,
“Good night,” and hung up the phone. 

The Rebbe’s gabbai, aide, listened to the conversation in 
amazement. The Vishnitzer Rebbe was a world leader. It was three 
o’clock in the morning. Surely, he had better things to do and worry 
about than to discuss the mundane aspects of a wedding.

“Why did the Rebbe do this?” the gabbai asked incredulously. 
“Let me explain my actions to you,” the Rebbe began. 
“This man’s wife just passed away. Aside from being left bereft 

of his life’s companion, he also has no one with whom to share the joys 
and sad events of life. This man just married off his daughter. What do 
husband and wife/father and mother talk about after a wedding? They 
review all of the mundane questions that I asked this man. This is what 
he needed at three o’clock in the morning – someone to talk to, to 
review the wedding. He no longer has his wife. Instead, I was that 
‘someone’!”

The Rebbe understood what this man was lacking, and he 
endeavoured to fill the need. This story should inspire us to think, to 
understand and to act accordingly. 

Va’ani Tefillah

חימצתהרהמךדבעדודחמצתא
Es tzemach David Avdecha meheirah satzmiach. 

May You speedily cause the outgrowth of David, Your servant, to sprout. 

The Melech HaMoshiach/Moshiach Tziddkeinu is often 

referred to in Tanach as the tzemach, sprout, descendant of David 

Hamelech. Horav Shimon Schwab, zl, explains the corollary between 

sprout and Moshiach. Like a seed germinating in the ground, the process 

of Moshiach’s coming is slow – but steady. Just as a tiny seed gradually 

grows, bit by bit, until it breaks through the ground and eventually 

develops into a full grown tree, so is the coming of Moshiach an ongoing 

and slowly developing process, which will continue until the actual 

Moshiach becomes a reality – speedily, in our time. 

Furthermore, just as one waters a plant in order to make it 

grow, so does the Tzemach David develop and grow as the result of the 

tears of those who mourn over Tzion and Yerushalayim, who pray 

continually for the rebuilding of Yerushalayim and the coming of 

Moshiach Tziddkeinu.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  BBeecchhuukkoossaaii  
BBllii  NNeeddeerr  

““PPinchas, we must stop learning now.” 

“But Abba, I want to learn more.” 
“I do too, but I must go to a Bar Mitzvah. 
Mr. Rosen told me that he would meet 
me at the bus stop at 8:00 to travel to 
the Bar Mitzvah together.” 
“Okay Abba. Please wish a mazel tov 
from me.” 
Pinchas’ father hurries to the bus stop. 
The 8:00 bus arrives, and Mr. Rosen is 
not there. The 8:15 and 8:30 buses also 
pass. Finally, he gets on the 8:45 bus 
without Mr. Rosen. When he arrives at 
the Bar Mitzvah, he calls Mr. Rosen. 
“Oh, I’m so sorry Mendy. Something 
came up and I forgot to call you.” 

     

TThis week’s parasha speaks about ne-

darim (vows) (Vayikra 27). Nedarim are 
a very serious matter. The Gemora (Ne-
darim 22a) teaches that making a vow is 
like building a forbidden altar. Fulfilling 
the vow is like offering a sacrifice on that 
altar. The Pele Yoatz informs us that ter-
rible punishments will come to one who 
makes a neder. What is considered a 
neder? If we look in the text of the Ha-
toras Nedarim (Annulment of Vows) that 
we say each Erev Rosh Hashanah, we find 
that promises and even informally spoken 
commitments need annulment. Even un-
spoken commitments (doing a devar 
mitzvah three times) are included in our 
annulment statement. 
 
Kinderlach . . . 
Your words are important. People depend 
upon you to fulfill what you say. Pinchas 
father was left waiting at the bus stop for 
45 minutes, instead of learning with his 
son, because Mr. Rosen did not keep his 
word. Hashem also hears every word that 
you say and takes note of all of your ac-
tions. Therefore, the Pele Yoatz has some 
good advice for us. Develop the habit of 
saying “bli neder” (without a vow) when-
ever you say that you will do something. 
That way you have not made a commit-
ment. You should still try your hardest to 
fulfill what you say. After all people are 
depending on you. However, saying “bli 
neder” will make you realize the serious-
ness of your words, and avoid the retribu-
tion for those who make nedarim. 

AAllwwaayyss  
““IIf you will travel in My decrees and 

observe My commandments” (Vayikra 
26:3). The Ohr HaChaim HaKadosh ex-
plains each word in this verse to give us 
precise instructions how to toil in Torah. 
The Torah refers to toiling as a chok (de-
cree which we follow automatically, al-
though its reason is hidden from us). We 
are commanded to learn things that we 
know and have learned previously. Why 

should we learn them again? Because 
Hashem wants us to learn all of the time, 
until learning becomes a chok to us. The 
word “decrees” is written in plural form 
to teach us that we must learn Torah day 
and night. Another reason for the plural 
form is to illustrate two motivations for 
learning: to know and to teach. How can 
we travel in Hashem’s decrees? We must 
learn Torah even when we are traveling. 
Additionally, our feet should always take 
us to the Beis HaMedrash (Torah study 
hall). The word travel is also written in 
the plural form to teach that we should 
search for many explanations of the To-
rah. Additionally, all of our ways (our 
eating, sleeping, working, etc.) should all 
be to further our Torah study. 
 
Kinderlach . . . 
Hashem has set high standards for us. He 
wants us to be constantly learning or pre-
paring to learn. Wonderful! We have the 
best of both worlds! We get to learn and 
enjoy the sweetness of Torah all of the 
time. And we also get all of the blessings of 
wealth and peace. What could be better? 

KKeeeepp  YYoouurr  WWoorrdd  
““AAbba, can you help me with my 

homework?” 
“Sure Tzviki. What’s the question?” 
“How are we connected to Shomayim 
(Heaven)?” 
“That’s a hard question, Tzviki. We are 
down here in the physical world, and 
heaven is the spiritual world. The two do 
not seem to be connected.” 
“I don’t know what to say, Abba.” 
“Brilliant Tzviki! I think that you have hit 
upon the answer.” 
“What did I say?” 
“Exactly, Tzviki. Speech. The words that 
we speak are not physical. They connect 
us to Shomayim. Just a minute. Let me 
look this up. Yes, here it is in the Sefer 
HaChinuch.” 
“Which mitzvah, Abba?” 
“Mitzvah number 350; the verbal mone-
tary pledges that a person makes to the 
Beis HaMikdash. It is in this week’s 
parasha. The Sefer HaChinuch stresses 
that a person’s body will return to dust. 
Only his words will remain. Therefore we 
must be extremely careful with our 
words.” 
“In what way Abba?” 
“If a person pledges a certain amount of 
money to the Beis HaMikdash, he must 
not change his mind. He must take his 
own words very seriously and stand by 
them.” 
 
Kinderlach . . . 
Speech is our connection to Shomayim. It 
is the most exalted part of us. Every word 
that leaves our mouths can be a priceless 
gem. Therefore, we should be especially 
careful to keep our word. The parasha is 
referring to a pledge to give money to the 
Beis HaMikdash. But it is also important to 
keep our word in all areas. “I will be there 
in five minutes.” Don’t let five minutes 
turn into twenty minutes. “I will help you 
with your homework.” Don’t get dis-
tracted and forget about helping him. “I 
will help you hang the laundry Imma.” 
Don’t leave your words hanging. Say 
what you mean and mean what you say. 
Keep your word. 
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Why Doesn’t the Torah Tell Us About the Reward of Olam Habah? 
אם בחקתי תלכו, ואת “ 26:3,4
מצותי תשמרו ועשיתם אתם. 
ונתתי גשמיכם בעתם, ונתנה 

 ”הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו

“If you will follow My decrees and observe 
My commandments and perform them. 
Then I will provide your rains in their 
time, and the land will give its produce 
and the tree of the field will give its fruit.”  
The Torah tells us here that if we fulfill 
the dictums of the Torah, we will be 
Zoche to physical reward.  We do not see 
anywhere in the Torah that we will 
receive reward in Olam Habah for our 
Avodas Hashem.  Why does the Torah tell 
us of the Gashmiyos reward we will 
receive in Olam Hazeh for our Mitzvos, 
but not our reward in Olam Habah – 
which Chazal tell us is so much greater 
than any reward we can receive down 
here in this world?  
 This Posuk can be understood 
based on the Posuk in Tehillim 119:59 
 I“ – ”חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך“
considered my ways and I returned my 
feet to Your testimonies.”  Dovid 
Hamelech was saying: Master of the 
Universe, each and every day I would 
plan and say to myself, I am going to this 
place and to that residence, but my feet 
would lead me to the Batei K’neisiyos and 
Batei Medroshos, thus it is written: I 
consider my ways and I returned my feet 
to Your testimonies. (ויקרא רבה) 
 In this Parshah, the Torah tells 
us of the physical reward that one will 
receive for keeping the Mitzvos of the 
Torah, such as receiving rain and other 
physical pleasures.  Why doesn’t the 
Torah tell us of the reward that one will 
receive in Olam Habah for the 
performance of Mitzvos? Surely this 
reward is the primary reward for the 
performance of Mitzvos, as it says in Avos 
4:17 that one hour of pleasure in Olam 
Habah is greater than all the time in this 
world.  The reason that the Torah 
mentions the Olam Hazeh reward for the 
performance of Mitzvos is in order for the 
person to gain more reward.  For one who 
sees and knows the reward he will 
receive in Olam Hazeh for his actions, yet 
he overcomes his base desires for that 
goodness, and only performs the Mitzvos 
because Hakodosh Boruch Hu 

commanded him so, and not to earn 
physical reward, this will give the person 
much more reward in Olam Habah.   

A great battle must ensue for 
one to reach this level of overcoming his 
base desires.  When the Mishna in Avos 
4:2 says, “ מצוה שכר מצוה, ” – the reward of 
the Mitzvah is a Mitzvah – it means as 
we said above, that being that one knows 
that there is reward for a Mitzvah, and 
yet he does it for the sake of Hashem and 
not for the reward, that is another 
Mitzvah.  However, had the Torah 
written that there is a Havtacha for the 
great reward one will receive in Olam 
Habah for the performance of his 
Mitzvos, it would be impossible for the 
person to then perform the Mitzvah only 
for the sake of Hakodosh Boruch Hu.  The 
Nefesh would have such a great desire for 
that reward in Olam Habah, that the 
person would certainly be doing the 
Mitzvos to receive the reward, and not 
L’shem Shomayim.  As for the reward of 
Olam Hazeh, one has the ability to 
overpower his desires, and not seek 
physical pleasures in this world.  We find 
this concept by Tzaddikim who were 
wealthy, and had the opportunity to 
indulge in matters of Olam Hazeh, and 
nonetheless they sustained themselves 
with bread and water, and went to sleep 
on the ground.   

Kesubos 104a – The heavens 
and earth testified at the time of the 
death of Rabbeinu Hakodosh that he did 
not have benefit from Olam Hazeh at all 
– and he was a very wealthy individual.  
The same is with Chizkiyah Hamelech, 
and ר"א בן חרסום.  The Posuk says here, 
 The Medrash (see above)  ”.אם בחקתי תלכו“
is asking on this Posuk, why doesn’t the 
Torah give a guarantee that those who 
heed the Torah will be Zoche to reward in 
Olam Habah, and only guarantees 
reward of matters of Olam Hazeh?  The 
Medrash answers this with the Posuk in 
Tehillim, דרכי ואשיבה רגלי אל עדתיך חשבתי  – 
meaning that at the time that I perform 
Mitzvos and toil in Torah, I do not think 
about the reward that I will receive in 
Olam Habah for it, for if I would, that 
would mean that I am only serving 
Hashem to receive reward for it – and 
that is not proper.  Dovid Hamelech says, 
“Before I perform a Mitzvah and learn 

Torah, I think about the Havtacha that I 
have that for doing the Rotzon Hashem I 
will receive reward in Olam Hazeh for it. 
Yet when I perform the Mitzvah, my feet 
take me – meaning that I no longer do it 
for the sake of the reward that I had been 
thinking about, but I do so completely 
L’shem Shomayim.” (ברכת הרי"ח) 
 The Torah Shebal Peh is split up 
into six Sedorim, sections. This is 
K’neged the six directions: up, down, 
North, South, East, and West. This is to 
teach us that one must pay attention to 
all six directions around him, and to seek 
to attach himself to Hakodosh Boruch Hu 
in all ways.  East is where Simcha, joy, 
comes from, for the light of the world 
comes from the East, and light brings joy 
to the heart, as it says in Tehillim 97:11 
 Joy brings  .”אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה“
one to have a desire to serve Hashem 
with Zrizus, and it will cause one to easily 
perform the Mitzvos of the Torah.  ( עוד
 (יוסף חי

Now we can understand why the 
Torah tells us of the physical, Gashmiyos, 
reward we will receive, but not the true 
and most important reward we will 
receive in Olam Habah.  Hakodosh 
Boruch Hu does everything for our good.  
He constantly seeks to give us 
opportunities for us to earn much 
goodness.  The true goodness is the 
goodness in the next world.  However, 
there is nothing greater in the world than 
having the Zechus to serve Hakodosh 
Boruch Hu for the sake of serving Him.  
Hakodosh Boruch Hu is the King of all 
Kings, and being able to perform His 
Rotzon is a Zechus in itself.  There are 
many who find this world a very difficult 
place, and have trouble serving 
Hakodosh Boruch Hu.  They find it too 
hard.  We are being told here the great 
secret of how to serve Hakodosh Boruch 
Hu, and when done properly is not really 
difficult at all.  One must do so with joy.  
When one realizes that it is in fact a great 
Zechus to be able to serve Hakodosh 
Boruch Hu, he will certainly do so with 
much joy, and that will make it very easy 
for him to perform the proper Avodas 
Hashem.   May we be Zoche to serve 
Hakodosh Boruch Hu with great joy, and 
do so for the sake of serving Him, and for 
no other reason.   
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PARSHAS BECHUKOSAI 
WALKING WITH NEW FEET 

 
The parsha begins with the words אם בחוקותי תלכו if you will walk in my Chukim. What 
message does the Torah convey by using the תלכו to walk, instead of the simpler form  תשמרו
 like it uses at the end of the passuk? The son of the Alter from Kelm (Nochum Zeev) ועשיתם
gives a mashal to help understand the Torah's insight in this word of תלכו. There was a group 
of people sitting at a table eating and drinking together and it was unrecognizable the 
difference between one another. When the seudah ended everyone said their good byes and 
they up to leave. However, one individual remained seating and did not move. The onlookers 
were wondering why is this guy still sitting around when everyone else left. One of them 
looked under the table and saw that this remaining individual did not have any feet and his 
question was immediately answered. When everyone was sitting together it was not 
noticeable that he was missing feet. Only when everyone got up to walk then they realized 
that he cannot walk on his own. 
 
One's environment is very supportive of one's conduct for good or for bad. Whether it is a 
family, school, peers, shul, the type of people that one is surrounded with can strengthen or 
weaken one's spiritual growth and development. However, that is not the litmus test to verify 
what true madraigah one is really on. In a family setting and structure a child might act a 
certain way. When he leaves that environment at a certain age he just might choose a 
different direction. This doesn't necessarily mean that the parents erred in his upbringing or 
they were dysfunctional, for there are many other social factors that could help to sway his 
direction. However, the bottom line is that he never developed feet to do his own walking. 
This is what the passuk is saying that a test to determine whether אם בחוקתי one is really 
keeping Hashem's mitzvos in an inner way or just that it is a learned behavior and it is 
meaningless, is תלכו, when you leave your environment of kedusha and Torah and you enter 
a different surrounding that might not be as strict as yours. Likewise, when one is alone or on 
vacation and not being closely scrutinized by others, there too we will see if he has feet to 
walk and grow. 
 
The ability of growing feet comes from עמלות toil, as Rashi says on this passuk of תלכו. Yosef 
was stranded in MItzrayim for over two decades. He came there alone when he was only 
seventeen years old.  He had absolutely no support system, he was tested with the most trying 
ordeals, and yet he remained the same tzaddik as he was when he was a youth. It was because 
he toiled in learning as the passuk says (Bereishis 37,3) כי בן זקנים הוא לו and the Targum says 

חכיםבר   a chacham. The Baal Haturim writes that the word זקנים is the acronym of Five 
Sedarim of Mishnayos. The word also means old. Yosef at his youth toiled in learning to the  
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point that his body and appearance matured unnaturally. This also happened to Rebbi Eleazar 
Ben Azarya when he also was young and said I am like a seventy years old (see Rambam  ברכות
 toil as Rashi says on עמלות  The ability of growing feet comes from  .(פירוש משניות פ"א מ"ה
the word תלכו. His father who had not slept for fourteen years (Bereishis 28,11 Rashi 
vayishkav) which caused him to age prematurely. But it was the toil which ingrained the Torah 
into his bones and developed him the feet necessary to walk from חיל אל חיל מ ילכו  (Tehillim 
84,8) even being alone in the land of Mitzrayim a cesspool of immorality. That is why the 
words ילכו מחיל את חיל is gematria רגל. Only if one possesses spiritual feet can he grow from 
strength to strength. An allusion to this by Yosef, is in the gematriah of  זקנים כי בן  which is 
the gematriah of הרגלים . Because of Yosef's ameilus in Torah and avodah, he always had 
strong and solid feet, not only to withstand the challenges but also to reach even higher levels 
than before.  
 
Man was created in this world to toil as it is written (Iyuv 5,7) אדם לעמל יולד. We can also 
explain this passuk to mean that if Man places himself towards עמל toiling, then יולד he will 
be born. The word עמלות  is gematriah ועלית וקמת  (Devarim 17,8). Toiling enhances the 
person without spiritual feet to get up and go up and have a spiritual aliya as if he was just 
reborn with new feet. Learning per se does not necessarily change the learner, his habits, his 
bad traits, and his outlook in life. However, toiling to understand the Torah creates a new 
person freeing him from his negative and unholy energy in his body. This interpretation can 
be gleaned from a Mishnah in Pesachim 42 where it says עמילן של טבחים. It describes the lid 
of a pot made from dough that catches all the impurities. So too, the toiling in Torah removes 
the impurities of the body and allows for the word of Hashem to penetrate with a lasting 
impression. Those who invest and set aside some time to learn in depth by himself or with a 
chavrusa, know very well the different feeling when one finishes a period of learning iyun 
which is in contrast to one who learns just be'keeus superficially without any depth or 
analysis. The Torah learned in iyun just pushes a different button in you altogether. If you 
don't believe me, just ask all those individuals who return from a Yarchei Kallah where they 
learn in iyun a complete sugya, topic, for a few days and ask them how different they are from 
the time they entered. It feels as if one just experienced a rebirth and developed a new pair 
of feet for walking. Now that's a new feat that can change your life! 
You could either learn Torah or be married to it in an intimate way. Chazal say on the passuk 

שה קהילת יעקבתורה צוה לנו משה מור  (Devarim 33,4) that one should read the word מורשה as 
 to be married to the Torah. How does one form such an intimate relationship with מארשה
Torah? The answer is עמלות  which is the same gematriah as מארשה!  
 

H A P P Y  L E G  B A ’ O M E R  A N D  G U T  S H A B B O S        

R A V  B R A Z I L   
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 פדיון הבן
 

 )א"מ' ג( ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ְּבֹכר ָּכל ַּתַחת
 

,  בפוסקים ונזכר, ישראל מנהג
, לתינוק' הבן פדיון' מצות כשמקיימים

  נשים של זהב בתכשיטי אותו להלביש
  רבינו ושיטת, המצוה לכבוד' וכו

  קיצור בספר גם מובא( מאוד בזה מחודשת
  את שלהלביש )הבן ופדיון מילה דיני

  יש כי, ראוי לא נשים בתכשיטי התינוק
'  אשה שמלת גבר ילבש לא' של חשש בו
 בלי התכשיטים את עליו להניח ורק

 .להלביש

  ג)"תשע (משנת :בתמונה
.  ברק בבני' וגשל' באולמי לנכדו הבן פדיון במעמד משתתף רבינו
  להבחין ניתן, מירושלים ל"ז הכהן מאיר ר"הג הכהן עומד לצידו
,  מכסף העשוי ומפואר נאה בכלי, השולחן על נמצא התינוק כי היטב

 .מצוה של לכבודה, נשים תכשיטי מונחים ועליו

 הערות הקוראים
   תבל קצוי בכל תורה ומרביץ הרבים לכבוד מזכה

 'ח"שי דברי' והנפלא החשוב בגליונו
 ס"וכט והברכה' השלו
  מידי ממך לקבל זוכים שאנו הנפלא הגליון על למעלתו להודות אבקש ראשית
 עיר, ו"יצ לליקוואוד עד פרושה מצודתך כאשר, כסדרם תמידים בשבתו שבת
  אך, א"שליט הגדול מרבינו אנו רחוקים פיזית שאמנם, ב"ארה בגלות התורה בני

  מרגישים מסויימת ומבחינה רבה רבהקי אנו חשים, שלכם הנפלא הגליון בזכות
  התורה שר מרן רבינו מושב למקום ונראה סמוך, ברק בבני מתגוררים אנו כאילו
 .א"שליט
  ממרן נפלא סיפור הבאת, ט"ע אמר פרשת, 329 בגליון, באתי עתה של על, שנית
  א"שליט ומרן', אלימלך' בישראל שמו שנקרא לילד סנדקאות אודות א"שליט
  בעלה' אלימלך' שם על' אלימלך' השם את לתת לחוש שאין הדבר שטעם אמר
  עוונותיו נתכפרו ובמיתתו שמת מחמת הוא, וכליון מחלון של ואביהם נעמי של
 לילד. זה שם לתת חשש אין כן ועל
  לקרוא ואפשר עוונותיו נתכפרו מת שאם א"שליט רבינו שיסד זה יסוד והנה
  ואמרו', ירושלים איש שבנא' בשם מימרא' ב ב"י בשבת דאיתא מהא ב"צ, בשמו
  דשם, בשמיה מסקינן ולא הוה רשע דשבנא, שבנא גריס לא ת"ר': "בתוס שם

 כאלף היתה התלמוד שתקופת, להבין וצריך...". שכנא גרס אלא... ירקב רשעים
  מיתתו לכאורה, כן ואם, מת כבר שבנא ובוודאי, חזקיהו תקופת אחר שנים
 מסקינן דלא' התוס אומרים זאת ובכל, בשמו לקרוא ואפשר מעשיו על כפרה
 .בשמו
 בדבר שנכשל אלא, צדיק היה טבעו בעצם שאלימלך, לומר אפשר אמנם והן
, י"וכפרש הנאה בעל היה שבנה ואילו, לו כיפרה מיתתו כן על, י"מא שיצא אחד
 .מכפרת מיתתו אין תשובה שבלא כרשע נחשב כן על
 ולא, לו כיפרה שמיתתו בגלל בשמו לקרוא שאפשר שאמר רבינו מדברי אך

 מכפרת. המיתה שעצם שלמד משמע, ל"כנ חילק
 .אלו רבינו בדברי ביאור לקבל נשמח

 עצומה והודיה מרובה בברכה
 ו"יצ ת"עיה עפשטיין    ליקוואוד אריה יצחק

 העורך: תגובת
"מגדולי הדור היה   ל:כתב רבינו בספר 'שמות בארץ' לגבי השם אלימלך וז"

 ."כמו שאמרו בבא בתרא צ"א א' וכבר נתכפר לו במיתתו ברעב

 

 מעניני הפרשה
   ".עמך אשר הזה העם גם אתה גם תבול נבול"

היה לרב שהתמנה עד כי ,והתאונן... העיר של הרב נכנס
מרובות שלו הטרדות ועתה, התורה על ולילה יומם שוקד

 עד מאד לפעמים מבוקר עד ערב.
,הצהרים לפניאני נותן לצבור שעה, אתה תיתן את כל 

זה שגם - להבין צריך הצבור האחרות השעות ולגבי
,אומר אני ולך. בתורה יהגה שהרב העיר ולטובת לצורך
'קבעת' פירוש" לתורה עיתים קבעת" מבאר חיים החפץ
 .לתורה מזמנו לגזול צריך גזל מלשון

אמרתי, רבנו דלת על מתדפקים שרבים הטרדות על
ד"ח ע"אה מ"אג( ל"זצ פיינשטיין מ"הגר בשם נאמר הנה, קמיה

,מהזמן מעשר לתת שיש )ושננתם ה"ד ואתחנן' פ דקרא טעמא' ועי, ו"סכ
 .ממעשר יותר הרבה נותן רבנו כי הדבר נראה ולכאורה

את ולסלק הדלת את לסגור אפשר אי: רבנו הגיב
)(כל משאלותיך                                      .האנשים

 עלי הדף
 עקר בך יהיה לא בדין

  עקר בך יהיה לא דכתיב מאי ל"ר אמר' ב ד"מ בכורות
  בזמן עקר בך יהיה לא אימתי ובבהמתך ועקרה

 נקבים' ב' בגמ ושם הנקבים תשהה שלא' פי שבבהמתך
  ולא באיש רק שייך לא ז"כ' ולכא'. וכו באדם בו יש

 ע"צ אבל, נקביה משהה איסור' עלי ואין באשה
 כאן כתב ולמה ועקרה עקר בך' יהי לא דקרא מלישנא
  לה ואסור מזה עקרות שייך באשה דגם ומשמע עקרה

'  ה' סי ע"אה ע"בשו ל"דקי ג"ואע, הנקבים להשהות
 ל"י לסרסה כדי עיקרים לשתות מותרת דאשה ב"סי

  לא וזה מולידים שלא כזאת רפואה זה עיקרים דכוס
 עקר עצמו שעושה נקביו משהה כ"משא באשה אסרו
 . ע"וצ באשה גם שאסור יתכן זה ישיר באופן

)וביאוריםבמקורותש"ועמ"ר' תשו א"ח נוטה ודעת עקב פ"רדקראטעמא(

'ח"שידברי'הגליוןלקוראי
 : )א"שליט ח"הגר מרבינו הלכתיות הנהגות(' אמות ארבע אלא' מערכת מאת בקשה

  את אומר וגם התינוק את מחזיק גם שהוא, מילה בברית סנדק א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן נראה בה תמונה מחפשים אנו
  תמונות לקבל נשמח( סנדק של המושלמת המצוה עיקר שזה ל"ז איגר עקיבא רבי הגאון בשם שידוע' מלא סנדק' ונקרא, הברכות

 עבורנו, להמציא שיוכל למי מאוד נודה .)השנים במשך מבריתות ומיוחדות מענינות
 א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן של הלכתיות הנהגות' אלא' הספר מערכת

 .ה"אי ונחזור הודעה להשאיר מענה באין 03-618-9795

 
 

 יפה מראה
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 שביעית שנה "טתשע

 

 

  גליון זה יו"ל לזכות ידידינו
שיראה ברכה והצלחה בכל 

 הענינים
 

 פנינים על הפרשה
 

 

 ישראל בכלל הייחוס ממעלת
 

  ספר לי הביאו להן אמר הוא הקדוש ברוך פיהן סתם, האומות מן יותר להתקרב ראו מה העולם בהן אומות נתקנאו התורה את ישראל שקבלו בשעה
 שמעוני) (ילקוט .על משפחותם ויתילדו, מביאין שבני כשם עמים משפחות' לה שנאמר הבו שלכם יוחסין
 ?מסוים ענין זה שיחוס בתורה ראיה יש האם, דבר של לאמיתו. שלהם בייחוס מאד שמתכבדים אנשים יש

 .)שם עזרא האבן פירוש כמו שלא, והכוונה( ".אשרי" לגביו שנאמר הרי" אחריו בניו אשרי צדיק בתומו מתהלך" נאמר' ז -'כ במשלי
 כ"משא, הדרך את בעצמו לסלול עליו, ייחוס לו שאין מי כי. סלולה כבר שהדרך - ייחוס של משמעותו כי אומרים יש

 .בצידה ללכת ולא בה ללכת להתאמץ שעליו רק, סלולה כבר הדרך להיחסן
  אמר, מבניהן חכמים תלמידי לצאת חכמים תלמידי מצוין אין מה מפני אמרו ט"פ דף נדרים' בגמ. כך לא כתוב בגמרא

  אבל'. וכו הצבור על יתגדרו שלא כדי אומר אידי דרב בריה ששת רב. להם היא ירושה תורה יאמרו שלא יוסף רב
  יש אכן כי .אמת ששניהם הוא הביאור? הדברים שני מסתדרים כיצד אז, במשלי מהפסוק ל"וכנ משהו כן יש בייחוס

  גדולה מעלה היא הייחוס, כך על יתגברו אם אבל ,בנדרים הגמרא וכדברי חכמים תלמידי של בבניהן מיוחדים מפריעים
 .המידות עניני היינו, דעתן יגיסו שלא הציבור על יתגדרו שלא יתגברו וגם, המפריע למרות בהתמדה שילמדו .בשבילם
  יחסן הוא המצווה בר נער הנה :רבנו את שאלתי, יחוס בעל נער של מצוה בר לשמחת שנכנסנו לפני, חדא בזימנא
 .בהתמדה ללמוד הייחוס את שינצל? כזאת מצוה בבר לדבר מה. ל"הגרמי ,ל"הגראי, ש"הגרי מרנן של נכד הוא כי מופלג

 )(כל משאלותיך

 עלי שי"ח 
 '''ריטלין' גלולות''

  ליום שעלו, מהגולה יהודים אלפי עשרות ישראל ארץ בשערי הגיעו אחרון בשבוע
 מהם רבים, הדברים מטבע. במירון יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא של ההילולא

 קל לעומס גרם הדבר, א"שליט רבינו של מעונו אל, פנימה לקודש להיכנס גם ביקשו
 .המרובה את המועט הזמן הכיל דשמיא בסייעתא אך, בעומר ג"לל הסמוכים בימים

* 
 להיות זוכה הוא בהם הבודדות בשניות מבקש מהגולה שמגיע היהודי, הדברים מטבע

 .מוכרח שהוא מה על רק ולבקש לשאול, א"שליט הרב של במחיצתו
,  הבנים חינוך: אחד דבר על מבקשים רובם ואולי, מהם הרבה כי, לציין מאוד מעניין

  ואחרים, הישר בדרך ללכת שימשיכו הבנים על מבקשים אלו. וטובתם הילדים הצלחת
,  הישר לדרך שיחזור לברכה זקוקים וכי אותם סחף שבגולה הפיתויים ריבוי כי מבקשים

 .דקדושא נחת מבקשים ואלו אלו
* 

, המרץ והרגעת הריכוז לשיפור תרופה אודות עיצה מרבינו ביקשו מהיהודים כמה
  תועלת כמביאות האחרונות בשנים הידועות, אלו גלולות), Ritalin' (ריטלין' הנקרא
 פי על, הנלמד והבנת בריכוז שיפור שצריכים לאלו וכן, ושובבות מרץ לבעלי גדולה
  כל יש לזה גם, תרופה לכל כמו, מאידך, פלאים ומחולל אדירה תועלת בזה יש הידוע

 להביע לא וגם דיעה להביע באים איננו זה קצר במאמר. חסרונות וכן לוואי תופעות מיני
 .הילד בנפש המכיר מומחה לשאול אחד כל על וכי לכך מוסמכים איננו כי, ייעוץ
 לדברי לשמוע בזה ממליץ הוא רבים במקרים: בנדון א"שליט רבינו של דעתו את ונביא

  אין כשבודאי שדווקא, הדברים את מסייג שהוא אלא, תועלת בזה יש כי, המומחים
 .האפשרויות כל את ניסו וכי אחרת עיצה
  את לשמוע התפלא, ריטלין גלולות על רבינו את לשאול השבוע שנכנסו מאלו אחד

:  לילד והתועלת עבורך העיצה, זה בשביל עיצה לך אגיד: לו שאמר, רבינו תשובת
 .דבר שום יצטרך לא הילד' ה ובעזרת חזק תתפלל!!! תפילה

 
שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוףיצחק 

 בנים ובני בנים לגדל וזכנו
 

  השבועות חג לקראת ה"אי
  להוציא עומדים אנו, ט"הבעל

  ומפואר מיוחד'' גליונות קובץ''
  מרנן של ותורתם מכבשונם

,  ל"וזצוק א"שליט הדור גדולי
  בעקבות. מורחבת במהדורה

 נבקש האדירות הדפוס הוצאות
 .הציבור עזרת את

 
  מי כל, מיוחדת הטוב כהכרת
  את נכניס, שקלים מאה שיתרום

  ערב המסוגל ביום ובקשתו שמו
  אצל ט"הבעל סיון חודש ראש
  רוח נחת לברכת, א"שליט מרן

, ושיזכה לגדלם  מהצאצאים
    טובים.לתורה ולמעשים 

 

  וברכת התורה הפצת זכות ה"ואי 
  לכל תעמוד א"שליט מרן

  דקדושה לנחת המסייעים
 .חלציכם יוצאי מכל והצלחה
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הערכה או ביקורת  פרק טז'
אני רוצה לספר לכם על הרב כהן. 

ומיד  הוראה  ללמוד  כהן  סים הרב  כ 15 שנים  לפני 
בקיץ החל בחיפוש אחר מקום עבודה, והנה לשמחתו 
המנהל  אותו  הזמין  לביתו.  קרוב  תורה  תלמוד  מצא 
לראיון עבודה ומיד סגרו בינהם להתחיל את הלימודים 
מאושר  היה  כהן  הרב  ו'.  לכיתה  מחנך  כהן  כשהרב 
מאוד על ההשגחה הפרטית לה הוא זכה. וכבר חיכה 
בקוצר רוח ליום ההערכות שהיה יום לפני פתיחת שנת 

הלימודים.

מיד עם פתיחת הלימודים, בקש מהמזכיר את רשימת 
התלמידים ואת סיכום הציונים שלהם משנה שעברה. 
של  החומר  שכל  לו  אמר  מאוד,  עסוק  שהיה  המזכיר 
לקחת  יכול  והוא  ו'  כיתה  של  במגרה  נמצא  הכיתה 
את זה משם. הרב כהן פתח את המגירה, דפדף קצת, 
ו' שנת הלימודים  כיתה  ובכותרתו כתוב  דף  ומשראה 
התלמידים  שמות  ואת  לוי,  דוד  הרב  המחנך  תשס"ג 

וציונים ליד כל שם, לקח את הדף, אמר תודה ויצא.

שמות  ליד  שהופיעו  במספרים  התבונן  כהן  הרב 
תלמידיו: 87, 89, 90, 95, והבין שיש לו השנה זכות 
ללמד כיתה של תלמידים מחוננים עם ציונים מעולים. 
שמח מאוד, והחליט באותו רגע למצות את הפוטנציאל 
תחילת  כוחו.במהלך  כל  את  בהם  ולהשקיע  שלהם 
הלימודים  חומר  את  העביר  הוא  הלימודים,  שנת 
ועודד  חזרה,  ודפי  עבודה  דפי  הכין  מצוינת,  ברמה 
היציאה  לפני  להצטיינות.   ושוב  שוב  תלמידיו  את 
הדפים  על  בגמרא  מבחן  ערך  הוא  החגים,  לחופשת 
שלמדו. לאחר שבדק את המבחנים, לאכזבתו תוצאות 
המבחן היו די ממוצעות. הוא לא הבין מה קרה לכיתת 
ידע שתלמידי הכיתה  וחשש שאם המנהל  המחוננים, 
ירדו ברמה הלימודית, אזי מצבו לא יהיה טוב או אפילו 
הם עלולים לפטר אותו. הוא החליט לגנוז את המבחנים 

ולא להודיע על הציונים. 

מיד כשחזרו התלמידים מחופשת סוכות, הוא התחיל 
את הסוגיה מחדש, הכין את החומר בצורה שונה, פירק 
את הסוגיה לגורמים והכין על כל מהלך שיעור שלם. על 

כל חלק בסוגיה, הוא הכין דפי עבודה ואפילו למד עם 
תלמידים בהפסקות. 

חיות  קיבלו  והתלמידים  לזרום  התחיל  כשהלימוד 
בסוגיה,  כבר שולטים  ניכר שהם  והיה  הלימוד  מעצם 
חוזר,  מבחן  עורך  הוא  שבוע  שבעוד  להם  הודיע  הוא 
ואם הממוצע הכיתתי עובר את הציון 85, הוא מוציא 
את כל הכיתה לטיול. התלמידים כמובן למדו בחשק, 
כבית  נשמעת  הייתה  והכיתה  בבית  הלימוד  על  חזרו 
מדרש אמיתי. בסוף השבוע הרב כהן חילק את אותו 

המבחן שהיה לפני חופשת החגים.

והנה פלא, ממוצע הציונים של הכיתה היה 90. הרב 
כהן היה מאושר, והבין שהכיתה חזרה להיות מחוננת 
כפי שהייתה. בהמשך השנה התלמידים למדו ברצינות 
באותה  בהצלחתם.  כוחו  כל  את  השקיע  מצידו  והוא 
בכל  ביותר  המוצלחת  הכיתה  הייתה  ו'  כיתה  השנה, 

התלמוד תורה.

הם  המבחנים,  ציוני  על  עברו  והמפקח  כשהמנהל 
הישגי  על  אותו  שיבחו  למשרדם,  כהן  לרב  קראו 
הערכה.  ומכתב  כספית  תשורה  לו  ונתנו  התלמידים 
תורה,  בתלמוד  הנוהג  שזהו  לתומו  חשב  כהן  הרב 
אותו  שאל  שיצא,  לפני  התשורה.  על  למנהל  והודה 
להוביל  הצלחת  איך  עשית?!  מה  לי  תגיד  המפקח, 
כיתה כל כך נכשלת, להישגים כל כך גבוהים?! כיתה 
נכשלת?! שאל הרב כהן בפליאה?! אני לא מבין על מה 
המפקח מדבר?! הרי היא תמיד הייתה כיתת מחוננים 
לא?! "כיתת מחוננים?!" עכשיו היה תורו של המפקח 
רמת  מדבר?  אתה  מחוננים  איזה  על  מופתע?  להיות 
לנו  שהייתה  ביותר  הנמוכה  הרמה  הייתה  הזו  הכיתה 
אי פעם. אני לא מבין, המפקח ימתין רק רגע, אני כבר 
חוזר. אמר בפליאה הרב כהן תוך כדי שהוא רץ חזרה 
והביא אתו את  ביומן המורה שלו,  נבר  הוא  לכיתתו. 
כיתה  היא  אם  מהמשרד.  השנה  בתחילת  שלקח  הדף 
הגבוהים  הציונים  זה  מה  אז  למפקח,  אמר  נכשלת, 

שליד כל שם?! 

המפקח הסתכל בדף, התבונן שוב, פרץ בצחוק של 

מבוכה ואמר: "הציונים הללו, המספרים ליד שמו של 
כל תלמיד הם מספרי הארוניות של התלמידים בביה"ס 

בשנה שעברה!"

תוכנית-העבודה

הסיפור הזה, הוא בעצם "תוכנית-העבודה" להורים 
את  ולהעלות  הילד  עם  הטעות  את  לתקן  שרוצים 
מנמוכה  לחיובית,  משלילית  שלו  העצמית  ההערכה 

לגבוהה.

הוא  כהן:  הרב  של  כיתתו  עם  קרה  מה  ננתח  בואו 
לא  שהוא  רק  נמוכה,  לימודית  רמה  עם  כיתה  קיבל 
כיתת  שזו  בטוח,  היה  אפילו  הוא  להיפך,  כך.  על  ידע 
היה  הראשון  המבחן  של  הממוצע  כאשר  מחוננים. 
נמוך, הוא לקח על עצמו "אחריות" והבין שזה לא "הם" 

אלא "הוא".

ראשית  בתלמידים.  עוד  "להשקיע"  החליט  מיד 
וביכולותיהם.  בהם  "אמונה"  הייתה  שלו  ההשקעה 
הוא  חיובי.  היה  הכיתה  על  שלו  האמונות  מערך 
"משהו"  וכנראה  להצליח  חייבים  הם  כי  בטוח  היה 
הוא  כי  בטוח  היה  הוא  אבל  מה,  ידע  לא  הוא  קרה. 
התלהבות  את  "ולהצית"  אותם  "לדרבן"  שצריך  זה 
הלימוד שלהם. וזה אכן עבד!!! העבודה של הרב כהן 
ויש  חיוביים  שהם  שלו  מהתפיסה  משולבת:  הייתה 
"ממנו"  נדרש  ורק  להצליח  מסוגלים  הם  יכולת.  להם 
שלהם  הבעיה  בהם.  החבוי  הפוטנציאל  את  להוציא 
שהם  שלהם-  השלילית  האישית  "האמונה"  הייתה 
יוצלחים,  לא  לא מסוגלים,  נמוכה,  לימודית  רמה  עם 
והעבודה  "התיקון"  ולכן  התאמצו.  לא  כבר  הם  ולכן 
ודירבן  הייתה "האמונה" הוא האמין בהם  המשותפת 
אותם להצליח, והם הסכימו להאמין שהוא צודק ויש 
ביכולותיהם"  אמונה  "חדור  היה  הוא  כי  יכולת,  להם 

ולכן התאמצו, עבדו קשה ואכן הגיעו להישגים.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

קמצן עולה לאוטובוס ושואל את הנהג: האם על 
צועק  יופי  הנהג,  עונה  "לא!"  לשלם?  צריך  פרחים 
אתם  תעלו  בואו  נרקיס,  ורד,  "שושנה,  הקמצן: 

בחינם".

רק אם אתה
מחובר אליו,
אתה
מוזמן לכנס!

u5812210@gmail.com :שלח שם וטלפון למייל



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

לראות את החסדים
העבודה הראשונה של האדם היא לעקור ממנו את 
המידה הנוראה של הבכיינות, והעצבות והיאוש שהם 
הרעה  המידה  היא  הבכיינות  כי  בכיינות.  בעצמם  גם 
ביותר בעולם, ושמכעיסה את ה' יותר מכל דבר אחר, 
רואה את  לא  טובה, שהאדם  כפיות  והיא באה מתוך 
גודל הטובות שה' עשה ועושה עמו מיום היוולדו ובכל 
לו  הולך  לא  קצת  שמשהו  ברגע  וממילא,  ורגע,  עת 
ונופל  ומתלונן  מתעצבן  הוא  ניסיון,  איזה  לו  שיש  או 
לעצבות וליאוש, ובוכה כאלו יש לו רק צרות בחיים, 

ואין לו שום דבר טוב להודות עליו.

לבורא  ומכיר  ה',  של  הטובות  את  שרואה  אדם  כי 
טובה על כל הדברים היפים שבחייו, אזי כשלא הולך 
או  להתלונן  כלל  דעתו  על  מעלה  אינו  הוא  לו משהו, 
להיות עצוב ומיואש. אדרבה, מרוב הכרת הטוב, הוא 
וכשהוא  חסרונו,  על  מהבורא  לבקש  אפילו  מתבייש 
שמים,  לרחמי  זקוק  באמת  הוא  כי  מבקש,  זאת  בכל 
הוא מבקש בהכנעה ובלב מלא שמחה והודאה, ובטח 

שאינו מתלונן.

כי מה בכך שהדרך לגאולה, הן הפרטית והן הכללית, 
צריכים  לבכות  במקום  ניסיונות?  בה  ויש  קשה  היא 
רגע  בכל  שרואים  והניסים  הישועות  על  להסתכל 
לבקש  אפשר  אז  ורק  ולשבח,  ולהלל  ולהודות  ורגע, 
את  גם  שימלא  באהבה,  בהכנעה,  בבושה,  מהבורא, 
החסרונות שיש. אדם שיש לו הכרת הטוב כלפי הבורא 
שרק מיטיב אתו בלי סוף, באיזו בושה הוא עומד מול 

ה', באיזו הרגשת הכנעה, שחושב: וכי אני יכול לומר 
בכל  ואם  כך!  כל  תודה  אסיר  רק  אני  בכלל?  משהו 
זאת חסר לי משהו, אני יכול בבושה ובהכנעה לבקש 
רחמים, שבאמת אני מסכן גדול ברוחניות ובגשמיות, 

ואני צריך שה' יעזור לי עוד.

הבכיינות והעצבות הן תוצאה של אנוכיות, שהאדם 
חושב שהכל מגיע לו וחייבים לו וכו', כמו המן הרשע. 
לכן כל מי שעדיין חושב שיש לו על מה להתלונן ויש 
לו סיבה להיות עצוב ומיואש וכו', תדע שזה בא לו רק 

משום שהוא לא עבד לעקור את מידת כפיות הטובה.

אין דבר שמכעיס יותר את הבורא, מאשר הבכיה של 
חנם. בכל פעם שאני נזכר בחטא המרגלים, כשחטאו 
להם  קבע  והקדוש-ברוך-הוא  חנם,  של  בבכיה  העם 
אומר  אני  וכך  מחדש,  מזדעזע  אני  לדורות,  בכיה 
בך  מאמין  אני  עולם,  של  ריבונו  הוא:  ברוך  לקדוש 
באמונה שלמה, שצדיק וישר אתה וכל מעשיך אמת. 
אבל אני לא מבין: בשביל פעם אחת שעם ישראל בכו 
בכיה של חנם מגיע להם כזה עונש נורא? בכיה לדורי 
מליוני  של  מותם  מקדשות,  בתי  שני  חורבן  דורות? 
כל  לאורך  קשים,  בעינויים  משונות,  במיתות  יהודים 
הגלות, ובימינו - הפגועים והצרות בצרורות, הבעיות 
הקשות בשלום בית, מחלות ר"ל וכו' וכו' – והכל בעוון 
של בכיה של חינם?! עד כדי כך?! מה עשו בסך הכל? 
קצת בכו! לא באו על עריות, לא עבדו עבודה זרה, רק 
בכו. מה יש? וכאלו עונשים שלא נגמרים? בכיה לדורי 
דורות? הרי אין עוון בתורה שיש עליו ענש מר כזה, ואף 

לא אחד מחלקי מיליון מהעונש הזה?

אך מתוך השאלות הקשות עולה גם התשובה עליהן: 
לנו,  ואומר  לנו  מגלה  למעשה  שהקדוש-ברוך-הוא 
זו  אחר,  עוון  מכל  יותר  אותו,  מכעיס  שהכי  שהדבר 
כפיות הטובה! הבכיינות! כל עבירה אחרת, גרועה ככל 
שתהיה, אפילו במזיד, מתקבלת אצל ה' אחרת לגמרי. 
בתאוות  מגושם  והוא  רע  יצר  לאדם  שיש  יודע  ה'  כי 
זה לא מתקרב למדה הרעה  נורא, אבל  גם  זה  וכו' – 
של כפיות הטובה, שאחרי כל הטובות שה' עושה עם 
האדם, ומחיה אותו ומיטיב אתו, והוציא אותו מהיכן 
מבית  מאשפתות,  השופכין,  מביב  אותו,  שהוציא 
עבדים, אחרי כל השנים הללו המלאות בישועות וכו', 
האדם עוד בוכה?! בכיה של חנם?! אז הקדוש-ברוך-
הוא כביכול אומר: חייבים ללמד אותם שהבכיינות זה 
הדבר הכי גרוע שיש. ולכן הוא יתברך מראה לנו את 

הנהגתו, שהעונש על בכיה של חנם הוא גדול כל כך .

שבכינו  בכיה  אותה  של  שהעונש  לכך  הסיבה  וזו 
של  רצונו  שזהו  משום  ועוד,  עוד  מתמשך  במדבר 
הבורא, שאנחנו נתקן עוון זה ונעקר מאתנו לגמרי את 
המידה של כפיות הטובה, וכל עוד לא תיקנו את העוון, 
כשאנחנו  אבל  הקשים.  צדדיה  כל  על  הגלות  נמשכת 
בעולם  שיש  ענש  שכל  ונדע  עינינו,  לנגד  זאת  נשים 
בגלל  רק  הוא  ר"ל,  וכו'  צרות  גירושין,  מחלות,  הזה: 
חנם,  של  בכיה  של  העוון  את  לתקן  גמרנו  לא  שעדין 
שעיקר  ונבין  הזמן,  כל  ומתלוננים  בוכים  אנחנו  ועדין 
העבודה של האדם היא לעקור את המידה הרעה של 
כפיות הטובה, ונתחיל ללכת עם תודה והודאה, אז כבר 

הגאולה תתחיל להגיע בצעדי ענק.

רבינו משה חיים לוצאטו 

הרמח"ל זצוק"ל זיע"א
אלה תולדות איש האלוהי-ם רבינו משה חיים לוצאטו. 
נולד באיטליה בעיר פדובה בשנת ה'תס"ז, לאביו רבי יעקב 
עוסק  והיה  מופלג  חכם  תלמיד  שהיה  זצ"ל   לוצאטו  חי 

במסחר, ולאימו מרת  דיאמנטה.

בשנת ה'תפ"ב, כאשר הגיע הרמח"ל 
ישעיהו באסאן  רבי  רבו  עזב  ט"ו,  לגיל 
לכהן  מנת  על  לריג'יו  ועבר  פדובה  את 
בנימין  רבי  חמיו  במקום  ברבנות  שם 
צעירים  לחבורת  והצטרף  זי"ע  הכהן 
בלימוד  שעסקה  ה'"  "מבקשי  בשם 
המידות.  ובתיקון  בצוותא  קבלה 
בכישרונותיו  התפרסם  הרמח"ל 
ארבע  בגיל  כי  עליו  ונאמר  המיוחדים, 
עשרה ידע בעל-פה את כל הש"ס, ובגיל 
שבע-עשרה את כל כתבי האר"י וספר 

הזוהר הק'.

שבע  בגיל  כללית.  בספרות  גם  עסק  זמן  אותו  במשך 
עשרה הוציא את "מעשה שמשון".בשנת ה'תפ"ו  הוסמך 
הרמח"ל ז"ל לרבנות בצוותא עם ידידו המבוגר ממנו רבי 

משה דוד ואלי זי"ע. והועמד בראש חבורת "מבקשי ה'", 

בראש חודש סיון ה'תפ"ז נגלו אליו מראות אלוקים וזכה 
לקבל תורה מפי מגיד אמת אשר גילה לו את סודות התורה 

ומכמניה. והרמח"ל הק' מתאר התגלות זו:

את  הוא  עזב  הק'  הרמח"ל  על  שפרצה  מחלוקת  עקב 
והשתקע  לאמסטרדם.  מפרנקפורט  בדרכו  והמשיך  עירו 
והוסיף להתכתב עם  יהלומים  ועסק בליטוש  באמסטרדם 
תלמידיו בפדובה. שם חיבר והדפיס את ספריו "דרך ה'" 
ו"מסילת ישרים" שאינם עוסקים בקבלה בגלוי אלא בצינעה 

ספר שהפך עם השנים לספר היסוד של תנועת המוסר.

הרמח"ל כתב כמאה עשרים ספרים ורוב ספריו עוסקים 
יותר:  המפורסמים  ספריו  בין  בקבלה 
"דעת  ה'"  "דרך  ישרים"  "מסילת 

תבונות" "קל"ח פתחי חכמה"

מברסלב  נחמן  רבי  הקדוש  רבינו 
חדשים  למקורבים  מורה  היה  זיע"א 
)אבני"ה  ישרים  מסילת  בספר  שילמדו 

ברזל(

"כי  עליו:  כותב  דוד  לב  שו"ת  בעל 
החסידים  לכל  הוא  הדור  משה  האיש 
והישרים וממשה ועד משה לא קם חכם 
כמשה המאיר עיני ישראל בתורת אמת 

וחוקים ישרים".

איש  מפעולות  קצה  אפס  עליה  לגולל  היריעה  קצרה 
האלוקים בהשגות אלוקות אשר השיג כתב ולימד בחכמה 

זו בה העפיל לרום והיה אחד מיחידי הדורות.

 הרמח"ל הק' נפטר במגפה עם אשתו ובנו היחיד  בכ"ו 
באייר ה'תק"ו. ונקבר ליד קברו של רבי עקיבא בטבריה.
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ואפילו בהסתרה

עלם חמודות היה הנער יוסף בנו של רבי יעקב. אהוב 
להם  עשו  ומידותיו  כישרונותיו  רואיו.  כל  בעיני  ונערץ 
ר'  הוצף  לפרקו,  והגיע  הנער  משבגר  עתה,  דבר.  שם 
רבות  שידוכין  בהצעות  יוסף,  הנער  של  אביו  יעקב, 
ונכבדות. אך ר' יעקב הודיע לאותם שדכנים שהתדפקו 
רבו,  דעת  את  לשמוע  עליו  כי  יום  מידי  ביתו  דלת  על 
תהיה  זו  רבו  לו  שיפסוק  זוג  והבת  בעל-שם  יואל  רבי 
הכלה המיועדת. עוד קודם שנתגלתה תנועת החסידות 
על-ידי רבי ישראל הבעל שם טוב, קדמו לה קבוצות של 
לומדי תורת הנסתר, שהונהגו על-ידי צדיקים שנקראו 
בעל-שם  יואל  רבי  היה  כזה  שם'.  'בעל  בכינוי  הם  אף 
מזמשטש, אשר חינך את חסידיו לאור תורת הקבלה, 
שיכירו  בלי  לכת,  בהצנע  השם  את  לעבוד  ולימדם 
קהילת  ראש  משה,  ר'  הרוחנית.  בגדולתם  הבריות 
פויזן ומנכבדיה, העריך היטב את מעלותיו של ידידו, ר' 
יעקב, בתורה וביראת-שמים. דווקא משום כך הפליאה 
אותו התמסרותו של ר' יעקב ללימוד הקבלה, ואמונת 

הצדיקים הפשוטה שלו ברבו, ר' יואל בעל-שם.

הבעל  דברי  לפי  והנה 
ר'  של  בנו  אמור  שם 
המעלות  כליל  יעקב- 
של  בתו  עם  להשתדך 
מלמד העני שגר בעירם 
נראה  והדבר  אהרן.  ר' 
מלמד  הן  ביותר.  תמוה 
את  בקושי  מפרנס  זה 
מלמד  במקצועו  ביתו 
אשתו,  ואילולי  דרדקי, 
על  קשות  שעמלה 
לשמחות,  אוכל  בישול 
משפחתם  הייתה 
לחרפת-רעב  מגיעה 
בנו  ישתדך  כיצד  ממש. 
של  והמיוחס  המוצלח 
של  בתו  עם  יעקב  ר' 

המלמד העני?!

אך למעשה את האמת לאמיתה לא ידעו. כי לר' אהרן 
ולהתפרנס  העשירים  בני  את  ללמד  אפשרות  הייתה 
העניים,  בני  ללמד את  לעצמו  הוא קבע  אולם  בכבוד, 
בנים של  כמה  עוד  צירף  ואליהם  בכוחם לשלם,  שאין 
בעלי-יכולת, שמהם התפרנס. שידע שנא': "הזהרו בבני 
הוא  אהרן  שר'  הודו  הכל  תורה".  תצא  שמהם  עניים 
שמים  יראת  תורה,  בתלמידיו  המחדיר  מצוין,  מלמד 
תורה.  אין  קמח  אין  שאם  ידעו  גם  אך  טובות  ומידות 
ומאחר ויצא הדבר מפי הצדיק החליטו בני המשפחות 
לערוך  חפץ  יעקב  ר'  עוררין.  ללא  השידוך  את  לקיים 
שמחתו  את  להראות  עם,  ברוב  השידוכין  סעודת  את 
בשידוך עם ר' אהרן המלמד, ואילו ר' אהרן עצמו העדיף 
אירוע צנוע וקטן. לפתע, ללא כל הודעה מוקדמת, הגיע 
את  לסדר  היה  תפקידו  אשר  הבעל-שם,  מאת  שליח 
יעקב  ר'  של  רצונו  גבר  עתה  המחותנים.  בין  התנאים 
המיוחד.  לכבוד השליח  עם,  ברוב  לערוך את הסעודה 

ואכן, הוא הזמין לסעודה את נכבדי העיר, וכמובן את 
השמיע  בסעודה  משה.  ר'  הנכבד  ידידו  ראש-הקהל, 
בחריפותו.  כולם  את  שהפליא  ארוך,  פלפול  החתן 
המחותנים החלו להתפלפל בדברים, חוץ מאחד שישב 
בראש השולחן אך שתק. היה זה שליחו של הבעל-שם. 
פשוט  אדם  של  רושם  עשתה  החיצונית  הופעתו  גם 
וחלש בידיעותיו. כל הערב עקב ר' משה אחר האורח. 
לשאת  יכול  היה  לא  המקובלים,  לדרך  שהתנגד  הוא, 
את הכבוד הרב שר' יעקב חולק לו לשליח הבעל שם. 
בעל-שם,  יואל  ר'  אחר  כל-כך  משולהב  ידידו  מדוע 
ומדוע הוא מציית להוראות שליחו, הנראה אדם פשוט 

ביותר?!

ברכת המזון כובד המחותן ר' אהרן, אך הוא קם ונתן 
לידי שלוחו של הבעל-שם". השליח,  כוס הברכה  את 
הוא  במבוכה.  בא  יהודה,  ר'  שמו  כי  נודע  עתה  שזה 
קהל,  לפני  לברך  רגיל  אינו  כי  ואמר  יעקב  ר'  אל  פנה 
והוא מבקש סידור, כדי לברך מתוכו. את מילות הברכה 
ועם- בור  פשוט  אדם  כשל  נשמע  וקולו  בקושי  ביטא 
לנוכח  נדהמים  נשארו  והמשתתפים  משה  ר'  הארץ. 
והליכותיו  התנהגותו 
שליח  של  המגושמות 
ר'  לדעתם,  הבעל-שם. 
יעקה היה מסונוור מדיי 

מרבו.

הגיע.  החתונה  יום 
גדולי  כל  באו  אליה 
העיר,  ונכבדי  התורה 
שלא  מי  גם  וביניהם 
לחתונות.  להזדמן  נהגו 
בראש  בא  משה  ר'  גם 
אף  על  הקרואים, 
הרושם הכאוב מסעודת 
הגיע  ושוב  השידוכין. 
של  כשליחו  יהודה  ר' 
הבעל-שם, אולם הפעם 
חגיגית,  לבוש  היה 
דבר  הלמדנים,  כדרך 
שעורר תשומת לב. ר' יעקב קיבלו בכבוד גדול והושיבו 
בראש השולחן, לימין החתן. גם הפעם שתק ר' יהודה 
את  לשאת  החתן  החל  תורה.  דברי  שהשמיעו  בעת 
דבריו. הוא השמיע פלפול חריף, שהותיר רושם עמוק 
על כל הנוכחים. אך מיד בסיום הדרשה, קם ר' יהודה 
וביקש את רשות המחותנים לומר דבר-מה. הוא החל 
להקשות קושיות על פלפולו של החתן, ושב ותירץ הכל 
בחריפות רבה. גם קולו היה עכשיו קול ברור וערב. כל 
האורחים הבינו כי אכן אדם נעלה הוא, אשר הסתיר את 

עצמו ועתה התגלה.

פזיזותו  על  יעקב  ר'  מחילת  את  ביקש  משה  ר' 
כמותו,  ורבים  הוא  שם.  הבעל  חסידי  על  בביקורתו 
שהתנגדו עד עתה למקובלים, הבינו את דרכם המיוחדת 
בהימנעות מפרסום שלא לצורך, ומאז התייחסו אליהם 

ואל מנהיגם בהדרת כבוד.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

שלנו,  ה"גנים"  ספרי   – כולנה  על  עלית  ואת 
חיות,  דוגמאות  עם  הדור  בשפת  לדור  שנכתבו 
ומתאימים לכל אדם, ומלאים במוסר המתוק ביותר, 
ונותנים לאדם את האמונה ואת דרך התשובה שזה 

עיקר קיום התורה.

עצה שביעית לשמוע חיזוקים על לימוד התורה, כי 
דברי תורה צריכים חיזוק תמידי. אתה חייב לעורר 
כדי שלא  קבוע  באופן  הרצון שלך  ואת  את החשק 

תיחלש ולא "תירדם".

עצה שמינית היא לנצל את ימי השבת והמועדים. 
כל השבוע אין לך זמן אבל הימים המקודשים ניתנו 
לנו כדי שנעסוק בהם בתורה. אז גם אם כל השבוע 

אתה טרוד, ביום השבת יש לך יותר זמן.

עם  ותבלה  טוב,  ותישן  טוב,  תאכל  ובהחלט 
המשפחה – אבל יש לך עוד זמן ללמוד, זמן איכות 
הילדים.  עם  ללמוד  זמן  גם  ותקדיש  לך.  שמוקדש 
אבל עצם זה שאתה לומד בעצמך – זה החינוך הטוב 

ביותר לילדים.

משדרגים: זוכים ומזכים

העצה התשיעית היא עצה נפלאה שתשדרג אותך 
מיהודי שקובע עיתים וששכרו עצום – להפוך להיות 
"מזכה הרבים" בקלי קלות. היום ישנם רבנים רבים 
שבאים לחוגי בית ולשיעורים במסגרות מצומצמות, 
רב  להזמין  מאוד  קל  והקהילה.  המשפחה  בחוג 
ולהזמין  ולמשפחה  לשכנים  לחברים  ולהתקשר 

אותם לשיעור חד פעמי אצלכם בבית.

בהם  מתאספים  כך  שגם  אירועים  לנצל  גם  כדאי 
באזכרה  להבדיל  או  בית  בחנוכת  כמו  אנשים 
הבית  של  זכויות  שיוסיף  אמתי  תוכן  בהם  ולהוסיף 
או של הנפטרים. בכך אתה גם מזכה את הרבים, וגם 
זוכה  גם  ואתה  ואצל החברים  אצלך  מחויבות  יוצר 
בעצמך. וזו זכות גדולה גם לבית עצמו – שנשמעים 

בו דברי תורה וחז"ל מבטיחים לו שלא ייחרב.

שיוצאים  שלנו,  הישיבה  אברכי  את  להזמין  ניתן 
בכישרון  והתברכו  ובאהבה  בשמחה  ישראל  לעם 
מתגבש  כאשר  הזמן,  ועם  ולהשפיע.  להאיר  רב 
ומוצאים רב שמתאים למה שאתם מחפשים  גרעין 
– אפשר בקלות לקבוע שיעור שבועי בבית של אחד 

החברים.

חבורות קדושות

בעיה  לא  זה  שְיַלֵמד אתכם,  ַרב  לכם  אין  אם  וגם 
כמה  או  ספר  לכם  ותבחרו  כחבורה  שתתארגנו 
מעט  יקרא  בתורו  אחד  כל  או  מכם  ואחד  ספרים, 
הלכות ומעט סעיפים בספרי חסידות קלים כמו ספר 

המידות וליקוטי עצות.

יותר בין החברים.  יוצר חיזוק גדול וקשר טוב  זה 
אלא  גשמיות  סביב  רק  יהיה  לא  ביניכם  הקשר  כך 
יהיה ביניכם קשר של רוחניות, קשר סביב הקדושה 
קדושה  לחבורה  יהפוך אתכם מסתם חברים  וזה   –

של לימוד תורה.

הרי לנו שלל עצות קלות ופשוטות להתחזק מהיום 
את  לקיים  ובכך  התורה.  בעמל  התורה  בלימוד 

מאמרי חז"ל הרבים ולהכין את עצמנו למתן תורה.

בברכת שבת שלום ומבורך
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מצוות פדיון הבכורות באה כרמז לפדיון השכל 
של האדם, כי השכל של האדם הוא הבכור שבו, 
לפדות,  הזמן  כל  צריך  ואותו  שבו,  הבחיר  הכח 
היינו לחדש ולרענן, לפתח לעוד ועוד תחומי עניין, 
והעיקר לחתור להבין את המציאות לאמיתתה.    

להשיג  יכול  לא  השכל  מגבלות,  לשכל  יש  אך 
יש  כי  מאד,  מעט  משיג  הוא  ולמעשה  הכל, 
חלקים מהמציאות שניתנים לפיענוח, ויש חלקים 
ההסקה  ליכולת  מעבר  שנמצאים  במציאות 
רק  אותם  להשיג  שניתן  חלקים  ויש  השכלית, 

באופן חלקי. 

למעשה השכל שלנו מוגבל כפי שהחושים שלנו 
מוגבלים, וכפי שהכוחות הפיזיים שלנו מוגבלים, 
כמו  להריח  לא  נץ  כמו  לראות  יכול  לא  אדם 
עליו  זאת,  ולמרות  איילה.  כמו  לרוץ  ולא  דבורה 
הגרסה  להיות  מעצמו,  המקסימום  את  להוליד 
את  לפתח  שצריך  כשם  עצמו.  של  המקסימלית 
הכוחות הפיזיים שהגוף לא יתנוון כך צריך לפתח 

את השכל שלא יתנוון. 

וכמו שבני אדם אינם שווים בכוחותיהם הפיזיים, 
וצריך  השכליים,  בכוחותיהם  שווים  אינם  הם  כך 
כל אדם להכיר את מקומו, ולהשתדל להפיק את 
לשכל  לכולם,  דבר אחד משותף  המירב מעצמו. 

האנושי יש גבול. וצריכים להכיר בגבול הזה. 

את  לפתח  לחתור  תמיד  שצריכים  למרות  אך 
השכל, לאמן אותו, להסתכל בשכל של כל דבר, 
ולחתור להשיג מה שטרם השגנו, צריכים לעבוד 
עיניו  את  שמאמץ  אדם  כי  בטיחות,  הוראות  עם 
בלי  נראים  שאינם  מאד  קטנים  עצמים  לראות 
כבר  שעיניו  כך  כדי  עד  לעיניו,  נזק  גורם  מאמץ 
כן.  לפני  יראו את מה שהיו מסוגלות לראות  לא 
להשיג  השכל  את  מאמצים  אם  מידה,  באותה 
יוכל  נזק, ולא  ייגרם לו  את מה שמעבר להשגתו 
מסוגל  שהיה  הרעיונות  את  אפילו  לתפוס  עוד 
לתפוס לפני כן. ולא רק זה שהוא מאבד את יכולת 
גם  הוא  להשיג,  היה  שיכול   השכלית  ההבחנה 
שוקע במידות רעות ובמעשים מגונים. הוא ממש 
בבחינת  שלמד,  הנכון  הלימוד  כל  את  "מקיא" 
"ְּדַבׁש ָמָצאָת ֱאֹכל ַּדֶּיָּך ֶּפן ִּתְׂשָּבֶעּנּו ַוֲהֵקאתֹו" היינו 
לאלישע  שקרה  כמו  חיסרון,  לו  גורם  שהריבוי 
בן אבויה ודומיו, שבגלל חתירת יתר אל מחוזות 
עלומים ובלתי מושגים איבד גם את מה שכבר היה 

בידו. 

כללו של דבר, צריך לעסוק בכל עת לפדות את 
חדשים,  שכלים  להשיג  לחתור  היינו  הבכורות, 
כמו  אותו  לאמץ  חדשים,  נתיבים  לו  לפתוח  
אותם  לשמור  מנת  על  השרירים  את  שמאמצים 
שזו  מברסלב  נחמן  רבי  שאומר  וכמו  בכושר, 
זאת  עם  אך  השכל",  את  לחדד  גדולה  "מצווה 
דברים  יש  כי  שלנו,  במגבלה  להכיר  צריכים 
אנחנו  הללו  ובדברים  נדע,  לא  נבין  לא  שלעולם 
כמו תינוקות ממש, כגמול עלי אמו, כמו כל אותם 
אדומה  ופרה  והבחירה  הידיעה  של  פרדוקסים 
ודרכי האל, מקומות שבהם גם למשה רבנו נאמר 
"לא תוכל לראות את פני" היינו לעולם לא תבין 

שלמות המציאות.

מהלכות חג השבועות חלק א'
בחג  יום  מבעוד  לקדש  מותר  האם 
השבועות, או שצריך להקפיד לקדש דווקא 

לאחר שנהיה לילה?
שעברו  לאחר  עד  מלקדש  להמתין  נכון  לכתחילה 
שניתן  ישראל  בארץ  ובפרט  מהשקיעה,  דקות  עשרים 
להחמיר בקלות ולהמתין עד הלילה. ומכל מקום בשעת 
הכוס  על  ולקדש  המקילים,  על  לסמוך  הרוצה  הצורך 
מה  על  לו  יש  הקודש  על  מחול  ולהוסיף  יום  מבעוד 
שיסמוך, שכן הוא מעיקר הדין, וגם המנהג כן. ובפרט 
מאד  מתאחרת  שהשקיעה  וכדומה,  אירופה  בארצות 
עד  ולהמתין  לשבת  מצטערים  הבית  ובני  הקיץ,  בימי 
הלילה, יש להקל להם לקדש ולסעוד מבעוד יום. ואם 
יקדשו  ואז  השקיעה,  תחילת  עד  שימתינו  טוב  אפשר 
ויסעדו. ולאחר מכן יאכלו כזית לחם בצאת הכוכבים, 
ועליהם תבוא ברכת טוב. )יחוה דעת חלק ו' סימן ל. שו"ת חזון 

עובדיה חלק א' סימן א'(.

ברכת  השבועות  בחג  לברך  ששכח  מי 
בתוך  זו  ברכה  לברך  יכול  האם  שהחיינו, 

שבוע ימים לחג כמו בשאר המועדים? 
אינו יכול לברך ברכה זו לאחר החג, אף לא בתוך שבעה 
ימים שאחר החג. )חזון עובדיה פסח עמ' קלד, ילקוט יוסף סי' תצד 

אות ה'(

להיות  ישראל  תפוצות  בכל  המנהג  פשט 
נעורים כל הלילה בליל חג השבועות ולעסוק 
בתורה, עד עלות השחר, מה המקור למנהג 

זה?
היו  לא  הראשונים  "חסידים  מובא:  הקדוש  בזוהר 
ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו 
לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות". וכן 
התיקון  שמתקנים  אלו  "כל  הקדוש:  בזוהר  עוד  אמרו 
בלילה הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים 
אותם  מברך  הוא  ברוך  והקדוש  הזכרונות,  בספר 
והסבירו  העליון".  עולם  של  וכתרים  ברכות  בשבעים 
האחרונים, שהטעם למנהג זה בליל חג השבועות, לפי 
שבשעת קבלת התורה היו ישראל נרדמים כל הלילה, 
והוצרך הקדוש ברוך הוא להעירם משנתם על ידי קולות 
לתקן  צריכים  ולכן  סיני.  הר  לפני מעמד  וברקים שהיו 
ונעסוק  הזה  ידי שנעמוד על המשמר בלילה  על  הדבר 
וצריכים  שט(.  עמ'  טוב  יום  עובדיה  )חזון  הלילה.  כל  בתורה 
שכרם  שיצא  בטלים,  דברים  לדבר  שלא  להקפיד 
בהפסדם. אוצר המכתבים להרה"ג יוסף משאש )חלק ב' 

סימן אלף ומ'(.

ערות  להישאר  צריכות  כן  גם  נשים  האם 
כל הלילה?

רב  שו"ת  לנשים.  ולא  בלבד  לאנשים  הוא  זה  מנהג 
פעלים )חלק א' סוד ישרים סימן ט'(.

באיזה לימוד ראוי להתעסק בליל שבועות?
בספר  שנדפס  התיקון  את  הציבור  עם  ללמוד  נכון 
ונסדר על פי  "קריאי מועד" תיקון ליל שבועות, שנתקן 
הזוהר והמקובלים. ומכל מקום מי שחשקה נפשו לעסוק 
בש"ס ופוסקים אין למחות בידו כי יש לו על מה לסמוך. 
שהמנהג  כתב  ל"א(  פרק  דוד  )לב  חיד"א  הרב  מרן 
מפורסם בכל תפוצות ישראל מכמה מאות בשנים לקרות 
בחבורה הסדר המתוקן מרבינו האר"י, ועי' בחזון עובדיה 
)שם( שהרוצה לסמוך על זה ללמוד ש"ס ופוסקים יש לו 

על מה שיסמוך.

העוסקים בתורה בלילה, ומגישים להם מדי 
פעם בפעם במשך הלילה תה או קפה, האם 

צריכים לחזור ולברך כל פעם מחדש?
אפילו שהו בינתים יותר משעה ומחצה, שיש בזה יותר 
ולברך  לחזור  צריכים  אינם  המזון,  עיכול  שיעור  מכדי 
פוטרת  והיא  אחת,  בברכה  די  אלא  וכוס,  כוס  כל  על 
את הכל. וטוב שיכוין דעתו לפטור בברכתו הראשונה 
כל מה שיביאו לפניו לאחר מכן. ואם יצא לחוץ מפתח 
בית הכנסת או בית המדרש, אפילו הניח מקצת חברים, 
ואחר כך חזר, צריך לחזור ולברך, ששינוי מקום נחשב 

להיסח הדעת. יביע אומר )חלק ו חלק אורח חיים סימן כז(.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ְּבֵעת  ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ַהִהְתעֹוְררּות  ֹּגֶדל 
ִּבְפָרט  ְלֵאין ִׁשעּור,  ָהָיה  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ִמְצַות  ִקּיּום 
ַאְנֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו  ֶׁשָהיּו  ָהַאֲחרֹוָנה,  ְסִפיָרה  ְּבֵליל 
ִמְׁשַּתְּפִכים ָאז ִּבְתִפָּלָתם ְמֹאד "ְלַטֲהֵרנּו ִמְּקִלּפֹוֵתינּו 
ֶׁשִהִּגיעּו  ֶׁשְּבֵעת  ּוְמַסְּפִרים  ְוכּו'.  ְוכּו'  ְוֻטְמאֹוֵתינּו" 
ֶמְנְּדִלי  ַרִּבי  ה"ה  ַהְיָקִרים  ַהֲחִסיִדים  ָלִראׁשֹוָנה 
ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ֶאְפַרִים  ָּברּוְך  ַרִּבי  ַוֲחֵברֹו  ִליְטָוואק 
ַאְנֵׁשי- ֶאת  ְוָׁשְמעּו  ַהַּנַחל",  "ְּבִאֵּבי  ַהְמַחֵּבר  ַּבַעל 
ֶזה  ְוָאְמרּו  ִהְתָּפְלאּו  ָהֹעֶמר,  ְסִפיַרת  ְּבֵעת  ְׁשלֹוֵמנּו 

ָלֶזה:

ְיכֹוִלים  ְׁשלֹוֵמנּו(  ַאְנֵׁשי  ַעל  )ְּבִהְתַּכְּוָנם  ֵהם  "ִאם 
ַלֲעׂשֹות ָּכֶזה ֵעֶסק ְוִעְנָין ִמְּסִפיַרת ָהֹעֶמר, ְּבַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש 
ָּכאן ַמֶּׁשהּו". ְוִקְּבלּו ִמֶּזה עֹוד ֹּתֶקף ַרב ְלִהְתָקְרבּוָתם. 

)שיש"ק ד-תכ(

א. ב. של החיים
ִעַּקר ָהָאָדם הּוא ַהֵּׂשֶכל.

ָהֱאמּוָנה ִהיא ִעַּקר ַהֵּׂשֶכל.

ֵמַעל  ֶׁשהּוא  ֵׂשֶכל  ֶׁשֵּיׁש  ְלַהְׂשִּכיל  ֶזה  ַהֵּׂשֶכל  ִעַּקר 
ַהֵּׂשֶכל ֶׁשְּלָך. 

ֵיׁש ְּגבּול ַעד ֵאיֹפה ַהֵּׂשֶכל ָיכֹול ְלַהִּׂשיג, ָלֵכן ָצִריְך 
ָּתִמיד ֱאמּוָנה.

ִעַּקר ַׁשֲעׁשּוַע עֹוָלם ַהָּבא הּוא ַההֹוָדָיה.

ִנּגּוִנים  טֹובֹות;  ַמְחָׁשבֹות  מֹוִליִדים  טֹוִבים  ִנּגּוִנים 
ָרִעים ְמעֹוְרִרים ְּתׁשּוקֹות ַּבֲהִמּיֹות.

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

הגדלת מקורות ההכנסה

הריצה המבוהלת
לכל  הזדמנות  שנותנים  ברחובות  מפרסמים  היו  אם 
באות  היו  לצאת מהקבר למשך שעה אחת,  הנפטרים 
העלמין  בית  בשערי  להם  לחכות  שלהם  המשפחות 
אתה  להם  מכינים  והיו  יקיריהם  את  לראות  בציפייה 
המוסר  בעלי  קורה?  היה  ומה   – וכו'  שאהבו  האוכל 
הנפטרים  כל  הקברים,  נפתחים  שהיו  שברגע  אומרים 
היו פורצים בריצה מטורפת לבית המדרש לחטוף עוד 
טורחים  אפילו  היו  ולא  הזה,  בעולם  לימוד  של  שעה 

להביט על בני המשפחות וכל שכן על המאכלים.

הזה  בעולם  כולנו  ביותר.  האמתית  ההמחשה  וזו 
שיחות  על  הזמן  את  ושורפים  בשטויות  משחקים 
אף  יעניינו  לא  יומיים  שבעוד  חדשות  על  ופטפוטים, 
לנו  מועילים  ודברים שלא  חולף  עולם  ענייני  על  אחד, 
לא  ובוודאי  אמתית,  תועלת  לא  בוודאי  במאומה, 
תועלת נצחית. ויש לכולנו הזדמנות פז, יש בידינו אוצר, 
והאוצר הוא הזמן שלנו. להקדיש את הזמן היקר שלנו 
קניין  ושהוא  התורה  לימוד  שהוא  ביותר  היקר  לדבר 

נצחי.

ָעֵמִלים בקלּות

תוספת  כל  הוא  תורה  שעמל  כתבנו  שעבר  בשבוע 
בלצאת  במאמץ,  בהבנה,  בקביעות,  בזמן,   – קטנה 
מהבית, בללמד את הבן או את החבר, בקיום הלימוד, 
אלינו  מתחנן  שה'  וכבתנו  "פנאי".  שעות  על  בויתור 
שנעמול בתורה ומבטיח לנו הכול בתמורה. והנה אנחנו 
מתקרבים ליום הגדול, יום מתן תורה, וההכנה הטובה 
ביותר היא פשוט להחזיק בתורה בכל כוחנו. והבטחנו 
בתורה,  לעמול  יכול  אדם  כל  כיצד  מעשיות  עצות 

ובעזרת ה' נביא כאן עצות פשוטות.

היסוד הוא שכל אחד יקבל על עצמו להוסיף בתורה, 
קלה,  ואפילו  קטנה  אפילו  קביעות,  עצמו  על  לקבל 

וזה שייך בוודאי גם  יותר להבין ולקיים.  ויתאמץ קצת 
בית  בניהול  והדרכות  הלכות  ללמוד  שחייבות  לנשים 
יהודי ובחינוך הילדים, במוסר ובאמונה וקריאת תהלים 
ולהעניק  מושגים  הילדים  את  וללמד  צדיקים,  וסיפורי 

להם יראת שמים.

לרוב בכל מקום, ספרים  היום שיעורים  יש  ה',  ברוך 
ספרי  ומושכים,  מעניינים  דברים  בתורה,  נושא  בכל 
דרשות, שיעורים מוקלטים, עמדות להטענת שיעורים, 
את  וללקט  להתכופף  רק  צריכים  עכשיו  לא?  ומה 

האוצרות שנמצאים בכל פינה.

עצות וסגולות

מהבית.  לצאת  כול  קודם  היא  הראשונה  העצה 
קשה מאוד לקבוע עתים בתוך הבית. יש פיתויים, יש 
חייב  עתים,  בקביעות  להצליח  שרוצה  מי  מפריעים. 
והלומד  לצאת מהבית לשיעור תורה, לכולל בשכונה. 
הוא  במהרה  שלא  לו  כרותה  ברית   – המדרש  בבית 

ְמַׁשֵּכַח.

כגון  מחויבות  לעצמנו  ליצור  היא  השנייה  העצה 
לקבוע עם חבר ללמוד ביחד – זה יותר מחייב וזה טוב 
לשני הצדדים. ללכת לשיעור קבוע, וכשאתה לא מגיע 
שואלים איפה היית, וחוץ מהמחויבות – מובא בחז"ל 
יש  רבים  של  תורה  וללימוד  בחבורה  נקנית  שהתורה 

ערך גדול הרבה יותר.

לחיי  מעשיים  דברים  ללמוד  היא  השלישית  העצה 
היומיום כגון הלכות שבת וברכות, דברים שאתה נתקל 
בהם ביום־יום. יש בזה רווח כפול שקודם כול אתה יודע 
מה לעשות, וחוץ מזה אתה מרגיש יותר חיבור ושייכות 

ללימוד.

חוטפים "על הדרך"

עצה רביעית – ספרוני כיס קטנים כגון חוק לישראל 
בתפילין, ספרי הלכה או מוסר, חומש, משניות, גמרא 

שניתן  כיס  בספרי  היום  להשיג  ניתן  הכול   – זוהר  או 
לקחת לכל מקום ובמקום לבזבז את הזמן בשיחות סרק, 
ניתן "לחטוף" לימוד בזמנים מתים, כמו בהמתנה לתור, 
לאוטובוס, או להבדיל בהמתנה לתחילת התפילה. ועל 
ידי זה אפשר גם לקבוע זמן קצר לאחר כל תפילה או 
וכל  דקות.  לעשר  או  לחמש  אפילו  האכילה,  בשעת 
קביעות  של  לשעות  מצטברות  האלה  הקטנות  הדקות 

עתים לתורה.

עצה חמישית היא דיסקים ושיעורים מוקלטים. היום 
אפשר  בנסיעות.  ביום  ניכר  זמן  מבלים  האנשים  רוב 
לנצל את הזמן הזה בקלות לשמיעת שיעורים בדיסקים 
הרבה  כך  כל  היום  יש  ה',  וברוך  בנגן.  או  בטלפון  או 
בתוכן,  ומלאים  מחזקים  ומתוקים,  מעניינים  שיעורים 
וכל אחד יכול הרוויח שעות של תורה "על הדרך" תרתי 

משמע.

במלאכה  שעסוקים  אישה  או  איש  לכל  גם  נכון  וזה 
שיעורי  לשמוע  כדי  תוך  שיכולים  בעבודה  או  בבית 
תורה, שיעורי חינוך ילדים, דרשות מעוררות ומחזקות. 
גם  וניתן  ובדיחות,  מצחיקים  רבנים  אפילו  יש  היום 

לשמוע מסרים חזקים וגם לצחוק ולשמוח.

להתחיל בקטן

עצה שישית – צעדים קטנים. אל תנסה לתפוס הכול 
זה  ביום  פסוקים  עשרה  או  חמישה  אפילו  אחת.  בבת 
יפה מאוד. ואשרי מי שזוכה ְלַעמּוד או לדף יומי. העיקר 
הימים  שברבות  תראה  ואתה  בזה.  ותשמח  שתעריך 
והשנים תזכה לסיים ספרים, מסעיף אחד ביום, ממשנה 

אחת, ומפסוקים אחדים.

ללמוד  תנסה  אל  באיכות.  וגם  בכמות  גם  נכון  זה 
קלים  בדברים  תתחיל  תמיד  ומסובכים.  קשים  ספרים 
תורה  גופי  צדיקים שהם  סיפורי  "רק"  אפילו  ונעימים, 
יעורר  גם  וזה  ביותר  הגדול  המוסר  את  מהם  ולומדים 
אותך ללכת בדרכם. וכן מדרשים ו"עין יעקב", ְמָׁשִלים 
והעיקר שתאהב  כוחך,  לפי  כך תתקדם  ודרשות. אחר 

ותשמח במה שאתה עושה.

מאמר
ראש הישיבה

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

ר"תיציאהכניסה

19:0320:2120:56ירושלים

19:2020:2320:54תל אביב

19:1520:2520:57חיפה

19:2020:2120:54באר שבע

גליון 623
כ"ז אייר תשע"ט | מב לעומר

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

פרשת במדברבס"ד בר"ה 

יום ב',
אייר כ"ט 

)03/06/19(
בי"כ "ברכת יצחק"

רח' גדולי ישראל 13 

יום ד',
ב' סיון )05/06/19(

ישיבת "חוט של חסד" שמואל 
הנביא 13,

בשעה 20:30

יום ה',
ג' סיון )06/06/19(

בית כנסת ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה

בשעה 21:30

חולוןירושליםראשון לציון

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

המשך בעמוד 3
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 ט"ת   יקוק ח  תשרפ | ד

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

 תמק תל "  חהקדה "מקזחם  ' תמק  הט"נסה

רחש לבי דבר טוב לאוהבי תורת הרמז, לבאר בדחילו ורחימו הטעם שזכה דוקא רב יהודה לגלות מאמר זה: "לעולם יהא אדם זהיר בתבואה 

בציר  את  דיש  לכם  "והשיג  כלתו:  ישראל  כנסת  את  הקב"ה  מפרנס  זה  ובזכות  ישביעך".  חיטים  חלב  שלום  גבולך  השם  שנאמר  ביתו...  בתוך 

ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע". זאת ועוד, לבאר שיח סוד שרפי קודש בין חכמי ישראל שאמרו לדוד המלך: "עמך ישראל צריכין 

פרנסה", ומה שהשיב להם: "לכו והתפרנסו זה מזה".

נקדים מה שנדפס בהרבה סידורים ומקור הדבר ב"שער הכונות" לרבינו האריז"ל )תפלת השחר דרוש א( כי כשאומרים בכל יום: "פותח את ידיך 

ומשביע לכל חי רצון", צריך להתפלל על הפרנסה ולכוון כי פ'ותח א'ת י'דיך ראשי תיבות פא"י שעולה כמספר ב' שמות הוי"ה אדנ"י, כי השם 

הוי"ה משפיע שפע רב טוב לשם אדנ"י המאיר בעולם הזה.

"יודיך",  "ידיך" אלא  ידיך", אל תקרי  "פותח את  ז:( רמז הכתוב  )הקדמה  זוהר  והוסיף האריז"ל להביא סימוכין לכך ממה שמבואר בתיקוני 

דהיינו שתי יודי"ן מב' שמות הוי"ה אדנ"י, שהקב"ה פותח את האות יו"ד מהשם הוי"ה ומשפיע לאות יו"ד של שם אדנ"י, ומשם יורד השפע לכל 

העולמות עליונים ותחתונים.

נקדים עוד מה שמבואר ב"זרע קודש" )פרשת וישב( כי בשם יהוד"ה רמוז היחוד של ב' שמות הוי"ה אדנ"י, כי יש בו כל ד' אותיות הוי"ה, והאות 

ד' היא רמז על ד' אותיות אדנ"י. הנה כי כן מבואר הטעם שזכה רב יהודה לגלות מאמר זה: "לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו", כי מפאת 

אדנ"י שהם ב' השמות שדרכם משפיע לנו הקב"ה פרנסה, לכן זכה לגלות את ההלכה שהקב"ה  שרמוזות בשמו ד' אותיות הוי"ה עם ד' אותיות 

מקיימה להיות זהיר שיהיה בביתנו מזון ברווח.

 תמק תל דקד המלך "מקז החיקד תל הקחרה אדנרח

בדרך זו במסילה נעלה לשלב את דברי ה"זרע קודש", כי האות ד' בשם יהוד"ה היא רמז על ד' אותיות אדנ"י, עם מה שמבואר בזוהר הקדוש 

הנ"ל כי האות ד' היא רמז על ד'וד המלך, על פי הידוע מספרים הקדושים כי דוד המלך הוא מרכבה לשכינה הקדושה שם אדנ"י, וכתב ה"בני 

יששכר" )תשרי מאמר ט אות ד( לפרש בזה מה שאמר דוד המלך )תהלים טז-ח(: "שויתי ה' לנגדי תמיד", כי בכל תפילותיו התכוון לייחד את השכינה 

שם אדנ"י עם הקב"ה שם הוי"ה.

ויש להוסיף כי ענין זה רמוז בשמו של דו"ד, שכן ד' הראשונה היא רמז על ד' אותיות השם הוי"ה, ד' האחרונה היא רמז על ד' אותיות השם 

אדנ"י, והאות ו' שבאמצע היא ו' החיבור המחברת בין ב' שמות, והרי זה מתאים להפליא עם מה שיצא מיהודה, אשר כאמור בשם יהוד"ה רמוז 

חיבור השם הוי"ה עם ד' אותיות אדנ"י.

והנה מבואר בזוהר הקדוש )פרשת ואתחנן רס.( גודל מעלת הקם בחצות לילה לעסוק בתורה כל הלילה, שמתקן את השכינה שם אדנ"י שהיא 

מדת יום עם  הוי"ה  בבחינת שמש, הרי הוא זוכה לייחד את השם  הוי"ה  בגלות בבחינת לילה, וכאשר מגיע היום שהקב"ה מאיר בעולם בשם 

השם אדנ"י מדת לילה.

מעתה יאירו עינינו להבין מה עמקו דברי חכמים, כי אחרי שדוד המלך קם בחצות לילה ועסק בתורה כל הלילה: "כיון שעלה עמוד השחר 

]שאז הוא הזמן לייחד ב' שמות הוי"ה אדנ"י שמהם באה פרנסה[ נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה", 

כי בהיותך משבט יהוד"ה שנרמז בשמו יחוד ב' השמות, וגם אחרי שקמת בחצות לילה ועסקת בתורה כל הלילה, הרי שבעמוד השחר זהו הזמן 

המסוגל לייחד ב' שמות שמהם באה פרנסה לישראל.

"לכו והתפרנסו זה מזה", הענין בזה על פי המבואר ב"שער הכונות" )תפלת השחר דרוש א'( בכוונת "ויברך דוד"  על כך אמר להם דוד המלך: 

שהיא נופלת בגלות לארץ וצריך להקימה  אדנ"י  המשפיע לשכינה שם  הוי"ה  שצריך לתת שם צדקה מעומד, כי הצדקה היא מהקב"ה השם 

מעפרה. וזהו שכתב החיד"א ב"דבש לפי" )מערכת צ אות לז(: "שהצדקה הוא לייחד קוב"ה ושכינתיה שהם שמות הקודש הוי"ה אדנ"י".

הנה כי כן זהו שאמר להם דוד המלך: "לכו והתפרנסו זה מזה", שיתנו צדקה לעניים, ועל ידי זה יזכו לייחד ב' שמות הוי"ה אדנ"י שהם שמות 

הפרנסה, וממילא יתפרנסו זה מזה, שגם העשירים יקבלו שפע בזכות מצות צדקה מב' שמות הפרנסה, כמו ששנינו במדרש )ויק"ר לד-ח(: "יותר 

ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית".
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יהודה: "לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו... 

שנאמר השם גבולך שלום חלב חיטים ישביעך".

 תחלק  נטלא  חן א" שה
 מאמ"חם תל "  חהקדה

לצרף  יומתק  האמור  לפי  כי  וראה  בא  ועתה 

ארבעה מאמרים של רב יהודה שהבאנו בתוך המאמר, 

יום  גדול  יהודה,  רב  "אמר  הוא:  הראשון  המאמר 

הגשמים כיום שניתנה בו תורה". המאמר השני הוא: 

"אמר רב יהודה, מיטרא בעלה דארעא הוא, שנאמר כי 

כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי 

אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה".

לעולם  יהודה,  רב  "אמר  הוא:  השלישי  המאמר 

יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה 

בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר 

המאמר  ישביעך".  חיטים  חלב  שלום  גבולך  השם 

הרביעי הוא: "מאימתי מברכין על הגשמים, משיצא 

חתן לקראת כלה. מאי מברכין, אמר רב יהודה, מודים 

אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו".

האלו  המאמרים  בכל  כי  לומר  יש  האמור  לפי 

התכוון רב יהודה ללמד לפני הקב"ה זכות על ישראל, 

כי היות שקידש את ישראל בשעת מתן תורה כחתן 

מצוות  מקיים  בהיותו  לכן  הכלה,  את  המקדש 

התורה וגזירת חכמים, ראוי שישפיע לישראל שפע 

רב טוב מהגשמים היורדים מן השמים להצמיח את 

הארץ כחתן היוצא לקראת הכלה, ועל ידי זה ישרור 

שלום בינינו לבין הקב"ה.

יהודה  רב  זכה  למה  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

לומר מאמרים אלו, על פי מה ששנינו בגמרא )ברכות 

ז:(: "מנא לן דשמא גרים, אמר רבי אלעזר דאמר קרא 

ָאֶרץ,  ּמוֹת בָּ ם שַׁ ר שָׂ )תהלים מו-ט( ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלוֹת ה' ֲאשֶׁ

בגמרא  מבואר  והנה  מוֹת".  שֵׁ אלא  ּמוֹת  שַׁ תקרי  אל 

)סוטה לו:(: "יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא נקרא 

כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא". פירוש, בשמו של 

יהוד"ה יש כל ד' אותיות השם הוי"ה.

השם  כי  ט:(  )הקדמה  זוהר  בתיקוני  מבואר  עוד 

י'שמחו  צו-יא(:  )תהלים  תיבות  בראשי  נרמז  הוי"ה 

יש לומר הרמז  ולפי דברינו  ו'תגל ה'ארץ.  ה'שמים 

במדת  הבריות  על  מרחם  הקב"ה  כאשר  כי  בזה, 

הרחמים מן השם הוי"ה, להשפיע להם שפע רב טוב 

י'שמחו  אז  כי  לארץ,  משמים  היורדים  מהגשמים 

בין  שיש  הנפלא  היחוד  על  ה'ארץ  ו'תגל  ה'שמים 

הקב"ה השוכן בשמים לישראל תושבי הארץ.

לכן דוקא רב יהודה שיש בשמו כל ד' אותיות 

ללמד  הנ"ל,  מאמרים  ד'  לגלות  זכה  הוי"ה,  השם 

זכות על ישראל שהם בבחינת כלתו של הקב"ה, 

של  טוב  רב  שפע  השמים  מן  הקב"ה  שישפיע 

ויקיים  בארץ,  השוכנים  לישראל  ברכה  גשמי 

בכך מה שאמר רב יהודה: "לעולם יהא אדם זהיר 

שלום  גבולך  השם  שנאמר  ביתו...  בתוך  בתבואה 

חלב חיטים ישביעך".

  ות  יכמח חת"אל מדקד המלך:
רשמך חת"אל צ"חכחן ט"נסהר

ששנינו  מה  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

בגמרא )ברכות ג:(: "כינור היה תלוי למעלה ממטתו של 

דוד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו 

ומנגן מאליו, מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה 

חכמי  נכנסו  השחר  עמוד  שעלה  כיון  השחר,  עמוד 

ישראל  עמך  המלך  אדונינו  לו  אמרו  אצלו,  ישראל 

צריכין פרנסה, אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה".

נקדים מה שמבואר בזוהר הקדוש )פרשת לך לך 

פט:( הטעם שזכה יהודה שיצאה ממנו מלכות בית 

השם  אותיות  ד'  ישנן  יהוד"ה  של  בשמו  כי  דוד, 

הוי"ה, והאות ד' שבו רומזת על ד'וד המלך שיצא 

מיהודה, הנה הדברים בלשון קדשו:

"מאי חמא קוב"ה למיהב מלכותא ליהודה מכל 

אחוהי, אלא אתוון דשמיה חקיקן ביה, וקוב"ה יהב 

יקרא לשמיה, ובגין כן אחסין מלכותא. ותו שמענא, 

יהודה הא אתוון דשמיה ודאי, ד' ליתיה אמאי, אלא 

דא דוד מלכא דאתקשר בשמיה מכל בני עלמא".

בתרגום ללשון הקודש:

מכל  ליהודה  המלכות  לתת  הקב"ה  ראה  "מה 

אחיו, אלא אותיות השם חקוקות בו, והקב"ה נתן כבוד 

לשמו, ולכן ירש המלוכה. ועוד שמענו, יהודה הרי הוא 

אותיות השם ודאי, ד' אצלו למה, אלא זה דוד המלך 

שנתקשר בשמו של יהודה יותר מכל בני העולם".

חכמי  שנכנסו  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

ישראל  "עמך  לו:  ואמרו  המלך  דוד  אל  ישראל 

משום  שזכית למלכות  מאחר  כי   , פרנסה" צריכין 

השם  כל  נרמז  שבשמו  יהוד"ה  משבט  שיצאת 

ו'תגל  י'שמחו ה'שמים  שהוא ראשי תיבות  הוי"ה 

ה'ארץ עם האות ד' של ד'וד, אם כן ראוי שתתפלל 

לה' להמשיך לנו שפע רב טוב משמים לארץ, כדי 

שאמנם י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ בשפע הרב 

שהקב"ה משפיע לישראל. 

 שצ ק הנטלאה תל דקד המלך:
רלכק קה ט"נסק זה מזהר

דוד  של  הנפלאה  עצתו  זה  לפי  לבאר  ונראה 

המלך: "לכו והתפרנסו זה מזה". על פי מה שמצינו 

השמים  ככוכבי  להיות  ישראל  שנתברכו  בתורה 

הקב"ה  שאמר  כמו  הים,  שפת  על  אשר  וכחול 

"כי  )בראשית כב-יז(:  לאברהם אבינו אחרי העקידה 

ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים 

וכחול אשר על שפת הים".

השותפות  על  בכך  הקב"ה  שרמז  לומר  ויש 

יששכר  שבט  כי  וזבולון,  יששכר  של  הנפלאה 

"ככוכבי  הם  השמים  מן  ה'  בתורת  העוסקים 

"והמשכילים  יב-ג(:  )דניאל  שכתוב  כמו  השמים", 

ככוכבים  הרבים  ומצדיקי  הרקיע  כזוהר  יזהירו 

לעולם ועד". ואילו שבט זבולון העוסקים במסחר 

בעניני הארץ הם "כחול אשר על שפת הים", כמו 

לחוף  "זבולון  מט-יג(:  )בראשית  אבינו  יעקב  שבירכו 

וזבולון  יששכר  בין  החיבור  ידי  ועל  ישכון",  ימים 

זה  ובזכות  לארץ,  שמים  בין  נפלא  יחוד  נעשה 

מוריד הקב"ה גשמי ברכה משמים לארץ.

יומתק להבין בזה מה ששנינו בגמרא )תענית ז:(: 

"אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה". כי 

כאשר יש ח"ו ביטול תורה, משום שזבולון העוסק 

בקודש  תפקידו  את  ממלא  אינו  בארץ,  במסחר 

לתמוך ביששכר העוסק בתורה מן השמים, נעשה 

הגשמים  ואין  לארץ  שמים  בין  המבדיל  מסך 

יורדים משמים לארץ.

הנה כי כן זהו שהשיב להם דוד המלך בחכמתו 

אמת  הן  כי  מזה",  זה  והתפרנסו  "לכו  הגדולה: 

לפני  אתפלל  יהודה,  משבט  ישראל  מלך  שבהיותי 

הקב"ה שיוריד מן השמים לארץ, אולם אתם צריכים 

להקדים לכך התעוררות מלמטה להתפרנס זה מזה, 

מזבולון,  יתפרנס  התורה  עמוד  שיששכר  דהיינו 

ועל ידי זה נעשה יחוד בין שמים לארץ, ובזכות זה 

ימשיך לכם הקב"ה גשמי ברכה משמים לארץ.

 "  חהקדה זכה לגלק  המאמ" להמתחך לנק ט"נסה מהו רה
כח  תמק חהקדרה חת ד' אק חק  התם הקחרה

 התם הקחרה "אתח  ח ק  ח'תמיק ה'תמחם ק' גל ה'א"ץ
כח הו רה מק"חד גתמחם מן התמחם להצמחי א  הא"ץ

 זקה" הודקת: דקד זכה למלכק  מתקם תחצא מחהקדרה
תחת  ק ד' אק חק  התם קהאק  ד' החא ד'קד המלך

 יכמח חת"אל תאמ"ק לדקד המלך: רשמך חת"אל צ"חכחן ט"נסהר
מתקם תחצא מחהקדה תתמק מסקגל לט"נסה
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 הו רה וחדת אק נק
 כי ן המודת א  הכלה

והנה ידוע כי בשעת מתן תורה קידש הקב"ה את 

ישראל כחתן המקדש את הכלה, כמו שכתוב )שמות 

וקדשתם".  העם  אל  לך  משה  אל  ה'  "ויאמר  יט-י(: 

מינה  "וקדשתם"  באומרו  כי  ז"ל  חכמינו  ופירשו 

לקדש  שלו  השליח  להיות  רבינו  משה  את  הקב"ה 

את ישראל, כחתן המקדש את הכלה בקידושי שטר 

של התורה שבכתב, כמבואר במדרש )דב"ר ג-יב(:

אירוסין  שטרי  כותבין  אין  חכמים  שנו  "כך 

שכר,  נותן  והחתן  שניהן  מדעת  אלא  ונישואין 

לישראל  שקידש  בשעה  מהקב"ה,  למדנו  וממי 

בסיני, דכתיב )שם( ויאמר ה' אל משה לך אל העם 

וקדשתם היום ומחר, ומי כתב השטר הזה, משה, 

מנין, שנאמר )דברים לא-ט( ויכתוב משה את התורה 

הזאת, ומה שכר נתן לו הקב"ה, זיו הפנים, דכתיב 

)שמות לד-כט( ומשה לא ידע כי קרן עור פניו".

וכן יש ללמוד שהקב"ה קידש את ישראל במתן 

תורה, ממה שכתוב )שם יט-יז(: "ויוצא משה את העם 

לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר". 

שהשכינה  "מגיד  המכילתא:  בשם  רש"י  ופירש 

יצאה לקראתם כחתן היוצא לקראת כלה", לכן כמו 

לך  "אין  ט(:  דבי אליהו רבה פרק  )תנא  שאמרו במדרש 

רצון  עושה  שהיא  אשה  אלא  בנשים  כשרה  אשה 

בעלה". כן כלל ישראל שנתקדשו להקב"ה צריכים 

למלא את רצון הקב"ה.

מן  מצוות  רק  לא  מקיים  שהקב"ה  עוד  נקדים 

במדרש  כמבואר  דרבנן,  מצוות  גם  אלא  התורה 

איני  אדם  יאמר  "לא  כט(:  אות  נשא  )פרשת  תנחומא 

אלא  התורה...  מן  ואינן  הואיל  זקנים  מצות  מקיים 

שאף  למה  מקיימין...  תהיו  עליכם  שגוזרים  מה  כל 

ותגזר  כב-כח(  )איוב  שנאמר  מסכים  אני  דבריהם  על 

אומר ויקם לך". ומביא ראיה ממה שקיים הקב"ה מה 

שהקדים יעקב אבינו את אפרים לפני מנשה, בחנוכת 

הנשיאים שנשיא שבט אפרים הקריב תחילה.

בתורה  עוסקים  ישראל  אם  כי  זה  לפי  נמצא 

ושומרים את מצוותיה, הרי הם מגלים בכך שהם 

ועל  רצון בעלה,  מתנהגים כאשה כשרה שעושה 

"אמר  הנ"ל:  זה מקיים הקב"ה מאמר הגמרא  ידי 

בתוך  בתבואה  זהיר  אדם  יהא  לעולם  יהודה,  רב 

ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא 

על עסקי תבואה, שנאמר השם גבולך שלום חלב 

חיטים ישביעך". ומפרנס אותנו בכבוד וברווח כדי 

שישרור השלום בינינו להקב"ה.

בחוקותי  "אם  הפסוק:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

מצוותי  "ואת  בתורה,  עמלים  שתהיו  תלכו", 

ועשיתם אותם", שתשמרו על הקידושין  תשמרו 

רצון  העושה  כשרה  כאשה  אתכם,  שקידשתי 

בעלה, כי אז אקיים גם אנכי מה שאמר רב יהודה 

וצמחה  הראשון,  מבעלה  מתעברת  שהיא  ככלה 

לך  ה'  יפתח  כח-יב(  )דברים  שנאמר  ברכה,  של  זרע 

את אוצרו הטוב את השמים".

לפי דרכנו הביאור בזה כי הקב"ה היושב בשמים 

הוא כביכול החתן, המשפיע שפע רב טוב לישראל 

כמו  העולם,  נברא  שבשבילם  הארץ  תושבי  כלתו 

שכתוב )תהלים לג-יג(: "משמים הביט ה' ראה את כל 

בני האדם, ממכון שבתו השגיח אל כל יושבי הארץ". 

לכן כאשר ישראל מקיימים את התורה ומצוותיה 

שהקב"ה קידש אותם בהן, הרי הוא מוריד להם מן 

שתצמיח  כדי  הארץ,  את  להרוות  גשמים  השמים 

להם שפע של פרנסה ברווח.

נפלא להבין בזה דברי חכמים וחידותם בגמרא 

)ברכות נט:(: "מאימתי מברכין על הגשמים, משיצא 

יהודה,  רב  אמר  מברכין,  מאי  כלה.  לקראת  חתן 

מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו". 

שהגשמים  משיגים  אנו  כאשר  כי  בכך,  לנו  רמזו 

משפיע  שהקב"ה  שפע  הם  השמים,  מן  היורדים 

לנו כחתן המשפיע שפע רב טוב לכלתו, אז ראוי 

רב  אמר  כך  ועל  כלתו.  להיות  שזכינו  לה'  לברך 

יהודה שצריך להודות על כל טיפה וטיפה שהוריד 

לנו אף שאין אנו ראויים לכך.

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

יהודה,  רב  "אמר  יהודה:  רב  של  החתום  מאמרו 

גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה". שהרי 

את  הקב"ה  קידש  לישראל  תורה  שניתנה  ביום 

ישראל, כחתן המקדש את הכלה על ידי התורה 

ומצוותיה, ולפי מה שנתבאר הרי בזכות זה מוריד 

כחתן  לארץ  הגשמים  את  השמים  מן  הקב"ה 

המשפיע לכלה שפע רב טוב. 

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

ושמרתם  תשמרו  מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי 

ומצוותיה  בתורה  תעסקו  אם  אותם",  ועשיתם 

בעתם  גשמיכם  "ונתתי  בהן,  אתכם  שקידשתי 

פריו", שאוריד  יתן  ועץ השדה  יבולה  ונתנה הארץ 

כחתן  הארץ,  את  להרוות  השמים  מן  גשמים  לכם 

פירות,  ותוליד  שתצמיח  כדי  כלה  לקראת  היוצא 

רב  של  מאמרו  לקיים  כדי  בארץ",  שלום  "ונתתי 

  חאק" המאמ": רגדקל חקם הגתמחם כחקם תנח נה  ק  ק"הר
מהק הות"  חן חקם הגתמחם למ ן  ק"ה

 גמ"א: ראמ" "  חהקדה, לשקלם חהא אדם זהח"    קאה   קך  ח ק
תאחן מ"ח ה מצקחה   קך  ח ק תל אדם אלא של שסוח   קאהר

 הו רה מוחחם מאמ"ק תל "  חהקדה, לט"נס
א  כנס  חת"אל כל ק כדח תחת"ק" התלקם  חנחהם

 ראם  יקוק ח  לכק קא  מצקק ח  תמ"קר, תוחדת ח א כם  הן
רקנ נה הא"ץ ח קלהר לט"נס א כם  תטש

שהבעל צריך להיות זהיר שהתבואה תהיה תמיד 

בביתו כדי להרבות השלום: "ונתתי גשמיכם בעתם 

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו".

יומתק להבין בזה מה שהוסיף הקב"ה לפרט 

ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  "והשיג  בברכתו: 

להבטיח  כדי  לשובע",  לחמכם  ואכלתם  זרע  את 

בכך שהתבואה תהיה תמיד בביתם של ישראל, 

יהא  "לעולם  יהודה:  רב  שאמר  מה  בזה  לקיים 

שישרור  כדי  ביתו",  בתוך  בתבואה  זהיר  אדם 

השלום, "ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח 

בארצכם, ונתתי שלום בארץ". 

במדרש  שפירשו  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

הנ"ל, כי מה שאמר הקב"ה: "אם 'בחוקותי' תלכו ואת 

לנו בכך שהוא עצמו מקיים  'מצוותי' תשמרו", רמז 

חוקי ומצוות התורה, ולפי האמור רצה הקב"ה ללמדנו 

נקיים מצוות התורה שקידש אותנו בהן  בזה, שאם 

בשעת מתן תורה, יקיים גם הוא חוקי התורה לפרנס 

אותנו כבעל המתחייב במזונות אשתו.

 רמאחמ ח מ "כחן של הגתמחם
מתחצא י ן לו"א  כלהר

בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר עמקות מה 

שהבטיח הקב"ה: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי 

בעתם  גשמיכם  ונתתי  אותם,  ועשיתם  תשמרו 

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו", על פי מה 

ששנינו מאמר נפלא בגמרא )תענית ו:(:

הוא  דארעא  בעלה  מיטרא  יהודה,  רב  "אמר 

של  בעלה  הוא  השמים  מן  היורד  הגשם  ]פירוש, 

הארץ, כי כמו שהבעל מפרה את אשתו שמתעברת 

ומולידה את צאצאיה, כך מפרה הגשם את הארץ 

שמתעברת ומולידה ומצמיחה[. שנאמר )ישעיה נה-

י( כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא 

ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה".

ו(:  )פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  מבואר  וכן 

"כשירצה הקב"ה לברך צמחה של ארץ וליתן צידן 

של בריות, פותח אוצרות הטוב שבשמים, וממטיר 

מתעברת  הארץ  ומיד  זכרים,  מים  שהן  הארץ  על 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בחוקותי תשע"ט

יבולה ועץ השדה יתן פריו... ונתתי שלום בארץ", 

על פי מה ששנינו בגמרא )ב"מ נט.(:

"אמר רב יהודה, לעולם יהא אדם זהיר בתבואה 

בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם 

אלא על עסקי תבואה, שנאמר )תהלים קמז-יד( השם 

פפא  רב  אמר  ישביעך.  חיטים  חלב  שלום  גבולך 

נקיש  מכדא,  שערי  כמשלם  אינשי,  דאמרי  היינו 

ואתי תיגרא בביתא".

פירוש, זהו מקור המאמר השגור בפי הבריות: 

ובאה  מקשקשת  מהכד,  השעורים  נגמרו  כאשר 

המריבה בבית. מבואר מזה כי פרנסה ברווח היא 

סמיכות  פירוש  זהו  כן  כי  הנה  לשלום.  סגולה 

הכתובים: "ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח 

בארצכם, ונתתי שלום בארץ", כי בזמן שיש שובע 

גבולך  "השם  בבחינת:  בעולם  שלום  יש  בעולם 

שלום חלב חיטים ישביעך". אלו דבריהם.

יומתק לבאר בזה המשך הגמרא )שם(: "לעולם 

יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך 

ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר )בראשית 

יב-טז( ולאברם היטיב בעבורה, והיינו דאמר להו רבא 

דתתעתרו".  היכי  כי  לנשייכו  אוקירו  מחוזא,  לבני 

לפי  שתתעשרו.  כדי  נשותיכם  את  כבדו  פירוש, 

ברווח  שפרנסה  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור 

היא סגולה לשלום בית, לכן המכבד את אשתו כדי 

כנגד  מדה  זוכה  הוא  הרי  בבית,  השלום  להרבות 

מדה לעשירות כדי שישרור השלום בביתו.

ששנינו  מה  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

בר  שמעון  רבי  "אמר  מי"ב(:  פ"ג  )עוקצים  במשנה 

חלפתא, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל 

לעמו  עוז  ה'  כט-יא(  )תהלים  שנאמר  השלום,  אלא 

יתן ה' יברך את עמו בשלום". הביאור בזה, כי מי 

ברכה  מחזיק  כלי  הוא  הרי  השלום,  אחר  שרודף 

שיוכל  כדי  טוב,  רב  שפע  הקב"ה  לו  שישפיע 

לשמור על השלום בביתו, אבל אם הוא איש מדון 

ומריבה שמקלקל את השלום, אין לו זכות לבקש 

מהקב"ה שישפיע לו פרנסה כדי להשרות השלום 

בביתו, שהרי הוא מקלקל את השלום בבית.

תלכו, אמר רבי אלעזר, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם 

גוזר גזירה, אם רצה לקיימה הרי הוא מקיימה, ואם 

לאו סוף שמקיימה על ידי אחרים, אבל הקדוש ברוך 

הוא אינו כן, אלא גוזר גזירה הוא מקיימה תחילה, הדא 

הוא דכתיב )ויקרא יט-לב( מפני שיבה תקום והדרת פני 

זקן ויראת מאלקיך אני ה', אני הוא שקיימתי מצות 

עמידת זקן תחילה, אם בחקותי תלכו".

"והדרת  מצות  קיים  שהקב"ה  מהרז"ו  ופירש 

אבינו  אברהם  מפני  כביכול  קם  כאשר  זקן",  פני 

"וירא אליו  )בראשית יח-א(:  שהיה זקן, כמו שכתוב 

כחום  האהל  פתח  יושב  והוא  ממרא  באלוני  ה' 

)ב"ר  במדרש  הדבר  ומקור  רש"י  ופירש  היום". 

הקב"ה,  לו  אמר  לעמוד,  ביקש  כתיב,  "ישב  מח-ז(: 

אני  שעתיד  לבניך  סימן  ואתה  אעמוד,  ואני  שב 

להתייצב בעדת הדיינים והן יושבין, שנאמר )תהלים 

פב-א( אלקים נצב בעדת אל".

"בנוהג  ז:(:  )ר"ה  ירושלמי  בתלמוד  מבואר  וכן 

מקיימה,  רצה  גזירה,  גוזר  ודם  בשר  מלך  שבעולם 

כן  אינו  הקב"ה  אבל  אותה,  מקיימים  אחרים  רצה 

אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי טעמא )ויקרא 

כב-ט( ושמרו את משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי 

כתיב  סימון  רבי  אמר  תחילה.  תורה  של  מצוותיה 

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלקיך אני 

ה', אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה".

שאמר  מה  כי  המדרש  מדברי  למדים  נמצינו 

'מצוותי'  ואת  תלכו  'בחוקותי'  "אם  הקב"ה: 

בחוקות  שנלך  בכך  לנו  לרמז  התכוון  תשמרו", 

וצריך  מקיימן.  עצמו  שהוא  ובמצוותיה  התורה 

ביאור מה ראה הקב"ה על ככה לגלות לנו דוקא כאן 

שהוא עצמו מקיים את התורה ומצוותיה, ואיך זה 

מתקשר עם המשך הכתוב: "ונתתי גשמיכם בעתם 

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו".

 רהתם ג קלך תלקם 
יל  יחפחם חת חשךר

מה  בהקדם  זה,  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

זי"ע  שפירשו רבותינו הראשונים בעלי התוספות 

"ונתנה הארץ  ב"מושב זקנים" סמיכות הכתובים: 

בפרשתנו פרשת בחוקותי דבר בעתו מה טוב, 

להתבונן בקשר הנפלא שמקשר הקב"ה בין העסק 

מוריד  שהוא  הברכה  לגשמי  ובמצוותיה,  בתורה 

לנו מן השמים להצמיח את הארץ )ויקרא כו-ג(:

עמלים  "שתהיו  ]רש"י:  תלכו  בחוקותי  "אם 

בתורה"[ ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי 

ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן  גשמיכם בעתם 

פריו, והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע, 

בארצכם,  לבטח  וישבתם  לשובע  לחמכם  ואכלתם 

והשבתי  מחריד  ואין  ושכבתם  בארץ  שלום  ונתתי 

חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם".

לקשר  הקב"ה  שבחר  מה  ביאור  וצריך 

השכר על עסק התורה וקיום המצוות עם ירידת 

העונש  ח"ו  להיפך  וכן  הארץ,  וצמיחת  הגשמים 

על ביטול התורה ומצוותיה הוא מניעת הגשמים 

של  שניה  בפרשה  שכתוב  כמו  הארץ,  וצמיחת 

קריאת שמע )דברים יא-יג(:

"והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי 

יורה  בעתו  ארצכם  מטר  ונתתי  היום...  אתכם  מצוה 

השמרו  ויצהרך...  תירושך  דגנך  ואספת  ומלקוש 

לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים 

והשתחוויתם להם, וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים 

ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה".

ואם בענין הגשמים קא עסקינן, ראוי להתבונן 

יהודה,  רב  "אמר  ז.(:  )תענית  בגמרא  ששנינו  במה 

יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, שנאמר  גדול 

אלא  לקח  ואין  לקחי,  כמטר  יערוף  לב-ב(  )דברים 

לכם  נתתי  טוב  לקח  כי  ד-ב(  )משלי  שנאמר  תורה, 

יש  הראשונה  ובהשקפה  תעזובו".  אל  תורתי 

לתמוה הפלא ופלא, מהו הקשר בין יום הגשמים 

ליום שניתנה תורה לישראל.

 ראם  יקוק ח  לכקר היקוחם
 תהו רה שצמק מוחחם

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שדרשו במדרש )ויק"ר לה-ג( פסוק זה: "אם בחוקותי 

רקנ  ח גתמחכם  ש ם קנ נה הא"ץ ח קלהר

 כתאנק שקסוחם   ק"ה ק מצקק  תוחדת אק נק הו רה  הן
ה"ח הקא זן קמט"נס אק נק  כ קד ק "קקי כאחת א  את ק
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את  מלהכיל  צר  ת"ו[  בירושלים  ילין  דוד  ]שברחוב  הישן 
מכך  לדבר  והעסקנים  הגבאים  והחלו  הגדול,  הציבור  כל 
שצריך לחשוב על בניית בית מדרש גדול ומרווח. וכראות 
הרבי את הצפיפות הגדולה בבית הכנסת נענה ואמר, שאין 
וניתן להתפלל גם בבתי  צורך להידחף ולהצטמצם כל כך, 
מדרשות אחרים בעיר, אך הוא מבקש רק שיישאר גם כאן 
דוחק  סיבת  שכל  בדעתו  עלה  ולא   – הכנסת...  בבית  מנין 
המקום והצטופפות החסידים בבית המדרש היא מחמתו... 

משום שרוצים להתפלל בקרבתו של הצדיק דייקא.
בזה  ראה  ולא  העיר,  ברחוב  לבדו  הולך  היה  רבות  פעמים 
נכבד המורם  כי לא ראה עצמו כאיש  שום פחיתות כבוד, 

מעם, שצריך פמליא שלמה ללוותו...
השולחן  לעריכת  בכניסתו  מעט  איחר  אחת  שבת  בליל 
הטהור ]טיש[, וכראותו שהקהל ממתינים עליו, ועדיין לא 
הטיש  התחיל  לא  מדוע  בתמימות:  שאל  הטיש.  התחיל 
היה  ניתן  הרי  הבין,  לא  עליו,  שהמתינו  לו  וכשענו  בזמן? 

להתחיל בזמירות השבת?...
כלום,  עצמו  כלפי  בהנהגתו  לא שינתה  כאדמו"ר  הכתרתו 
כפי  בדיוק  לרבי  שהתמנה  אחר  להתנהג  המשיך  הוא 
שהיה מתנהג מקודם. וזה היה נראה בכמה וכמה הנהגות. 
לעסוק  שבת  ליל  בכל  היתה  בקודש  דרכו  לדוגמא, 
עוסק  היה  שם  דפעיה"ק,  ספינקא  המדרש  בבית  בתורה 
ולא שינה  כידוע שהיה מתמיד עצום.  בתורה בהתלהבות, 
הטיש  שהסתיים  ולאחר  רבי,  שנעשה  אחר  גם  ממנהגו 

שם  ספינקא,  המדרש  לבית  כדרכו  פנה  ברחמסטריבקא 
התיישב כדרכו והגה בתורתו הקדושה בדבקות קל חי. 

עלה  שכבר  לאחר  קודש,  שבת  בערב  פעם  ראיתי  ובעיני 
ניגש וקנה  זופניק כאן,  לנשיאותו, בצאתו מן המקוה שבבתי 
לעצמו 'משקה' והתיישב לשתות לאחר המקוה. שכך היה רגיל 
מאז לפני התיישבותו על כיסא אבותיו הקדושים, שהיה טובל 
במקוה בזופניק בערב שבת, ולאחר המקוה מתיישב לשתות 

כוס משקה, ולא שינה מדרכיו מאומה.  
עלותם  לאחר  גם  רוח,  ושפלי  ענווים  של  דרכם  היא  זו 
להתמנות כנשיאי ישראל, לא התגדלה רוחם בקרבם, ונשארו 

עומדים בענוותנותם תמיד!
]פרטית, קובץ 500086[

• ~ • ~ •
בעולם  והתפרסמה  נודעה  הוותיקה  חסד'  'שערי  שכונת 
שהתגוררו  הדור  וצדיקי  גאוני  מגדולי  וחכמיה,  רבניה  בזכות 
ירושלים של מעלה קדושים  בה, מסלתה ומשמנה של אנשי 

וטהורים.
סאפרין  שלום  ר'  הרבי  היה  שבהם  מהמיוחדים  אחד 
מקומארנא זצוק"ל, הוא היה תלמיד חכם עצום וגאון מופלג, 
בקי בכל מכמני התורה. אך יותר מכל היתה מידת הענווה נר 
'עסק'...  נתן בשום אופן לעשות ממנו  לרגליו תמיד, הוא לא 
ולא הסתפק במה שהיה בורח מן הכבוד, אלא השתדל להזכיר 

מפעם לפעם את גודל שפלותו... 
עם כל גדלותו העצומה בתורה, והתמדתו בלימוד גפ"ת בעיון 
ביומו,  יום  מדי  לישראל"  "חוק  סדר  גם  לומד  היה  תמיד, 
רואים  כולם  היו  וכך  הקדושים.  אבותיו  מבית  בידו  כמקובל 
לאחר תפילת שחרית בבית המדרש, שהרבי מתיישב ללמוד 

'חוק' כאחד הבעלי-בתים הפשוטים...
והנה יום אחד בעת לימוד החוק, התעוררה לו קושיא בלימוד 
הגמרא המובא שם בסדר אותו יום. הוא ניגש עם שאלתו אל 
הגאון המפורסם רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל, ואמר: הנה 
זה, אולי  ואינני מבין קטע  ראיתי היום ב'חוק' שמביא גמרא, 

יוכל הרב להסביר לי את הקטע הקשה ב'חוק'?...
לשאול  רצה  ולא  בו,  טבועה  והענוה  האמת  מידת  היתה  כך 
בישירות על הגמרא עצמה, אף שבגאונותו ידע היטב אותה 
לישראל',  'חוק  הספר  על  ענוותנותו  ברוב  שאל  רק  גמרא. 

ששם היה לומד באותה שעה!
]מתוך שיחה בשבח מידת הענווה, קובץ 27[

• ~ • ~ •
הצדיק הירושלמי המפורסם רבי אריה לוין זצ"ל, למד בבחרותו 
בישיבה המפורסמת של מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל 

בעיר 'סלוצק'.
קרתא  בירושלם  שנית  כשנפגשו  העולם  מלחמת  ולאחר 
דשופריא, ועסקו יחדיו בהנהגת תלמוד תורה וישיבה הקדושה 
ליל  בכל  בחברותא  ללימוד  יחדיו  שותפות  קבעו  חיים",  "עץ 

שבת קודש לאחר הסעודה עד שעה מאוחרת.
הישיבה  ראש  זלמן  איסר  ר'  הגאון  החל  הלימוד,  לאחר  פעם 
לחקור ולשאול את רבי אריה, על אותם ימים שלמד בישיבתו 
בימים  וכאשר  בישיבה?...  אז  הסתדר  ואיך  כיצד  בסלוצק, 
ההם היה המנהג שחולקו הבחורים לאכול 'ימים' ]טעג[ בבתי 
הבעלי בתים שבעיר, ביקש ר' איסר זלמן לדעת בדיוק אצל מי 
אכל שם 'ימים'. ור' אריה החל למנותם בשמותם, ביום ראשון 

וכך סעדתי אצל פלוני, וביום  אלמוני,  בבית  שני 

מתוך  יומיים  על  דילג  אך  המארחים,  שמות  את  והלך  מנה 
ימות השבוע שלא מנאם...

מיד שאל ר' איסר זלמן ברוב דאגה, הרי דילגת כאן על שני 
ימים... והיכן אכלת באותם שני ימים?

ר' אריה השפיל ראשו ואמר בבושת פנים, בשני ימים אלו לא 
נמצאו עבורי בעלי בתים שיכניסוני לאכול בביתם!...

אכלת  כן  אם  היכן  לבו:  בדאגת  ושאל  נחרד,  זלמן  איסר  ר' 
באותם שני ימים בכל שבוע?

לא  אוכל  כשאין  הסתדרתי....  אריה,  ר'  חייך  נורא!...  לא 
אוכלים!....

ר' איסר זלמן הזדעזע עד עמקי נשמתו, הרי הוא היה ראש 
הימים  חלוקת  סידור  של  זה  שתפקיד  ואף  שם,  הישיבה 
ראש  היה  בהיות שהוא  הישיבה, מכל מקום  מנהל  היה של 

הישיבה חש אחריות כלפי כל התלמידים וסידורם. 
ר'  את  שאל  וכאב  דאגה  וברוב  ללבו,  מאוד  זאת  לקח  הוא 
מקום  לו  לסדר  לבקש  אליו  ניגש  ולא  שתק  מדוע  אריה, 
אלו  ימים  בשני  הסתדר  זה  וכיצד  הללו,  ביומיים  גם  לאכול 

בלא אוכל. 
אך ר' אריה הרגיעו וביטל את כל דאגותיו וחששותיו, באומרו 
שזה לא הפריע לו כלל בלימודי הישיבה, כי במחסור ששרר 
באותם זמנים היה זה דבר מצוי אצלו, שיימצא שיעברו ימים 
בלא אוכל כלום... וכבר התרגל בזה, ולמחרת היה משלים את 
הישיבה הקדושה  ובלימודי  בצום של אתמול...  מה שנחסר 
לא נגרע דבר, כי היה ממשיך באותם סדרים ואותם חברותות 

בין אם אכל באותו יום ובין אם לא...
והנה לאחר כמה שעות בשעה מאוחרת מאד לפנות בוקר של 
הצדיק  של  ביתו  בדלת  חרישית  דפיקה  נשמעה  שבת,  ליל 
רבי אריה לוין, הוא מיהר לחוש ולפתוח הדלת, שמא מישהו 
זקוק לעזרתו, כאשר היו רגילים כל מיני עניים ומסכנים לדפוק 
בדלת ביתו בכל שעות היום, גם בשעות הקטנות של הלילה... 
– אך לתדהמתו עמדה בדלת הרבנית הצדקנית מרת אסתר 
זלמן,  איסר  ר'  מרן  של  בקודש  מחברתו  ע"ה,  מלצר  ביילא 
הגאון,  בעלה  את  להרגיע  לבוא  יכול  שמא  בפיה,  ובקשתה 
נמצא  ולהצטער על כך שבישיבה שלו  שאינו מפסיק לבכות 
חוששת  והיא  פיו...  אל  אוכל  בא  לא  שלמים  שיומיים  בחור 

מאוד לבריאותו, שלא יחלה ח"ו מרוב עגמת נפש!
הזדרז ר' אריה ועלה תיכף למעונו של רבו ראש הישיבה, שעה 
זה  עם  לו  היה  לא  זמנים  שבאותם  והסביר  עמו  ישב  ארוכה 
קושי כל כך. והיה זה דבר מצוי בעולם הישיבות שבימים ההם, 

שהיו הבחורים 'מדלגים' מן האוכל יום פה ויום שם... 
בפה  שאמר  עד  זלמן,  איסר  ר'  של  הקדושה  דעתו  נחה  ולא 
מלא כמה פעמים, שהוא מוחל על כך לראש ישיבה בלב שלם! 
– ורק אחר שראה ר' אריה, שנחה דעתו ולבו יצא לשוב לביתו. 
שבישראל,  גדול  ישיבה'  'ראש  של  דוגמא  דמות  היא  זו 
ראו  שכזה,  סיפור  עם  מתגאים  היו  אחרים  שאולי  במקום 
היו  שלא  בימים  שאפילו  העמדתי!  תלמידים  איזה  ראו  גם 
אוכלים כלום והרעב כרסם בלבם, היו מתמידים בתלמודם... 
ולא נגרם להם שום ביטול תורה! – אך הוא ברוב מידת הענווה 
הגדולה שבנפשו, חש ייסורי מצפון וכאב לבו על שלא דאג 

מספיק לתלמידיו! – זהו פאר מידת הענווה!
]שם[
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

מצוה גוררת מצוה
מצוה אחת ששני יהודים שותפים לה, האחד מביא את 

העלונים מבית הדפוס ואילו השני מפיץ ומחלק...
הינו  העלונים  הפצת  של  החזקים  מהמוקדים  אחד   
בשטיבלך הגדול של זיכרון משה בירושלים עיר הקודש 

תובב"א.  
את עלון טיב הקהילה מקבל המפיץ ,יהודי חשוב, מבחור 
שבדרך קבע אוסף מהדפוס את העלונים ומביא אותם 
זהו המצווה של הבחור הנ"ל המקיימה  אליו לשטיבלך 
ממש,  של  חיים  לשמחת  לו  וגורם  שבוע  כל  באדיקות 
הוא בקשר עם בעל הדפוס כבר מתחילת השבוע ודואג 

שחלילה לא ישכח להכין עבורו את החבילה...
אלא שהבחור עבר לישיבה מרוחקת ונבצר ממנו לקיים 

את המצווה שלו כמידי שבוע משך שנים.
את  ראיתי  שחרית  תפילת  אחרי  האחרון  שישי  ביום 
היהודי בזיכרון משה והוא אמר לי שלא קיבל אספקה 
של העלון טיב הקהילה,  תיכף אמרתי לו שאשלח לו את 

העלונים מהבית שלי...
עליתי הביתה במחשבה שמישהו שיעלה אלי לדבר מה 
ואבקש ממנו להקפיץ את העלונים לזיכרון משה. אלא 
שהדקות נקפו ואיש לא הגיע אלי לביתי, המתנתי עוד 
כמה דקות והנה חלפה לה שעה תמימה ואיש לא הגיע...  
בראותי את המצב נטלתי את חבילת העלונים ונשאתי 
תפילה לבורא עולם וכך אמרתי: "ריבונו של עולם בחוץ 
שורר חום אימים וההליכה קשה עלי מאוד, אני אעשה 
לי  תזמן  ואתה  הבניין  לפתח  עד  לרדת  מצדי  מאמץ 
בבקשה בחור שייקח את החבילה מפתח הבניין לזיכרון 

משה כדי להפיץ אמונה בישראל..."
ירדתי את שתי הקומות והנה חולף לו בחור, קראתי לו 
ולהפתעתי היה זה אותו בחור שכל שבוע היה אוסף את 
העלונים מהדפוס ומביאם לזיכרון משה... הבחור כל כך 
שמח שזכה להמשיך במנהגו עד שהיה נדמה למאושר 
שבאדם... הוא בקלילות רץ לדבר מצוה ועוד הודה לי על 
הזכות... מה גם שלא הייתי צריך להסביר לו למי להביא 
את העלונים שהלוא הוא יודע בדיוק את המקום כמידי 

שבוע...
בעל המעשה: מורנו הרב שליט"א

 • - • - •

פתקא משמיא
היה לי סכום כסף לתת לצדקה מכספי מעשר ולא ידעתי 
מטרות  כמה  בין  התלבטתי  הכסף,  את  לתת  ראוי  למי 

ובקשתי מה' שיעזור לי לתת את הכסף לעני הגון. 
ידיד טוב התקשר אלי ופתח את השיחה בכך שלא נעים 
ועומדים  קשה  כלכלי  למצב  נקלע  אחר  חבר  אבל  לו 
לנתק לו את החשמל בשל הצטברות חוב של 1,233₪ 
בתורת  חברים  לכמה  להתקשר  מתכוון  שהוא  והדגיש 
השתדלות ושארגיש בנוח אם אין לי יכולת להשתתף.  
והסברתי  הסכום,  כל  את  שאתן  לו  ואמרתי  התרגשתי 
ראוי  למי  ידעתי  ולא  לצדקה  כסף  בידי  יש  לו שבדיוק 
שיש  והסכום  עזרה  עולם  מבורא  ובקשתי  אותם  לתת 

בידי לצדקה הינו 1,233₪ בדיוק!!!
שאין  ההשגחה  טיב  על  גדולה  שמחה  שמחנו 

כדוגמתה!!!
בעל המעשה:ל.ד.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים נתינת התורה במדבר – הפקר לכל!

ז(: "למה במדבר  במדרש רבה )א, 
בג'  חכמים,  שנו  מכאן   – סיני 
דברים ניתנה התורה, באש, ובמים, 
שאינו  מי  כל  אלא  וכו'.  ובמדבר 
אינו  הפקר,  כמדבר  עצמו  עושה 
והתורה,  החכמה  את  לקנות  יכול 

לכך נאמר במדבר סיני" ע"כ.
להשתכן  תורה  של  טבעה  מבואר 
העושים  בלבד,  הענווים  בקרב  רק 
וכמ"ש  לכל.  הפקר  כמדבר  עצמם 
בפ"ק דתענית )ז.(: "אמר רבי חנינא 
תורה  דברי  נמשלו  למה  אידי,  בר 
למים, דכתיב )ישעיה נה, א( 'הוי כל 
צמא לכו למים'. לומר לך, מה מים 
והולכין למקום  גבוה  מניחין מקום 
נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין 

אלא במי שדעתו שפלה" ע"כ.
כך טבעה ואופייה של תורה אמור, 
מן  ובשפלות  בענווה  תמיד  לרדת 

השפעת  מבחן  הוא  זה  ובדבר  הנמוך.  המקום  אל  הגבוה  המקום 
התורה, על פי תוצאותיה, שאם לאחר לימוד התורה מתגדל האדם 
ומרגיש גאות והתנשאות ברום לב, נמצאת תורתו נעשית לו 'סם 
כי הדרך   – לו סם חיים.  )יומא עב:(, במקום שתהא  המוות' רח"ל 
שמתוך  בלבד,  ושפלות  ענווה  בדרכי  היא  התורה  לקבלת  הנכון 
השפעתה של תורה מוצא את עצמו במקום יותר נמוך ממה שהיה 

בתחילה.
האדם  והתרוממות  יתברך,  השם  אל  ההתקרבות  דרך  היא  וזו 
אני  "אין  ה.(  )סוטה  נאמר  הגאווה  בבעלי  שכן  השכינה.  לדבקות 
על  ולרוממו.  בקרבו  לשכון  התורה  תוכל  ולא  לדור",  יכולין  והוא 
שפלים  ומגביה  ארץ,  עדי  גאים  "משפיל  בספה"ק:  שכתבו  דרך 
עדי מרום" )ברכת עזרת(. דייקא מתוך שזוכה איש ישראל למידת 
הענוה 'משפיל גאים עדי ארץ' – הרי בזה גופא הוא 'מגביה שפלים 
עדי מרום', לרומם בכך את לבם ונפשם המלאים בענוותנותם עדי 

מרום, בדבקות קרבת אלקים חיים.
זמן מתן  רומז בדידן, בהכנתם של ישראל לקראת  הוא שהכתוב 
תורתנו הבעל"ט: "במדבר סיני לאמר" - כשזוכים למידת 'מדבר' 
הפקר לכל, היא ההכנה למעמד 'סיני' שהיא קבלת התורה. ומתוך 
כך "שאו את ראש בני ישראל" – שהענוה מרוממת נשמת ישראל 
עדי מרום, כמ"ש בזוהר הקדוש )ח"א דף קכב:(: "זכאה איהו מאן 
עלמא,  בההוא  ועלאה  רב  איהו  כמה  עלמא,  בהאי  גרמיה  דאזעיר 
והכי פתח רב מתיבתא, מאן דאיהו זעיר איהו רב" עכל"ק. – לפיכך 
זוכים  והשפלות,  הענוה  שהיא  סיני'  'מדבר  מידת  מתוך  שפיר 

להתרוממות 'שאו את ראש עדת בני ישראל', אמן.
• ~ • ~ •

ומשמשו  הנאמן  תלמידו  זצ"ל,  רוט  אלי'ה  רבי  הרה"צ  לי  שח 
זי"ע,  זצוק"ל  מזוויעהל  שלומק'ה  רבי  הרה"ק  מרן  של  בקודש 
הראשונות  שבשנים  אייר[.  כ"ו  דנן,  קודש  שבת  בערב  ]יארצייט 
בתחילת התקרבותו אל הצדיק, עדיין לא היה מפורסם בירושלים. 
כאשר ידוע שמתחילת הגעתו אל עיה"ק הסתיר מאוד את זהותו, 

והיה מתנהג תמיד בשיא הפשטות, עד שטיפין טיפין נודע. 
לאחר שנוכח ר' אלי'ה שברכותיו מתקיימות, וכמה מופתים גדולים 
שנעשו על ידו, שאלו על כך. – ענה לו הרבי בפשיטות ובתמימות, 
שהינו אדם פשוט ככל איש ישראל, אלא שלפעמים מחפש המלך 
מקום נוח לתלות עליו את כתרו, וכשמוצא 'מסמר' התקוע היטב 
בקיר, הרי הוא תולה עליו את הכתר. – אף אני, הסביר הרבי, אינני 
ותו  כתר המלך,  ]א טשווא'ק...[, בשביל לשאת את  'מסמר'  אלא 

לא! 
דבריו אלו נאמרו בפשיטות ובתום לב, והצליח להחדיר זאת ללבו 

שהשתכנע  עד  אלי'ה,  ר'  של 
שום  בו  רואים  אין  אם  שכנראה 
שהוא  נכון,  זה  הרי  גדלות,  סימני 

רק כמו 'מסמר'...
לר'  פעם  הזדמן  תקופה  לאחר 
אביב',  'תל  העיר  אל  להגיע  אלי' 
של  קדשו  בהיכל  לבקר  נכנס  שם 
מזלאטיפולי  הקדוש  האדמו"ר 
זצוק"ל, שהיה מנסיכי מלכות בית 
רוזין. האדמו"ר שאלו אודות הרבי 
הגדול  ששמעו  ופעלו,  מזוויעהל 

הגיע לאוזניו. 
בעצמו  שהרבי  אלי',  ר'  לו  אמר 
אמר לו שהוא אדם פשוט, וגם אין 
ניכר בו שום סימני גדלות מיוחדים, 
אלא הסביר פשר המופתים הרבים 
שהוא  מחמת  ידו,  על  שנעשים 
'כתרא  עליו  שתולים  'מסמר'  כמו 

דמלכא'!
שאלו האדמו"ר בחיוך, אינני מבין, גם אני רוצה כמו כן להיות רק 
'מסמר' בעלמא ותו לא... מדוע עלי לא נתלה הכתר הקדוש?! – רק 
ר' אלי' עד כמה הצליח הרבי להסתיר ממנו את גדלותו,  אז קלט 

והבין שבעצם אף בתשובה זו עצמה שנתן לו גלומה גדולתו...
• ~ • ~ •

שלומו  מאנשי  שהיה  ז"ל,  עקשטיין  אליעזר  ר'  הרה"ח  לי  וסיפר 
ובמשך שתים עשרה  זי"ע,  מזוויעהל  הקדוש  הרבי  ומקורביו של 
שנה היה משתתף במנין הקבוע שהתפללו עמו מדי יום ביומו מנחה 

ומעריב בכותל המערבי. 
לאחר התפילה היו הולכים יחדיו אנשי הקבוצה, ומלווים את הרבי 

הקדוש לביתו שבשכונת בית ישראל הוותיקה.
פעם היה אחד מאנשי הקבוצה זקוק לישועה גדולה בענין מסוים, 
בכותל  בתפילותיו  גם  הרבי,  בפני  פעמים  כמה  כך  על  והפציר 

המערבי היה בוכה הרבה ושופך צקון שיחו לישועה רבתי.
והנה יום אחד בדרכם בחזרה מן הכותל, נתקל אותו אדם בחושך 
בלא משים בקורת ברזל עבה שבלטה מן הקיר, הוא נחבט ברגלו, 
גנח  והוא  קשים,  היו  כאביו  חזקה.  מכה  וספג  ברחוב,  ונפל  מעד 
ונאנח מתוך ייסורים וכאבים. והנה בהביטו על פני הרבי הק' ראה 
מאוד  משונה  היה  הזה  המראה  בשמחה...  לעברו  מחייך  שהוא 
בעיניו, ושאל את הרבי במרירותו: "וואס איז דא צו לאכעין?"... ]וכי 

מה יש לצחוק כאן?[.
ענה לו הרבי להפתעתו, שמח אני על ישועתך! ותדע נאמנה שעתה 
עם נפילתך זו נושעת מצרתך הגדולה. תפילותיך הרבות התקבלו 
למעלה בשמים, ופעלת להחיש ולקרב את ישועתך. – אבל לפעמים 
בדבר,  להסכים  למקטרג  קשה  גדולה,  ישועה  לאדם  כשנגזרת 
קליין פאטש...[,  ]א  קטנה'  'סטירה  לאדם  לתת  רשות  לו  ונותנים 
ובזה נחה דעתו ונמתקו הדינים, והפח נשבר ואנחנו נמלטנו, וניתן 

להביא עליו את ישועתו.
כולם  נופל  שכשאדם  הטעם  זי"ע,  הק'  הבעש"ט  ממרן  ]ידוע 

צוחקים, מחמת המתקת הדינים שבנפילתו[.
ואכן תיכף לאחר מכן זכה אותו יהודי לישועתו הגדולה.

וללמדך שגם הביזיונות והבושות בכוחם להביא ולהמשיך ישועות 
גדולות ונשגבות!

]פרטית, י"ב אייר תשע"ה[

• ~ • ~ •
זצוק"ל,  מרחמסטריבקא  האדמו"ר  מרדכי  ישראל  רבי  הרה"ק 
היה מפורסם ברוב ענוותנותו ושפלות רוחו, ודרכו להצניע את כל 

גדלותו העצומה במעטה של 'פשטות' פשוטה כאחד האדם...
המדרש  בבית  המקום  שנעשה  עד  מאוד  החסידים  התרבו  בימיו 

ג

ה  מׁשֶ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַדּבֵ
ר ִסיַני כו' ֵלאֹמר.  ִמְדּבַ ּבְ
ל ֲעַדת  אּו ֶאת ֹראׁש ּכָ ׂשְ
ֹחָתם  ּפְ ְלִמׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ר  ִמְסּפַ ּבְ ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
לָֹתם"  ל ָזָכר ְלֻגְלּגְ מֹות ּכָ ׁשֵ

)א, א-ב(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

א.   נהגו שלא להקיז דם בערב יום טוב, 
י"א שאם חל ערב חג השבועות בשבת 
אסור להקיז דם ביום שישי )כה"ח סי' תס"ח 

סקצ"ח(. 

החג,  ליום  גם  הנרות  שיכין  טוב  ב. 
סי'  )מ"ב  טוב  ביום  הנר  להדביק  דאסור 

תקי"ד ס"ק י"ח(.

)נמוקי  זו  ג. אומרים אב הרחמים בשבת 
אומרים  שאין  וי"א  סק"ג(,  רפ"ד  סי'  או"ח 

אותו )אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג(.
סעודה  לכתחילה  להקדים  יש  ד. 
תשיעית  שעה  סוף  קודם  שלישית 
שהוא זמן מנחה קטנה, ואז יוכל לאכול 
סי'  )שו"ע  שירצה  כמה  סעודה  ולקבוע 
תקכ"ט ס"א ומ"ב סק"ה ח' באה"ל ד"ה ממנחה ולמעלה 

ושע"צ סק"ט(.

ולא קיים סעודה  או עבר  אם שכח  ה. 
יכול  קטנה,  מנחה  זמן  קודם  שלישית 
לקיימה אח"כ, אך אז מצוה לכתחילה 
ליזהר שלא יאכל פת כשיעור קביעות 
סעודה שרגיל בחול כדי שיאכל בלילה 
מכביצה  יותר  הרבה  ואפילו  לתיאבון, 
כשיעור  יהיה  שלא  רק  לאכול,  יכול 

קביעות סעודה )ס"א ומ"ב סק"ח שעה"צ סק"י(.
אין  ראשון,  ביום  שבועות  חל  אם  ו. 
באופן  אף  בשבת  העשבים  לשטוח 
דמותר  יום  מבעוד  עליהן  שחשב 
טוב,  יום  לצורך  שכונתו  כיון  לטלטלן, 
ישטחם  אלא  ליו"ט,  מכין  שבת  ואין 
)תצ"ד  שבת  בערב  או  עצמו,  טוב  ביום 

מ"ב סק"ט(.

ז. וכן אין להביא את המחזור או התיקון 
משום  הלילה,  לצורך  שבועות  ליל 
בהם  מעיין  א"כ  אלא  הכנה,  איסור 

בשבת.
חשובים  יותר  יהיו  טוב  יום  בגדי  ח. 
וע"כ  ס"א(,  תקכ"ט  )שו"ע  שבת  מבגדי 
שבת  במוצאי  השבועות  חג  חל  אם 
לובשים את בגדי היום טוב כבר מערב 
וי"א  דבליצקי(,  להגר"ש  מועדים  הל'  )קיצור  שבת 
דיכול להחליפו בשבת מבעוד יום, דגם 

עכשיו נהנה מהם )הליכות אבן ישראל(.
יום טוב שחל להיות במוצאי שבת  ט. 
והוא  ותודיענו,  בחרתנו,  באתה  אומר 
דוגמת אתה חוננתנו שמזכירין במו"ש 
ג"כ  דינו  וע"כ  חונן,  אתה  בברכת 
אמרו  ולא  טעה  שאם  חוננתנו,  כאתה 
אח"כ  לומר  שיכול  אותו,  מחזירין  אין 
קידוש על הכוס ושם נזכר הבדלה ג"כ 

)שו"ע סי' תצ"א ס"ב מ"ב סק"ד(.

שהתחיל  כיון  ותודיענו,  לומר  שכח  י. 
עצמו  על  להחמיר  אין  שוב  לנו,  ותתן 
על  וסומך  ותודיענו  ולומר  לחזור 
)מט"א  הקידוש  עם  שיאמר  ההבדלה 

תקצ"ט ס"ז(. 

את  שאמר  לפני  נזכר  דאם  וי"א  יא. 
השם של חתימת הברכה חוזר למקום 
שם  ואומר  הפרקים,  בין  כעין  שהוא 
צריך  ואין  הלאה,  וממשיך  ותודיענו 
נזכר  ואם  לנו,  מותתן  ולומר  לחזור 
את  מסיים  השם,  את  שאמר  לאחר 

קי'  כ"ג,  סי'  ח"ט  )שבה"ל  חוזר  ואינו  תפילתו 
הל' מועדים(. 

מלאכה  שום  לעשות  לא  אז  ויזהר  יב. 
עד  בשבת  ואסורה  ביו"ט  המותרת 
שיאמר קידוש והבדלה על הכוס, ואם 
מקודם,  מלאכה  איזו  לעשות  הוצרך 
מלאכה  לאיזו  שהוצרך  מי  וה"ה 
ערבית,  תפילת  לפני  ביו"ט  המותרת 
בין קודש לקודש  יאמר ברוך המבדיל 

בלי שם ומלכות )סי' רצ"ט ס"י מ"ב סקל"ו(.
הקידוש  לפני  טעם  וגם  שכח  אם  יג. 
עשרה  שמונה  ויתפלל  יחזור  והבדלה, 
של יו"ט עם ותודיענו )מט"א תקצ"ט ס"ו, ביה"ל 

סי' רצ"ד ד"ה ואם טעה(.

יד. מותר לישן בשבת אף שכוונתו הוא 
כדי שיוכל להיות ער בליל שבועות כפי 
בפירוש  יאמר  לא  מקום  מכל  המנהג, 
הכנה  משום  זה,  בשביל  לישן  שהולך 
)מ"ב סי' ר"צ סק"ד(, וי"א דכיון דהוא דבר של 

ק"ה  סי'  ח"ו  משה  )באר  לאומרו  מותר  מצוה 
בשם ספר תורת שבת(.

טו. אין להדיח כלים בשבת לצורך החג, 
אפילו  בהם  להשתמש  צריך  אם  אבל 
שכ"ג  )סי'  כולם  להדיח  מותר  אחד,  בכלי 

מ"ב סקכ"ו(.

בשבת  תורה  הספר  לגלול  אסור  טז. 
כדי להעמידו בפרשה שיקראו בה ביום 

טוב, משום איסור הכנה )תרס"ז מ"ב סק"ה(.
מבושל  בשר  בשבת  להוציא  מותר  יז. 
ודוקא  טוב,  יום  בשביל  מהמקפיא 
שיכול  זמן  עדיין  שיש  יום  מבעוד 
סמוך  אבל  בשבת,  ולאכלו  להפשיר 

לחשכה אסור )הליכות אבן ישראל(.
יח. במוצאי שבת שהוא ליל החג, נוסח 
בתחילה  דהיינו  יקנה"ז,  הוא,  הקידוש 
ברכת  דהיינו  ונר  וקידוש,  היין,  ברכת 
בורא מאורי האש, והבדלה, וזמן )סי' תע"ג 

ס"א מ"ב סק"ג(.

מכוס  לשתות  לנשים  מותר  יט. 
הבדלה  גם  עליו  שאמרו  אף  הקידוש, 

)מכתב הגרי"ח זוננפלד לבעל משנה שכיר(.

ברוך  ההבדלה  בסיום  אמר  אם  כ. 
במקום  לחול,  קודש  בין  המבדיל 
יצא  לא  לקודש,  קודש  בין  המבדיל 

)שבה"ל ח"ח סי' קי"ח(.

כשחל  הבשמים  על  מברכין  אין  כא. 
מוצ"ש ביום טוב )מ"ב סק"ג(.

כב. בברכת האש, ראוי להתנהג, שיאמר 
לאחר להחזיק לפניו ב' נרות ביחד כדי 
שיוכל לברך הברכה בורא מאורי האש 
שלא  וי"א  סק"ב(,  ת"ר  סי'  המגן  )אלף  כדינו 
יקרב הנרות באופן שהלהבות יתחברו 
ישראל  אבן  )הליכות  מפרידן  כך  ואחר  יחד, 

ועי"ש החששות לזה(.

והזכרות  פזמונים  אומרים  אין  כג. 
אליהו כדרך שאר מוצאי שבת, משום 

כבוד יום טוב )מט"א סי' ת"ר ס"ב(.
מעריב,  מתפללות  שאין  הנשים  כד. 
אסורות  'ותודיענו',  אומרות  ואינם 
שיאמרו  עד  טוב  יום  לצורך  במלאכה 

'ברוך המבדיל בין קודש לקודש'.

■ ויחן שם ישראל ■
כאיש אחד בלב אחד

זה כבר כמה וכמה שבועות שבני ישראל עסוקים וטרודים בכל מיני הכנות מהכנות שונות, והלא דבר הוא, 
בקרוב ממש עתידים ישראל לקבל את התורה הקדושה, חמדה גנוזה הטמונה בגנזיו של הקב"ה מאות של 
דורות, ועתה נוטל אותה הקב"ה ומוסר לנו את האוצר היקר הלזה במתנה גמורה, אין כל ספק שמאורע זה 

מחייב הכנה עצומה ללא שיעור וגבול, למען נהיה ראויים לזכות הגדולה והכבירה הזאת.
ככל שמתקרב הזמן אל היום המיועד והנכסף, הולכים בני ישראל ומתרוממים מעלה מעלה, ובפרט בהגיע 
היום הגדול והנעלה של ראש חודש סיון, שאז כבר הגיעו בני ישראל למעלות רמות ונשגבות בהכנותיהם, 
ביום הזה דרכו רגליהם על אדמת הקודש אשר למרגלות הר סיני, ההר אשר עליו עתיד הקב"ה לגלות את 
שכינתו ולהנחיל להם את התורה הקדושה, לשונות נוראות התבטא ה'אור החיים' הק' )שמות יט, ב( על גודל 
תכלית  זה  כי  וארץ,  ושמחו שמים  וחשוק,  לחושק  ונחשק  "הגיע חשוק  יומא  הזה, שבהאי  היום  קדושת 

הבריאה ותקוותה".
מה הייתה המדרגה הגדולה וההכנה הנפלאה אשר בני ישראל השיגוה באותו היום, דבר זה מתגלה לנו בדברי 
התורה הקדושה )שמות יט א-ב(, "ביום הזה באו מדבר סיני - ויחן שם ישראל נגד ההר", ומדייק רש"י, מדוע נאמר 
כאן 'ויחן' בלשון יחיד, בו בזמן שמדובר כאן באומה שלימה המונה שישים ריבוא אנשים מלבד הטף והנשים, 
אלא אומר רש"י, שבאותו היום הגיעו בני ישראל לאחדות אמתית בתכלית השלימות, ממש כאיש אחד בלב 

אחד, על כן נאה לדבר עליהם כמו שמדברים על איש יחידי, 'ויחן שם ישראל'.
רבבות של  רבבות  בקרבו  המונה  עם שלם  ועיקר,  כלל  אינם פשוטים  נראה שהדברים  קצת,  נתעמק  אם 
אנשים המתחלקים בין שנים עשר שבטים, כשכל שבט ושבט מתפרד להמוני בתי אב שמסתעפים אף הם 
לעוד ועוד ענפים ושריגים, ביניהם אנשים נשים וטף מנער ועד זקן, וכולם כאחד יחד מצליחים באותו היום 

להגיע לעמק השווה ולאחדות נדירה מן הקצה אל הקצה כאיש אחד בלב אחד, פלא והפלא.
רק דרך ההתכללות אפשר לקיים את כל התורה

הלקח שאנו לומדים מזה, שבכדי שנזכה לתורה הקדושה צריך להתחזק מקודם במידת האחדות והאהבה 
בין האדם לחבירו בקרב בני ישראל, אהבה שאינה תלויה בדבר אלא רק משום שבני איש אחד נחנו, וכמו 
שכותב לנו רבינו המהר"ל )דרך חיים פרק א(, "מי שהוא אוהב את השי"ת אוהב את הבריות שהם ברואיו יתברך, 
כי מי שהוא אוהב את אחד אוהב את כל אשר שייכים לו ומצורפים אליו" עכ"ל, ורק בכח האחדות הזאת 
מסוגלים אנחנו לקבל ולהשיג את התורה כשמבלעדיה אין אנו יכולים לעלות וליראות במשעול העולה בית 

ה'.
כולה  - לקיים את התורה  ביותר  והחרד  – אפילו הירא  ביד אדם אחד  אין שום מציאות שבעולם שיעלה 
או  ולהיפך,  בישראלים  ולא  כהנים  אצל  רק  ששייכים  מצוות  בנמצא  ישנם  שהרי  מצוותיה,  תרי"ג  כל  על 
מצוות התלויות בארץ שאינם נוגעים אלא למי שדר בארץ ישראל, כמו גם עבודת הקרבנות וכל כיוצא בזה, 
שבעוונותינו, משחרב בית המקדש אין אנו יכולים לקיימם בפועל, ואם כן, כיצד זה יכולים אנחנו לאסוף 
בידינו ולקיים את כל מצוות התורה, אולם עצה אחת נותרה בידינו, והוא כח האחדות, על ידי שנתאחד כולנו 

כאחד בהתכללות גמורה.
הרה"ק ה'מאור ושמש' זי"ע בדיבוריו על חג השבועות מוסר לנו את העצה הזאת וכותב בזה הלשון: "אך אם 
יש בינינו אהבה ואחדות, וכל ַחד כולל עצמו בחבריה, ויש לכל אחד חלק בתורתו של חבירו, ואיתא )מנחות קי 
א( כל העוסק בפרשת הקרבנות כאלו הקריב קרבן, וכל העוסק במלאכת המקדש כאלו נבנה בית המקדש 
בימיו, לכן אם נשמתו נוטה ללמוד מסכתות קדשים - ונשמתו של זה נוטה איזה מסכת אחרת; וכן במצות 
ומעשים טובים, זה נזהר טפי במצוה זו - וזה נזהר טפי במצוה זו, כדאיתא בגמרא )שבת קיח:( במה זהיר טפי; 
ואם כל אחד ואחד כולל את עצמו בחבריה באחדות גמור, והתורה הוא גם כן באחדות גמור כנ"ל - הקדוש 
ברוך הוא משלם לכל אחד ואחד שכר כל התורה כולה אם בעצמו לא קיים כל התורה, הואיל שכל חד הוא 

כלול בחבריה באחדות גמור".
אחדות – תנאי לקבלת ושמירת התורה

כך גם צריך לזכור, שכל קבלת התורה אינה אלא מתוך השראת השכינה על בני ישראל, והיאך יוכל הקב"ה 
להשרות שכינתו בקרב ישראל כל עוד ואינם שרויים באחדות, לפיכך חייבים אנחנו לשנס מותניים ולהתחזק 
בעבודת המידות והאחדות שבין האדם לחבירו, כי רק אז נהיה ראויים שישרה הקב"ה את שכינתו עלינו, 
וכדרך שכותב הגה"ק בעל ה'פנים יפות' )שמות כ, ב( בזה הלשון: "כי השראת השכינה אינה אלא כשישראל 
הם באחדות ממש, כמו שכתוב בזוהר )פרשת תרומה קלה.( 'קודשא בריך הוא לא יתיב על כורסיא עד דאתעבידת 
וכו', ]הקב"ה אינו עולה על כסא כבודו עד שבני ישראל מתייחדים למטה באחדות  ברזא דאחד למהוי אחד באחד כגוונא דיליה 

גמורה['".

מלבד זאת יש להעיר ולהאיר, שקבלת התורה אינה מסתיימת בעצם נתינתה, אלא קיום התורה ושמירתה 
עדיין כרוכה במלחמה תמידית עם היצר הרע וכל כת דיליה המנסה להסית ולהדיח את האדם מקיום התורה 
וכסיל שהוא מלאך  זקן  וגידים להתגבר על אותו מלך  יוכל האיש היחידי העשוי מעצם  והיאך  ומצוותיה, 

רוחני.
אולם כאשר בני ישראל נמצאים באחדות ובשלמות אזי גם המכשול זה הולך וקטן, ואין שום דבר היכול 
לעמוד כנגדם, גם לא מלאך מן השמים, שהלא מצאנו בגמרא )סוכה נב.( שממשילה את היצר הרע ומדמה אותו 
להר גבוה המתנשא לכל לראש, וזהו מה שבא הכתוב כאן לרמז לנו, כיצד אנו כובשים את ההר הזה, העצה 
לזה הוא "ויחן שם ישראל נגד ההר", וכלומר, כאשר בני ישראל נמצאים במצב של 'ויחן שם ישראל – כאיש 

אחד בלב אחד', אזי יכולים הם לעמוד ולהתייצב 'נגד ההר – היצר הרע הדומה להר', ולא יוכל להם.
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בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

כי יפליא
קונה  אדם  שאם  העולם  בכל  הוא  ידוע  דבר 
פשוטה,  מכונית  תישאר  היא  פשוטה,  מכונית 
היא  עדיין  אותה,  ויבריק  ינקה  הוא  אם  וגם 
תישאר אותה מכונית מאותה פירמה פשוטה, 
ואם הוא רוצה מכונית יוקרתית, מכונית חשובה 
יותר, עליו לרכוש מכונית שמיוצרת באופן כזה, 

וכך הוא בכל דבר, ולא רק במכוניות.
אך ישנו דבר אחד, שהוא שונה, ואפשר בקלות 
וזהו  להיפך,  או  לחשוב  מפשוט  אותו  להפוך 
יכול לשנות בכל  הדיבור, את הדיבור כל אחד 
ניתן  ידי הדיבור  זו בלבד, אלא שעל  ולא  רגע, 
לדוגמא,  גשמיים,  דברים  של  גורלות  לשנות 
לפיך,  להכניסו  ורוצה  מאכל  איזה  לוקח  אתה 
הברכה  צורת  ולפי  האכילה,  לפני  לברך  עליך 
יכולה  בכוונה  ברכה  המאכל,  רמת  תהיה  כך 
להעלות את המאכל ואת הנשמה הנמצאת בו 
למקום גבוה, לתיקון השלם, ואילו ח"ו אם אדם 
לא מברך או שחוטף את הברכה שלא בכוונה, 
המאכל אינו מגיע לתיקונו וגם מי שאוכל אותו 
)כמו שהובא  אכילה,  להינזק מאותה  ח"ו  יכול 
כהן  יוחנן  על  תזריע  פר'   455 בגליון  באריכות 

גדול(.
גם בפרשתנו אנו רואים את כח הדיבור, התורה 
'כי  רש"י:  מבאר  נדר'  יפליא  כי  'איש  אומרת 
יפליא – יפריש בפיו', כלומר ע"י שאדם אומר 
הבהמה  מקבלת  קודש',  זה  הרי  עולה,  זו  'הרי 
קדושה, ומאותו רגע חלים עליה כל דיני הקדש!
רבי חיים ויטאל זצ"ל כתב: 'עוד ירמוז אל מה 
קונה  אחת  מצוה  העושה  כל  במשנה  שכתב 
ודיבור  דיבור  כל  כי  והענין,  אחד,  פרקליט  לו 
שמוציא האדם מפיו, אם טוב ואם רע, אם טוב 
רע,   – רע  ואם  טוב,  מלאך  ממנו  נברא   – הוא 
ולכן יזהר האדם שלא יחלל דברו, בלשון הרע 
יאמר  ואל  שווא,  שבועות  או  הפה  בנבלות  או 
אין בזה מעשה אלא דיבור הקל, דע כי אינו כן, 
אלא ככל היוצא מפיו של אדם כן יעשה מעשה 
גמור, אם טוב – בורא מלאך טוב, ואם רע – רע, 

ולכן אל יחל דברו' ע"כ לשון קדשו.
)עפ"י טיב התורה-בחקותי(
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עורך
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טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

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

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

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

ֶאֶרץ  ֶקִרי ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ּבְ ם ּבְ ַאף ֲאִני ֵאֵלְך ִעּמָ
ַנע ְלָבָבם ֶהָעֵרל ְוָאז ִיְרצּו ֶאת  ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ

ֲעֹוָנם: )כו, מא(
ופרש"י: או אז יכנע. אם אז יכניע. לשון אחר, 'אולי' שמא אז יכנע 

לבבם וגו': ואז ירצו את עונם. יכפרו על עונם ביסוריהם.
הנה, חז"ל גילו לנו )יומא פו.( שישנם ארבעה חילוקי כפרה, עבר אדם 
על מצות-עשה ושב בתשובה, והיינו שמתחרט עד שיעיד עליו יודע 
תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד, אינו זז משם עד שמוחלין לו, עבר 
אדם על לא תעשה – תשובה תולה ]'תולה' הכוונה, שמכל דבר חטא שעובר האדם 
יחבל  שלא  תולה,  התשובה  אך  שבראו.  באיש  לנקום  מצפה  והוא  רח"ל,  משחית  מלאך  נברא 

המקטרג מאומה[ ויום הכיפורים מכפר. עבר אדם על כריתות ומיתות בית 

דין, אז תשובה ויום הכיפורים תולה ויסורים מכפרים. 
בהכרח  תלויה  שכפרתם  חטאים  שישנם  המאמר  מזה  העולה 
ביסורים, אך כשמתבוננים בפרשתינו רואים שגם זה ההכרח נמתק 
בכח התשובה, וככל שהאדם מקדים את תשובתו כך נמתקים מעליו 
שהקב"ה  בפרשתינו  אנו  רואים  דהנה  לעבור,  שעליו  יסוריו  סאת 
בהכרח  הוא  יצטרך  הישרה  בדרך  נלך  לא  ח"ו  שאם  בנו  התרה 
להעניש אותנו, אך לא יבוא עלינו בחימה שפוכה ויעניש אותנו מיד 
בעונשים חמורים, אלא ילך מן הקל אל הכבד, ורק אם יראה כי גם 
אחר שהענישנו בעונשים קלים לא נתעוררנו בתשובה יענישנו שוב 
המורדים  על  להכביד  פורעניות  שיוסיף  פעם  וכל  כבדים,  בעונשים 
והנה הרי לא חשיד  זה פי שבעה מהענושים שקדמו להם,  יהיה  בו 
קודשא בריך הוא דיעביד דינא בלא דינא, ובהכרח שמצד הדין ראוי 
החוטא לאלו העונשים הכבדים תיכף אחר שחטא, אך הקב"ה הוא 
הדין  עומק  את  בו  ימצה  לא  ואז  האדם  שישוב  ומצפה  אף  מאריך 
ויפטור עצמו במקצת היסורים שהיה מנת חלקו, אך אם לא ישוב הרי 
מכריח הוא את השי"ת למצות בו את הדין כמשמעו, ועל כן מתרה 
עלינו  מוטל  ובאים  ממשמשים  שיסורים  רואים  שאם  הקב"ה  בנו 
לפשפש במעשינו ולזרז את תשובתינו כי ככל שנקדים את התשובה 

נמעט את הפורעניות הראוי לנו מצד הדין. 
'בני  בעל  הגה"ק  של  הקדושים  דבריו  את  נבין  הדברים  אלו  ולאור 
יששכר' בספרו 'אגרא דפרקא' )אות קכה( וזו לשונו: אל יפול לב אדם 
תוגמר  שלא  ביודעו  ה'  אל  ישוב  ולא  היסורין  מעונשי  ויירא  עליו 
ללבב,  ויראה  ורחום  חנון  השי"ת  כי  היסורין,  בקבלת  אלא  הכפרה 
בשובו בתשובה באמת בחרטה ועזיבה וקבלה על העתיד, אזי ינכה 
ידו לכיס  יסורים קלים, כגון הושיט  לו גם מן העוונות החמורין ע"י 
ליטול פרוטה וכו' )ערכין טז, ב( וכיוצא, וגם מסירת נפש בכח ב'קריאת 
שמע' מהני לנכות כל חטא ועוון, אפילו עוון 'חילול השם' כמבואר 
בזוהר הק' )ח"ג קכא, א.( עכ"ל. הרי מפורש יוצא מדבריו כי כך היא מידתו 
של הקב"ה, ועל אף שהיסורים הם הכרח לכפרת החטא יכול האדם 
לפטור עצמו במקצתן. וכשנתבונן באלו הדברים נוכל להבין עד היכן 
כי על אף שראוי האדם לבוא לידי  ידו הרחומה של הקב"ה,  מגעת 
יסורים מאריך הוא לו אף ונותן לו אפשרות למלט עצמו מהם, ואף 
כי אם באחד  מייסרו מתחילה  אינו  מנוס מלייסרו  אין  כי  רואה  אם 

משלושים מצערו המגיעו. ]משוער על פי החשבון שנאמר בפרשתן ד' פעמים 'שבע 
על חטאתיכם'[ 

גם עצם הדבר שהקב"ה מייסר את האדם הינו אות של חסד, כי לא 
'ומשלם  י(  ז,  )דברים  וכפי שהתורה עצמה אמרה  זוכה לזאת,  כל אחד 
לשונאיו אל פניו להאבידו', ואיתא מהרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע 
)אמרי פנחס שער ז אות עא( שאמרו לו על רשע אחד שעשה איזה מעשה 

הדבר  עצם  כי  מפלה,  לו  שיהיה  לו  יעמוד  הזכות  זה  כי  ואמר  טוב, 
שמייסרים את האדם בעולם הזה היא טובה גדולה עבורו, וצריך על 
על אחד  כמסופר  מאוד  עד  לזה  וצדיקים השתוקקו  גדול,  זכות  זה 
מגדולי הדור הקודם, שסבל יסורים נוראים, ואז לא היו עדיין מצויות 
שהוא  איך  מתלמידיו  אחד  וראה  הכאבים.  את  המחליש  התרופות 
מדבר איזה דיבורים, ויט אליו לשמוע את דבריו ושמע איך שאמר: 
שאבוא  כדי  יסורים,  ועוד  עוד  לי  ושלח  עלי  רחם  עולם,  של  רבונו 

למעלה מזוכך שבעתיים. 
בנו  שהעיד  זי"ע  מנדל  מנחם  אלעזר  רבי  הרה"ק  על  מסופר  כן  כמו 
הרה"ק דבי דוד צבי שלמה זי"ע שהיטה אזנו לתפלתו ביום הכיפורים, 
ושמע שהיה מתוודה בסדר הוידוי ואומר: ומה שחטאתי לפניך מחוק 
הרה"ק  ובנו,  רעים.  וחלאים  יסורים  ידי  על  'אפילו'  הרבים  ברחמיך 
רבי  הרה"ק  ניהו  הוא  אביו,  על  והעיד  חזר  זי"ע,  נטע  נתן  רבי שמעון 
כי הצדיקים הללו, הרגישו את  כן.  נוהג  דוד הנ"ל, שאף גם הוא היה 
החטא כדבר הנורא ביותר, וביקשו מהקב"ה שיסיר אותו מעליהם בכל 
הדרכים והאמצעים, אפילו על ידי יסורים וחלאים רעים, רחמנא ליצלן.
וזה הדבר הוא מחובת כל אחד להאמין וגם אם עוברים עליו סורים 
קשים מנשוא יאמין שאלו באים לטובתו, כי הקב"ה חפץ חסד הוא, 
וגם אם מייסר עושה זאת מתוך חמלה גדולה, וככל שאפשר להקל 
על צערו של האדם מדקדק הוא בכך, ואם כן בהכרח שאלו היסורים 

באים ממקור נאמן המבקש רק את טובתו. 
הכרתי איזה יהודי שהיה משרידי המלחמה הנוראה, שאחר המלחמה 
אכן היה חרד לדבר ה' והיה מדקדק על כלה כבחמורה, אך היתה לי 
והיה  הדעת שבסביבתו,  קלי  על  נמנה  היה  ידיעה שטרם המלחמה 
הדבר בעיני לפלא, כי באותה תקופה שלאחר המלחמה רגילים היינו 
היראים  עם  בעבר  נמנים  שהיו  ניצולים  שהרבה  הפוכים,  במקרים 
והחרדים הקדיחו תבשילם וסרו מן הדרך ר"ל, ואילו הוא היה ממש 
תחת  לחסות  אותו  הביאו  הקשות  המאורעות  אלו  כי  במינו,  יחיד 
כנפי השכינה, פעם הרהבתי עוז בנפשי והרצתי לפניו את תמיהתי, 
חפשו  ימ"ש  שהגרמניים  וראה  המלחמה  בעת  שהתבונן  לי  והשיב 
בין  כי  בעיני,  לחידה  הדבר  והיה  דוקא  היהודים  את  להצר  תמיד 
אלו הארצות שכבשו אלו הרשעים לא היה חסר להם שונאים מבין 
האומות, ואם היו חפצים רק ברעת שונאיהם לא היה עליהם לתור רק 
אחר היהודים, והיה זה אות עבורי שאין זה כי אם ההשגחה העליונה 
המניחה את מידת הדין לתת חרב בידי שונאינו להרגינו על שמרדנו 
בו ר"ל. מכאן למדתי – סיים אותו שריד ואמר – שהקב"ה חפץ בטובת 
וזה הדבר הביאני לידי  עמו ומבקש את טובתם בעולם שכולו טוב, 

תשובה וחרטה.
יגן בעדינו שנזכה לתשובה בלב שם ולא נצטרך לבוא  השי"ת אכן 

לידי צער וחלאים רעים, ואך טוב וחסד ירדפנונ כל ימי חיינו. 

ים יסור ת ה במעל

פר' בחקותי
כ"ז אייר תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

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

YOUR LOGO HERE

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

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

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