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An Incredible Explanation from the Arugos HaBosem

The Intellectual Dispute between Moshe Rabeinu and Betzalel 
whether to Build the Vessels First or the Mishkan

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

של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר עשה לי ארון 

וכלים ומשכן, כלים שאני עושה להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך הקב"ה עשה 

משכן ארון וכלים, אמר לו, שמא בצל א"ל היית וידעת".

Rabbi Shmuel bar Nachmeini said in the name of Rabbi 
Yonatan: Betzalel was named for his wisdom.  When 
HKB”H instructed Moshe, “Go tell Betzalel to make Me 
a Mishkan, an Aron and vessels”; Moshe reversed the 
order and instructed him, “Make an Aron, vessels and a 
Mishkan.”  He (Betzalel) said to him, “Moshe, our teacher, 
it is customary for a man to build a house and then place 
vessels in it.  Yet, you say to make Me an Aron, vessels and 
a Mishkan.  The vessels that I make, where will I place 
them?  Perhaps, HKB”H said to you, ‘Make a Mishkan, an 
Aron and vessels.’”  He (Moshe) said to him, “Perhaps, you 
were in G-d’s shadow, and that is how you knew.”  

The commentaries discuss this epic dispute between 
Moshe Rabeinu and Betzalel at great length.  What is the 
underlying rationale behind each viewpoint?  Also, why did 
Betzalel prevail—that the construction of the Mishkan should 
precede the making of the vessels?  

Furthermore, Betzalel’s argument deserves further 
scrutiny: “The vessels that I make, where will I place 
them?”  Would it have been impossible to place the vessels he 
crafted in safe storage somewhere until the completion of the 
Mishkan?  After all, every time they journeyed in the midbar, 
the Mishkan had to be dismantled.  Clearly, the vessels did not 
remain inside the Mishkan; rather, the leviim watched over 
them during each journey as instructed.  

In this week’s parsha, parshas Pekudei, it is fitting that 
we examine the classic dispute that ensued between Moshe 
Rabeinu and Betzalel regarding the order of the building of 
the Mishkan and its vessels.  Surprisingly, Betzalel prevailed.  
In fact, Moshe Rabeinu ultimately conceded that Betzalel’s 
way was the correct way.  Here is the pertinent passuk 
(Shemos 38, 22): ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר" 

משה" את  ה'   ,Betzalel, the son of Uri, the son of Chur—צוה 
of the tribe of Yehudah, did everything that Hashem 
commanded Moshe.  

Rashi comments: “That which Moshe commanded him” 
is not written here, but, rather, “everything that Hashem 
commanded Moshe.”  This implies that even with regards 
to matters which his master did not tell him, his mind 
(Betzalel’s) intuited that which had been said to Moshe 
at Sinai.  For, Moshe commanded Betzalel to make the 
vessels first and afterwards the Mishkan.  Betzalel said 
to him, “It is common practice to first make a house, and 
to place the vessels in it afterwards.”  He (Moshe) said 
to him, “Thus, (as you suggest), did I hear from HKB”H.”  
Then Moshe said, “You were in G-d’s shadow (b’tzel El); 
for, that is indeed what HKB”H commanded me.”  And 
that is what he did—first the Mishkan and, afterwards, 
he made the vessels.  

Rashi’s source for this comment is found in the Gemara 
(Berachos 55a), where we learn: 

נקרא,  חכמתו  שם  על  בצלאל  יונתן  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר 

בשעה שאמר לו הקב"ה למשה, לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים, 

רבינו מנהגו  לו, משה  ומשכן, אמר  וכלים  ארון  לו עשה  ואמר  והפך  הלך משה 

 

  

Two are better than one –  השניים בשביל האחדטובים  
In honor of the Kiddush that I made in shul on Shabbos for the birth of 
my daughter, I invited my parents and my in-laws to spend Shabbos 
with us and join in the Simcha. Both sets of parents went from 
Yerushalayim to Beit Shemesh where I live.  
When my parents arrived, I went out to help them with the suitcases to 
bring them into the house. As I was carrying the suitcases, I noticed two 
shtreimlach (Chasidisha hats worn on Shabbos) in the middle of the 
street. I asked my father if they were his. My father checked and he 
acknowledged that they were both his. I wondered why he needed his 
two shtreimlach when he only needed one for Shabbos?! I told my 
father with a smile: “Wait and see the hashgacha pratis that will happen 
here, and we will put the story in Tiv HaHashgacha in Tiv Hakehila. My 
father was pleased with my faithful answer and anticipated seeing how 
Hashem prepared the extra shtreimel. As Shabbos approached, we were 
getting ready to go to shul, and my father-in-law was going through his 
things looking for something. I asked him what had happened and why 
was he so upset? He said that it seemed that he forgot his shtreimel in 
Yerushalayim and how could he go around on Shabbos without a 
shtreimel? This will look ridiculous!!! Abruptly, I told him that there was 
an extra shtreimel prepared by Heaven with special hashgacha. 

 ר.מ.
‘The kindness of Hashem’ – 'שם'חסדי ה  

Twice a week one of the dairy farms calls me to ask if I need 
merchandise for my pizza store, and if I needed to place an order. Once 
they called me and I said that I did not need any merchandise, but the 
worker on the other end requested that I order merchandise anyway 
since there was a sales competition on and whoever reached his goal 
would win a substantial prize. I refused but he insisted that this was 
important to him. 
“Fine. If this is so important to you, I will place an order.” 
I ordered a large container of yellow cheese so I would have double the 
amount in the store and the man was pleased and thanked me with all 
his heart that I helped him in the competition. 
The next week, the man called to see if I needed merchandise. I placed a 
small order, but in order to make the minimum order I added several 
blocks of yellow cheese. But he informed me that the yellow cheese 
that I had ordered last week was out of stock and this week the stores 
are driving him crazy wanting cheese and he had nothing for them, and 
he wasn’t getting any more for a few days. 
Then I understood that I was not doing him a favor, but in the merit of 
doing a kindness, even though I did not know it at the time that there 
would be a problem this week, the kindness saved me. 

 ש.ס. 
 

451.353 

משה את המשכןויקם   
Moshe erected the Mishkan  

An elite unit of soldiers received an order from their superiors 
to carry out an important mission. They received all the plans, 
and everything seemed to be in order. But the conclusion of 
the plan was a bit difficult to comprehend. They will work 
hard, penetrate into enemy territory, reach the target, but 
how exactly do they accomplish their mission? This was not 
told to them, they just know that if they do not complete the 
mission, all their hard work will be for nothing. But they do 
not ask questions, if these are the orders, then they must 
follow them. 
HaKadosh Baruch Hu commanded Moshe to build the 
Mishkan. Moshe Rabeinu gave Betzalel the plans to build it, 
and at the end, the last thing was to erect it. However, there 
was no man in the world who could set up the huge beams. 
But Moshe and Betzalel did not ask questions, if HaKadosh 
Baruch Hu told them to do it, then do it! 
What ultimately happened? The Torah says (39:33) ' את ויביאו
 ’And they brought the Mishkan to Moshe‘ – המשכן אל משה'
and Rashi explains: Because they were unable to erect it, for 
no man was able to erect it because of the weight of the 
beams, as a man does not have the strength to set them 
upright, but Moshe erected it. Moshe said before HaKadosh 
Baruch Hu, “How can the setting up of the Mishkan be 
accomplished by a man?” HaKadosh Baruch Hu said to him, 
“Involve yourself in the setting up of the Mishkan with your 
hand, and it will appear as if you are setting it up, but it will 
rise upright and stand by itself.” 
Sometimes we ask ourselves, ‘What can I accomplish by 
learning or doing, I am so weak and plain… even my talents 
are only so-so?’ With this mindset, then even when we try to 
do something, and we are not so successful, then we literally 
become broken. We might even give up completely, chas 
v’shalom. Here, the Torah teaches us the words of the Mishna 
(Avos 3:21) ‘You are not required to complete the task, yet 
you are not free to withdraw from it.’ You are not asked to do 
something that you cannot do, what you do not have the 
strength for. But this they do ask of you, do what you can. If 
you are not able to learn all day, but you can learn half a day, 
or a quarter of a day, or an hour, or half an hour, or even five 
minutes! Start, as much as you can, and when the time comes 
to build a building from this, HaKadosh Baruch Hu says to you: 
“Involve yourself in building it with your hand, and it will 
appear as if you were setting it up, but it will rise upright and 
stand by itself.” 

- Tiv HaTorah - Pekudei  
 

Pekudei 
5779 

4 1

To sponsor or dedicate 
this publication, please 
call the Areivim office: 
845-371-2760 or email

info@areivim.com

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760 
or Text: 914-490-8129 

and type the word 
“EMERGENCY”

8 4 5 - 3 7 1 - 2 7 6 0     |     I N F O @ A R E I V I M . C O M     |     W W W . A R E I V I M . C O M

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

Ramapost.  
Your one-stop address for all your marketing,  

graphic design, printing and mailing needs.
Once we have your job in-house, your worries are over.

david@ramapost.com   (845) 369-9600   www.ramapost.comSHRAGIE DAVID LIEBER

FA S T  .  P R O F E S S I O N A L  .  D E P E N D A B L E

MARKE TING |  GR APHIC DESIGN |  PRINTING |  MAIL  SER VICES

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

382 Route 59, Suite 264, Airmont, NY 10952    T: (845) 369-9600    F: (845) 369-9601
info@ramapost.com www.ramapost.com

M O N S E Y
S H A B B O S :

By Rabbi Shmuel Gluck

úåøð ú÷ìãä - 5 : 3 6
÷¢ùéöåî - 6 : 3 7

hen the Mishkon was completed, the Torah 
says: Vateichel Kol Avodas Mishkon Ohel 
Moed, and all the work required to complete 

the Ohel Moed and the Mishkon was finished. Vaya'asu B'nei 
Yisroel K’chol Asher Tzivo, and Klal Yisroel did everything 
that they were commanded to do. If they completed it, it 
should be understood that they did everything that they 
were told. Why was it necessary to “spell it out”?
 
I would like to explain my point with an introduction. People 
can commit to do something for various reasons. They can 
offer to do something good for selfish reasons, looking to 
get something in return. They can offer to do something 
good without expecting anything in return. Nevertheless, 
their true motive may be because, emotionally, it makes 
them feel good. Finally, they can offer to do something good 
for completely selfless reasons.
 
The quality of the end product is generally dependent on 
the reason people committed to do the good thing. The 

more selfish the reason, the quicker other people will 
regret offering to help. The more selfless the offer, the 
more common it would be for others to complete their 
commitment with the same passion with which they began 
their commitment.
 
Vateichel Kol Avodas Mishkon Ohel Moed, they completed 
the Ohel Moed only because they did everything that they 
were told. This is a testimony to the fact that they made 
their commitment for the right reasons.
 
Many people commit to family, to organizations, and to 
individual, needy, people. However, they often slack off, or 
for various reasons, do not accomplish everything that they 
had pledged. If that happens, they should consider whether 
their original commitment was for the right reason. The 
end product will often  testify to the reasons for the 
commitments, although there certainly may be alternative 
explanations.
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Pekudei 

Rav Hirsch’s Unique Views on Shabbos - Part 2 

 

Last week, we wrote that Parshiyos Vayakel and Pikudei are often read together. We also described how 
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l viewed the 39 melachos in terms of the two aspects of Shabbos – 
zechor yitzias mitzrayim and zechor le’maase bereishis.  

He breaks these into two groupings - the first 38, and then the last melacha. This relates to the 
completion of the 39th, the hotzah, the transfer of an object from one domain to another, from rishus 
hayachid, out into rishus harabim - or the reverse – as well as transferring an object a minimum of four 
amos - which seems far from being considered a “creative” act like the first 38. 

Before we analyze the dyukim – detailed analysis - of Rav Hirsch, it might be instructive to see how the 
Baal Haturim opens worlds of merazim – hints - for us regarding the 39 melachas.  

First, he shows us the derivation from the first possuk in the Parsha: aleh devarim asher tziva hashem 
la’asos osam. From the gemara in Shabbos 70A, we learn that aleh devarim teaches us that aleh – 
Aleph, Lamud, and Heh - is gematriah 36, and devarim is plural, meaning 2, and the letter Heh adds one 
more. Hence, there are 39 melachas. 

Second, the letters of la’asos can be rearranged to spell Lamud Tisha, meaning 30 plus 9! Since the 
word has no letter Vav, we learn that there 39 melachas, only performable during the six days of the 
week!  

Third, we see in Bereishis a hint to the thirty nine melachas in the section from Bereishis until the words 
asher bara elokim la’asos. There are thirty nine words that are forms of the words for making, creating, 
labor, being, bringing forth, and separation! This indicates that there are 39 classifications of labor. 
Since Hashem rested on day 7 from the acts contained in these 39 words, so must we refrain from these 
labors. 

The next two hints the Baal Haturim brings from the Rokeach. 

Fourth, from the first possuk in parshas Vayakel, we also find another hint to the 39: from the word 
vayakel until the words lo tba’aru aish..b’yom hashabbos, there are 39 words, followed by the word 
hashabbos! 
 

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
PARSHAS	PEKUDAI	

WHICH	CLOUD	ARE	YOU	ON	ANYWAY	
	

Thanks	to	modern	technology	one	would	expect	that	the	ordinary	person	should	become	more	aware	and	sensitive	to	
Hashem's	 creation.	 Take	 for	 instance	 the	 clouds	 in	 the	 sky.	Who	would	 ever	 think	 of	 them	 at	 all	 if	 it	 wasn't	 after	 a	
forecast	of	cloudy	skies	 followed	by	a	downpour.	However,	 thanks	 to	Apple's	 iCloud	which	comes	 to	 remind	us	more	
frequently	of	Hashem's	miraculous	clouds	even	when	we	are	 indoors.	But	 that	 focus	on	the	heavenly	clouds	will	only	
take	 place	 if	 one	 allows	 himself	 to	 erroneously	 think	 that	 iCloud,	 which	 stores	 one's	 information,	 data,	 files,	 and	
pictures,	is	based	somewhere	upwards	in	the	heavens	maybe	on	a	huge	satellite.	However,	most	tech	people	who	are	in	
the	know	realize	that	the	name	iCloud	has	nothing	to	do	with	heaven.	After	all,	Maiden	North	Carolina	is	not	a	city	built	
in	the	sky.	Therefore	I	have	come	to	the	conclusion	that	the	name	iCloud	ranks	with	the	same	expression	as	"your	head	
is	in	the	clouds"	which	also	is	not	to	be	taken	in	the	literal	sense	and	it	also	doesn't	direct	you	to	the	heavens.		
"Man	made"	clouds	really	don't	inspire	one	to	think	of	Hashem	after	all,	especially	if	the	cloud	is	one	that	is	preceded	
with	the	letter	I	which	symbolizes	self	and	earthliness.	Don't	let	yourself	be	deceived	by	the	small	letter	i	replacing	the	
more	grammatically	correct	capital	 I	preceding	the	Cloud.	Don't	 interpret	 its	dwarfed	structure	as	a	moral	message	to	
say	that	I	phone	usage	will	make	your	I	more	humble,	i.	The	bottom	line	is	that	even	a	small	i	still	remains	a	self	centered	
i	and		not	yet	a	u.	Apple's	motive	and	goal	is	clear;	to	make	one	self	indulgent	and	absorbed	with	the	i,	period.	Selfie	and	
selfish	belong	to	the	same	club	called	vanity.	סלף	(self)	are	the	letters	of	פסל	an	idol.	Unbridled	egotism	makes	oneself	
into	an	avodah	zara	which	he	worships.		
In	 this	 week's	 parsha	 we	 encounter	 another	 type	 of	 cloud	 of	 a	 very	 different	 nature	 and	 of	 an	 incredible	 spiritual	
magnitude.	It	too	like	our	modern	day	innovation	was	a	cloud	that	was	not	positioned	in	the	sky	but	one	that	descended	
upon	earth	and	filled	the	Mishkan	with	Hashem's	glory.	It	was	a	cloud	in	which	the	Shechinah	of	Hashem	was	covered.	It	
descended	immediately	after	the	building	of	the	Mishkan	was	completed.	It	followed	the	beracha	that	Moshe	gave	to	
Klal	Yisrael	that	Hashem	should	rest	His	presence	upon	the	achievement	of	the	Mishkan	construction.		
Subsequent	the	descent	of	the	Shechinah,	the	passuk	says	 ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא
	able	not	was	Moshe	את המשכן to	enter	 the	Tent	because	 the	honor	of	Hashem	filled	every	part	of	 the	Mishkan.	The	
gemarah	in	Yuma	4b	however	asks	a	contradiction.	It	says	here	that	Moshe	could	not	enter	the	cloud	that	contained	the	
Shechinah.	Yet	we	find	(Shmos	24,18)	that	Moshe	did	enter	the	cloud	that	concealed	the	Shechinah	on	Har	Sinai	 ויבא 
	?משה בתוך הענן ושם האלקים One	 answer	 the	 gemarah	 gives	 is	 that	 	שתפסו הקב"ה למשה והביאו בענן 	 that	 Hashem	
grabbed	Moshe	and	brought	him	into	the	cloud.	The	Bais	Medrash	of	Rabbe	Yishmael	answered	differently	that	Hashem	
at	Har	Sinai	made	a	pathway	through	the	cloud	for	Moshe	to	enter	just	as	He	made	a	pathway	through	the	Yam	Suf	for	
Bnei	Yisrael	to	cross.	
We	would	 like	 to	 suggest	 that	 these	 two	answers	 to	not	differ	 from	each	other	but	 rather	complement	one	another.	
Chazal	 in	their	combined	answer	give	us	great	insight	to	differentiate	between	the	two	clouds	that	are	down	on	earth	
and	allow	entry	for	man.	iCloud	is	free,	and	an	upgrade	starts	with	merely	.99	a	month	a	bargain.	No	sweat,	a	breeze,	all	
that	is	needed	is	the	initial	simple	sign	up,	and	from	then	on	the	storage	will	be	uploaded	for	you	automatically.		
Not	 so	when	 it	 comes	 to	entering	 the	 cloud	of	Hashem.	To	have	an	 intimate	encounter	with	 the	Shechinah,	which	 is	
tantamount	to	having	shamayin	on	aretz,	one	needs	two	prerequisites.	One,	a	miracle	like	Kerias	Yam	Suf	has	to		

                                                                           בס"ד                                                  לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים
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No Boundaries 
אלה פקודי המשכן משכן “ 38:21
העדות אשר פקד על פי משה, 
עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן 
 ”הכהן

“These are the reckonings of the Mishkan, 
the Mishkan of Testimony, which were 
reckoned at Moshe’s bidding.  The labor of 
the Leviyim was under the authority of 
Isamar, the son of Aharon Hakohen.”  The 
Torah says that Moshe Rabbeinu performed 
a reckoning of the Mishkan – the Mishkan 
Ha’eidus, the Mishkan of Testimony.  What 
does משכן העדות mean?    
 The – ”אלה פקודי המשכן משכן העדות“ 
words, “משכן העדות” appear to be extra here, 
thus the Medrash Darshens these words.  
Moshe Rabbeinu went to Hakodosh Boruch 
Hu and asked what he should do with the 
extra materials that were donated for the 
Mishkan.  The Medrash says that 
Hakodosh Boruch Hu said that all of the 
leftover donations should be to enhance the 
Mishkan Ha’eidus, the Aron Hakodesh, 
which was in the Kodesh Hakdoshim.  This 
Medrash is quite perplexing when we know 
that there were very specific dimensions 
given for the Aron Hakodesh. How was 
Moshe able to add to it in any way?  Rather 
the Mishkan Ha’eidus, the Aron Hakodesh 
that Moshe Rabbeinu was to add on to, was 
an earlier Aron that Moshe Rabbeinu built 
of plain wood to house the second Luchos 
until they could be moved to their 
permanent resting place.  This Aron was 
also used to house the scroll upon which 
Moshe Rabbeinu inscribed the Torah, 
portion by portion, as he learned if from 
Hakodosh Boruch Hu.  Once this Torah 
scroll was complete, it too was transferred 
to the Aron Kodesh, which was in the 
Kodesh Hakdoshim (Bava Basra 14).   

Hakodosh Boruch Hu initially had 
Moshe build an Aron from wood, a plain 
Aron, to teach us of the toiling of Torah that 
is necessary for Torah Shebal Peh – for this 
is the way of the Torah, that one must begin 
Torah study from עוני, when poor.  One does 
not have the knowledge and ability to truly 
delve into Torah Shebal Peh, and can only 
achieve a true understanding by being 
Moser Nefesh for it.  Once a Yid invests in 
the Torah Shebal Peh and sacrifices for it, 
thus acquiring a thorough knowledge of it, 
he has two paths before him.  One is to feel 
confident in his knowledge that he has 
already acquired, and not seek to acquire 
more of it.  For that which he may not know, 
he just compares it to what he knows, and 
thus does not feel the need to toil in Torah 
in order to answer questions.  The ability to 
have this success in Torah comes from the 

Aron Kodesh in the Kodshei Kodoshim, 
which similarly did not need to wait long for 
it to come to the purpose of its creation, and 
to achieve the greatness it did, for shortly 
after being constructed, it was filled with 
the second Luchos, and placed in the 
Kodesh Kodoshim.  The second path is to 
delve deeper into the Torah Shebal Peh, and 
continues to work on the Pilpul, with the 
goal of understanding the principles behind 
all of the laws, and to have a keen 
understanding of them in order to be able to 
draw conclusions that can be directly 
applied to questions that have not been 
dealt with in earlier sources.  This path is 
more difficult and arduous, but this group 
ultimately reaches a higher level of Torah 
understanding than the first path.  The 
ability to succeed through this second path 
comes from the Torah scroll that Moshe 
Rabbeinu wrote, section by section, over 
many years, and that he kept with him in a 
plain wooden Aron until it was complete.  
This Aron that held these Torah scrolls of 
Moshe Rabbeinu was so holy, that it did not 
need to be embellished with precious 
stones.  Nevertheless, Hakodosh Boruch Hu 
eventually told Moshe to enhance this Aron 
without any limitations, to teach us that 
there is no limit to the greatness one can 
achieve through this path of Limud 
Hatorah. (העמק דבר) 
והמלאכה היתה דים לכל המלאכה “ 
 And the work had been“ – ”לעשות אותה והותר
enough for all of the work to do it, and there 
was extra.”  Shemos Rabbah 51:2 – Moshe 
Rabbeinu asked Hakodosh Boruch Hu what 
he should do with the leftover donations 
that he had received for the construction of 
the Mishkan.  Hakodosh Boruch Hu told 
Moshe to build a משכן לעדות.  Meforshim ask 
– what is the Torah speaking about here, 
when the Torah does not tell us of any other 
Mishkan that was built.  The Mishkan was 
called the Mishkan Ha’eidus because it 
housed the Aron Hakodesh, which housed 
the Luchos Ha’eidus.  If the Mishkan is 
called after the Luchos, the Torah 
Hakdosha, this teaches us that the 
Kedusha on the Mishkan receives it 
Kedusha from the Luchos – from the Torah.   

The difference between Torah and 
Avodah is that Avodah has Shiurim and 
boundaries, while the Torah is limitless 
with no boundaries.  Iyov 11:9 “ ארוכה מארץ

םמדה ורחבה מני י ” – “Its (the Torah’s) 
measure is longer than the earth and wider 
than the sea.”  Avodah – bringing Korbonos 
has certain times, for example Korbonos 
must be brought by day, while in regards to 
Torah it says in Yehoshua 1:8 “ והגית בו יומם

 – ”You shall toil in it day and night“ – ”ולילה
it is not limited by time, as it is to be done 
by day and night.  Klal Yisroel brought 
materials for the Mishkan without 
boundaries and limits, until a voice was 
heard in the camp that they should not 
bring any more – they had given more than 
needed, because the Kedusha of the Torah 
has no boundaries.  This was what 
Hakodosh Boruch Hu was telling Moshe to 
do with the leftover materials donated for 
the Mishkan – to be left for the Mishkan 
Ha’eidus – which received its Kedusha from 
the Torah Hakdosha.  All of the Avodah of 
the Mishkan was only from the Kedusha of 
Torah, which was in the Aron Kodesh; the 
Luchos, which were the Torah Shebiksav, 
and the Sefer Hatorah which was placed in 
the Aron Hakodesh, which represented the 
Torah Shebal Peh.   The “extra” material 
that was donated was to be left in the 
Mishkan as a sign to Klal Yisroel that the 
Kedusha of the Mishkan was all from the 
Mishkan “Ha’eidus” – from the Torah 
Hakdosha.  The extra material represented 
the Torah, for just as that was given 
limitless and without boundaries, so too the 
Torah is endless without boundaries. ( מעין
   (בית השואבה

The Mishkan was testimony to 
how great Klal Yisroel were, but more 
importantly, how great Klal Yisroel have 
the ability to become.  The Mishkan 
Ha’eidus represented that which did not 
have boundaries.  Klal Yisroel received two 
amazing gifts from Hakodosh Boruch Hu, 
two gifts which we must take advantage of 
and appreciate: the Torah Hakdosha, and 
the ability to do Teshuva for our sins – to 
have them be forgiven by Hakodosh Boruch 
Hu.  The way to come close to Hakodosh 
Boruch Hu is through the Torah Hakdosha.  
We have the opportunity to “add” to the 
Torah, as Torah Shebal Peh is the 
opportunity for Klal Yisroel to be a part of 
the Torah Hakdosha.  When one Chas 
V’sholom sins, it pushes him away from 
Hakodosh Boruch Hu, and distances him 
from the Torah Hakdosha. We must utilize 
this gift of Teshuva, so that we are forgiven 
for our sins, and can once again be close to 
Hakodosh Boruch Hu.  Teshuva is that 
which according to the strict letter of the 
law should not work – but Hakodosh 
Boruch Hu, in His great Rachamim gives us 
the opportunity to do Teshuva.  Oh, how 
great it is to be a Yid, that we are Zoche to 
the Torah Hakdosha and to Kapparah for 
our sins.  May we be Zoche to truly 
appreciate these wonderful gifts and utilize 
them to the fullest 
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PPaarraasshhaass  PPiikkuuddeeii  
RReemmeemmbbeerr  tthhee  

EEiigghhtteeeenn  
““AAbba, can you please help me with 

my homework assignment?” 
“My pleasure, Chaim.” 
“We have a difficult question to work on. 
We are learning about the weekly Amida 
prayer. We call it Shemoneh Esray be-
cause it originally consisted of eighteen 
berachos. The question is: why were 
there eighteen berachos? Is there some 
significance to the number eighteen?” 
“That is an excellent and thought provok-
ing question, Chaim.” 
“The Rebbe said that our Sages answer 
this question when commenting on a 
verse in this week’s parasha.” 
“In that case, let us open up the ‘Torah 
Temima’ Chaim. The author, Rav Boruch 
HaLevi Epstein from Pinsk collected all of 
the Gemoras and other works of our 
sages relevant to the verses in the Torah.” 
“Look, Abba! He quotes the Gemora 
Yerushalmi (Berachos 4:3) on 
the second verse of the 
parasha!” 
“I see, Chaim. ‘Every 
day, a man prays 
eighteen blessings. Why 
eighteen? Rav Shmuel Ber 
Nachmani says in the name of 
Rebbe Yochanan, “The eighteen 
blessings correspond to the eighteen 
commands in the parasha of Mishkan 
Sheini.”’” 
“That answer itself raises a few questions, 
Abba.” 

““YYes, it does need some explanation, 

Chaim. The Torah Temima gives us the 
background. The eighteen commands are 
the eighteen verses that end with the 
words, ‘As Hashem had commanded 
Moshe.’ The Torah describes a portion of 
the work of the Mishkan, and then ends 
with the statement that Betzalel and Oho-
liav did everything as Hashem had com-
manded Moshe.” 
“What is Mishkan Shenei, Abba?” 
“The Mishkan of Parashas Pikudei, Chaim. 
The first reference in the Torah to the 
building of the Mishkan is in Parashas 
Trumah. That is called Mishkan Rishon. 
Our parasha, the second description of 
the work of the Mishkan, is called Mish-
kan Shenei.” 
“I see, Abba. The Torah makes the state-
ment ‘as Hashem had commanded 
Moshe’ eighteen times in Mishkan 
Shenei.” 
“Right, Chaim.” 
“Still, Abba, we need to know what is the 
connection between this and the eighteen 
blessings.” 

““YYes, Chaim, the Torah Temima con-

tinues by explaining that the Mishkan and 
its successors, the two Bottei Mikdash, 
provided kaporos (atonement) for the 
Jewish people. The korbonos (sacrifices) 
that were offered there forgave the sins 
of the Jewish people. With the destruc-
tion of the second Beis HaMikdash, this 
zechus was taken away from us.” 
“Oy vey vey vey, Abba! What can we do 
to get a kapora for our sins?” 
“Hashem gave us a replacement, Chaim. 
It is called tefillah (prayer). The central 
point of the weekday tefillah is the Ami-
dah – Shemoneh Esray. The Anshei Kineses 
Hagedola (Men of the Great Assembly) 
authored this prayer, as well as all of our 
blessings and prayers. They fixed the 
number of blessings in the Amidah at 
eighteen to remind us that our prayers are 
a substitute for the offerings that were 
brought in the Mishkan and Bottie Mik-
dash. The eighteen blessings correspond-
ing to the eighteen commands in the 
building of the Mishkan.” 

“Wow, Abba! You have 
changed my whole 

perspective of 
the Amidah 
prayer. Instead 
of being just 
praise, requests, 

and thanks to 
Hashem, I now 

understand that it is like 
korbonos! My tefillah has the power to 
bring a kapora, just as the korbon chattos 
did! The korbon tomid forgave the sins of 
all Klal Yisrael. So can I! I am going to 
pray with a new kavannah (intention) 
Abba! I am going to offer up my tefillah 
like a korbon!” 
“May Hashem accept and answer all of 
your tefillos, Chaim.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
What can we do to receive a kapora for 
our aveyros? The first step is, of course, 
teshuva. Even after a person has done 
teshuva, some aveyros also require the 
kapora of a korbon. How can we receive 
that kapora to cleanse our neshamos 
when we have no Beis HaMikdash? By 
praying properly. Our sages teach us that 
prayers are our substitute for korbonos. 
The eighteen blessings remind us of the 
Mishkan and its korbonos. Keep this in 
mind kinderlach, when you are praying. It 
will undoubtedly help your kavannah, 
and the effectiveness of your prayers. May 
we soon have the opportunity to offer up 
real korbonos in the next Beis HaMikdash! 
 

WWhhoo’’ss  CCoouunnttiinngg??  
““DDo you have everything that you will 
need?” 
“I’m not sure. Let’s go through the check-
list again.” 
Slowly they go down the list together, 
checking off every item. 

“Everything is in order. You are now 
ready to leave on your mission. Remem-
ber, when you are finished you will have 
to return back here and give an account-
ing of everything that you were given to 
use on your mission.” 
“I understand.” 
“You should have much success. May 
Hashem be with you.” 

He makes his way down the narrow tun-
nel until he is out of sight. When he 
reaches the other end of the tunnel, two 
hands gently pull him out. 

“Mazel tov! Mazel tov! Your wife has just 
given birth to a baby boy.” 

     

““TThese are the accounts of the Mishkan 
(Tabernacle)” (Shemos 38:21). The Torah 
proceeds to give an exact accounting of 
all the gold, silver, and copper that was 
used in the building of the Mishkan. Why 
was this accounting necessary? Rav Moshe 
Feinstein answers that the Torah is teach-
ing us a very important lesson. A person 
must give an accounting of everything 
that Hashem has given to him. What did 
he do with the precious time that Hashem 
gave him on this earth? Did he learn To-
rah and do mitzvos? Or did he waste his 
time on frivolities. What did he do with 
the livelihood that Hashem gave him? 
Did he give tsedaka? Was he blessed with 
good health? Intelligence? Skills? What 
did he do with all of these gifts? A person 
should not think that he can do whatever 
he pleases. He will have to give an ac-
counting for everything. 
 
Kinderlach . . . 
We are on a mission called life. Hashem 
gave us many things to use on this mission. 
He has a checklist of everything. He wants 
the best for us, therefore, He gave us the 
Torah which instructs us how to use every-
thing. When we follow its instructions we 
will be the best that we can be. Did you 
learn well today? Or did you waste your 
time spent in school. Did you thank Imma 
for preparing a delicious meal for you? Or 
did you let the opportunity to express your 
gratitude slip by. Did you give tsedaka to 
the poor man who was collecting? Did you 
eat good healthy food that will make you 
stronger and healthier? Or did you waste 
your appetite on junk food. Hashem is 
keeping count of everything that you do. 
He wants you to give a good accounting. 
This will earn something very special for 
you . . . a good name. 

Parashas Pekudei ט"עשת ידוקפתשרפ

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

ןכשמהידוקפהלא
These are the accountings of the Mishkan. (38:21)

The Torah dedicates four parshiyos to details of the 
construction of the Mishkan, its keilim, utensils, and the Bigdei 
Kehunah, Priestly vestments, worn by the Kohanim when they 
performed the avodah, service, in the Mishkan/Bais Hamikdash. 
Both Parashas Vayakhel and Parashas Pekudei recap the many 
contributions and utensils required for the construction of the 
Mishkan. All of this was for the place in which Hashem’s Shechinah, 
Divine Presence, would repose here on earth. Basking in the 
Shechinah’s Presence would seem to be the penultimate experience. 
Coming to Yerushalayim just to be in the Holy City, near the Bais 
Hamikdash, would appear to take precedence over anything else. 
Yet, Chazal teach that the mitzvah of hachnosas orchim,
welcoming/reaching out to wayfarers (or anyone else who is in need 
of a place to rest, a meal, a warm conversation), takes precedence 
even over being mekabel Pnei HaShechinah, receiving the Divine 
Presence. This incredible idea is derived from the actions of our 
Patriarch, Avraham Avinu, who, while in midst of a conversation with 
Hashem, excused himself and went to tend to the needs of his 
guests. A Jew in need takes priority over everything. 

What is it about providing hospitality that gives it such 
extraordinary status? Why did Avraham beg Hashem’s “indulgence” 
while he went to tend to the needs of his guests? When Avraham 
did this, he essentially committed two acts that beg elucidation: he 
interrupted his visit from Hashem, something which is clearly 
beyond our ability to understand; he taught that tending to guests 
takes precedence over the experience of speaking with Hashem! 
Horav Shlomo Wolbe, zl, quotes the Mishnah in Pirkei Avos 4:22, 
which teaches: “One hour of repentance and good deeds in this 
world is worth more than a life of eternity in the World-to- Come.” 
Hashem has placed us in this world for a purpose: to serve Him. This 
act of service is of greater value than any spiritual revelations that 
can be garnered either in this world or even in Olam Habba. 
Carrying out a mitzvah is of utmost significance and value. It is 
greater than studying Torah, reflecting upon Hashem’s greatness, or 
even receiving the Shechinah. Regardless of the activity in which he 
is engaged, he must drop it to perform a mitzvah. [This does not 
negate Torah study as a mitzvah. I think the Mashgiach seems to be 
distinguishing between a mitzvah which focuses upon one’s own 
personal spiritual advancement and a mitzvah which involves 
reaching out to and helping others. While the study of Torah 
benefits the entire universe, the immediate focus is on the 
individual’s personal ascendency.]

Rav Wolbe relates that Horav Yisrael Salanter, zl, was once 
reciting Shema when he overheard two people arguing over whose 
obligation it was to bury someone who had passed away. 
(Personally, I am not sure why such people should be serving on the 
Chevra Kaddisha, Jewish Burial Society. It is a sacred privilege to be a 
member of this august group of volunteers. One who considers this 
work a burden obviously does not understand the meaning of 
“sacred” or “privilege.”) Immediately, Rav Yisrael, the venerable 
founder of the mussar, ethical character refinement, movement, 

removed his Tefillin and ran to bury the man. Despite the fact that 
he was in the middle of davening, praying, reciting Shema, and that 
it was not his personal responsibility to attend to the burial of the 
deceased, Rav Yisrael moved without hesitancy. He was a man of 
action who did not pause even for a moment when it involved the 
performance of a mitzvah. 

One Yom Kippur, while Rav Wolbe was a student studying
in the Mirrer Yeshivah in Europe, prior to Mussaf the chazzan sent a 
number of students to check on the welfare of one of the boys who 
was ill. “This is the obligation of the day,” declared the chazzan. In 
other words, we are placed on this world to do, to act, to perform 
mitzvos. Performing a mitzvah (especially if it involves attending to 
both the physical and emotional needs of someone) takes 
precedence over davening on Yom Kippur, the holiest day of the 
year. 

How often do we become inspired by a good speech, a 
great shiur – and then what? How long does the inspiration last? We 
must immediately concretise our emotions by turning them into 
actions, thereby achieving more than one who has the unparalleled 
opportunity to speak with the Shechinah! 

םידקפהלערבעהלכלשדקהלקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב
A beka for every head, a half-shekel to the sacred shekel for everyone 

who passed through the census takers. (38:26)

So many people contributed towards the Mishkan. One 
might think that due to the sheer numbers of contributors, the 
individual contribution/contributor would become lost in the 
shuffle. Such thoughts are the result of a small mind or limited 
cognitive ability. Nothing is insignificant in the eyes of Hashem. 
Indeed, this is true concerning all spirituality. Everything counts. One 
never knows what good can result from a single act of spirituality. 
The following vignettes underscore this idea. 

A young Kollel fellow maintained an outreach programme
out of a small shul in central Eretz Yisrael. He was extremely 
dedicated to his mission and was quite successful at it. One day, a 
young, assimilated college student visited his shul and requested an 
overview of Judaism. He was obviously a bright young man, 
evidenced by the fact that he was enrolled in a fellowship 
programme in one of the country’s most prestigious schools. He was 
a physics major. He clearly presented himself as a level-headed, 
highly intelligent young man who was sincerely interested in finding 
out about Judaism. After an hour of presenting cogent questions 
and receiving satisfactory answers, he appeared satisfied with what 
he had learned about the Jewish religion. This young man was, of 
course, Jewish, but assimilated. As an Israeli, he knew how to read 
Hebrew, but he was at a total loss with regard to navigating his way 
through the siddur. When the shul members came to daven 
Minchah, he asked to join them. Not knowing his way around the 
siddur, his recital of the Shemoneh Esrai took a bit longer than that 
of the rest of the congregants, as he read every word: Yaaleh v’yavo, 
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hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

stones. Why were they instructed to be the one to implement 
the punishment, which was the result of their statements?
 
Doeg was a part of Shoul Hamelech’s advisors. He informed 
Shoul Hamelech that Dovid was conspiring with the Kohen 
Godol, despite knowing that the Kohen Godol acted in 
innocence by supplying him with food and a sword. The Bais 
din agreed that the Kohen Godol deserved to die for his “act 
of rebellion” but, aware that he was unaware that Dovid was 
hiding from Shoul Hamelech, no one wanted to be the ones 
to kill him. Shoul then instructed Doeg, himself, to kill all the 
Kohanim of the city of Nov and he did.
 
I learned several lessons from this incident:
 
1) People should be careful before making any statements, 
because they may have to follow through with what they said. 
In many cases people speak without considering this. Unless 

they want to be seen as liars, they may have to break up a 
friendship, give up a job, etc. because of a public statement.
 
2) If people don’t follow through, they shouldn’t expect 
anyone to listen to them. Instead, other people will lose 
respect for them. No one likes people who stand on the side 
and delegates to others.
 
3) People should be very careful of what they say. Their 
comments may “take a life of their own”, and they may 
lose “control” of the process. They may have only intended 
a comment to be a joke or to ‘get back” at someone, and 
never intended for the person to lose his/her job because of 
what they said. People should remember that they only 
“own” their words until they say them.
 
Many people will lie. Fewer people will kill an innocent 
person. The instruction that the witnesses have to be the 
ones to kill the guilty person, is to insure that their testimony 
was honest, and deliberate, traits that all people should 
emulate in their lives.
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In this week’s parsha, parshas Shoftim, we learn about the 
mitzvah of appointing a king over Yisrael and the three strict 
prohibitions--mitzvos lo sa’aseh--that HKB”H imposed on the 
king (Devarim 17, 14): 

ואמרת  בה,  וישבתה  וירשתה  לך  נותן  אלקיך  ה’  אשר  הארץ  אל  תבוא  “כי 

ה’  יבחר  אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר 

אלקיך בו... רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, 

וה’ אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, 

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

When you come to the land that Hashem, your G-d, gives 
you, and possess it, and settle in it, and you will say, “I will set 
a king over myself, like all the nations that are around me.” 
You shall surely set over yourself a king whom Hashem, your 
G-d, shall choose. . . Only he shall not have too many horses 
for himself, so that he will not return the people to Egypt in 
order to increase horses, for Hashem has said to you, “You 
shall no longer return on this road again.” And he shall not 
have too many wives, so that his heart not turn astray; and 
he shall not greatly increase silver and gold for himself. 

At first glance, it seems that this passage is irrelevant to us 
at the present time; since we are in galut, and there is no King 
of Yisrael.  In fact, the reality of a king will not apply to us until 
the coming of the Melech HaMashiach, descending from David 
HaMelech, who will reign over Yisrael at the time of the final 
geulah. Notwithstanding, it is evident that even this passage 
contains vital concepts and ideas that are relevant to every Jew 
in every generation that we must learn from. 

Therefore, it is only fitting that we delve into the issues 
addressed in these pesukim and examine the important and 
profound lesson the Torah conveys and which, seemingly, led to 

the downfall of Shlomo HaMelech, the wisest of all men. In the 
words of the Gemara (Sanhedrin 21a): 

“אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן 

נכשל בהן גדול העולם, כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב 

)מלכים א יא-ד( ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וכתיב לא ירבה לו סוסים, 

ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב )שם י-כט( ותצא מרכבה ממצרים”.

Rabbi Yitzchak discusses the fact that the Torah does not 
reveal the rationale behind the mitzvos. He points out that the 
Torah did reveal the reasons for two specific mitzvos, and one 
of the world’s greatest men failed on both accounts. The Torah 
warns a king not to have too many wives and not to accumulate too 
many horses and provides rationales for these warnings. Shlomo 
HaMelech took many wives, stating confidently that they would 
not lead him astray; yet, Scriptures (Melachim I 11, 4) attests to 
the fact that in his old age, his wives did lead him astray. Similarly, 
he accumulated many horses, declaring that they would not lead 
him back to Mitzrayim; yet, here, too, Scriptures (ibid. 10, 29) 
attest to the fact that he returned to Mitzrayim. 

This statement is also brought down by the Midrash (S.R. 6, 
1) with a pertinent addition: אמר רשב”י נוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין“ 

שלא נכתב עליו המקרא הזה” According to Rabbi Shimon bar Yochai, 
Shlomo would have preferred to clean gutters—or perform some 
other despicable chore—rather than to have it written about him 
that his wives led him astray.  Why did Rashb”y specifically choose 
the degrading chore of cleaning gutters to make his point?  

Even more surprising, however, is the fact that Shlomo 
HaMelech, the wisest of all men, chose to disregard an explicit 
Torah-prohibition for a king not to take too many wives.  The 
Torah warns that they will inevitably lead him astray; yet, he 
was convinced that he was strong enough to avoid being led 
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The Test of Why? 
ואלה תולדות יצחק בן “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק
“And these are the offspring 
of Yitzchok the son of 

Avrohom, and Avrohom begot Yitzchok.” We 
certainly know already that Yitzchok was the 
son of Avrohom, as the Torah tells us all about 
Avrohom and Sarah having this most precious 
child, Yitzchok, in their ripe old age.  Why does 
the Torah tell us here that Yitzchok was the 
son of Avrohom?   
 The Gemara in Bava Metzia 87a 
says that Hashem made the face of Yitzchok 
look exactly like Avrohom.  The Leitzanei 
Hador were saying that Yitzchok must have 
been born from Avimelech or Pharaoh.  
Avrohom couldn’t be his father because look 
how many years he was married to Sarah and 
never had a child with her.  Hashem made 
Yitzchok’s face look exactly like his father 
Avrohom so that everyone would know with 
certainty. The Gemara is saying that when 
Yitzchok was born, he didn’t look like Avrohom 
Avinu.  It is only now at 60 years old, when he 
had children, that Hashem made a Nes to 
change his face to look exactly like Avrohom 
Avinu. Hashem knew that people were going 
to say that Yitzchok was from Avimelech when 
Eisav was born.  So why didn’t Hashem just 
make him look like Avrohom when he himself 
was born?  

There is a Medrash in Yalkut 
Shimoni that brings down a story.  An Arab 
King’s wife had a baby with a beautiful clear 
white complexion.  The problem was that both 
the King and Queen were black.  The King 
accused his wife of adultery and wanted to kill 
her.  The King went to Rabbi Akiva and asked 
him if he should kill her.  Rabbi Akiva asked 
the King if he had any white servants?  The 
King answered that he had many white 
servants.  Rabbi Akiva told the King that his 
wife didn’t commit adultery.  If a woman sees 
and thinks about a person or people when she 
is pregnant, the baby will look like that person 
(According to those that are Makpid for 
pregnant women not to go to zoos and see 
animals, this could be a reason.)  His wife saw 
white people all of the time and that is why the 
baby is white.  The King listened to Rabbi 
Akiva and didn’t kill his wife.  Had Yitzchok 
Avinu been born looking like Avrohom Avinu, 
the Leitzanei Hador could have said, look 
Yitzchok had a son Eisav, who is a Rasha.  Had 
he come from Avrohom and Sara it wouldn’t be 
possible to give birth to a Rasha.  It must be 
that Yitzchok’s father is Avimelech or 
Pharaoh.  Had they been asked, if Avimelech 
or Pharaoh was the father, how could Yitzchok 
look like Avrohom?  They would have 
responded that he looks like Avrohom because 
Sara sees him all the time, as explained above.  
That is why Hashem waited until now to make 

Yitzchok look like Avrohom.  Hashem made a 
clear Nes that changed his face to look like 
Avrohom, to let the Leitzonai Hador know that 
Avrohom was the father. (בן יהוידע) 

 Why does the Posuk repeat that 
Avrohom begot Yitzchok?  The Arizal says in 
Parshas Vayeira that when Yitzchok Avinu 
was born, his Nefesh came “מסטרא דנוקבא” (A 
Nefesh can be Zochor or Nekeivah, and the 
Arizal is saying here that Yitzchok Avinu’s 
was a Nekeivah).  Hence, it says in Bereishis 
 And behold Sarah“ – ”והנה בן לשרה אשתך“ 18:10
your wife will have a child” – that Yitzchok 
would have a strong connection to Sarah, for 
his Nefesh was a Nekeivah.  Being that his 
Nefesh was a Nekeivah, he could not bear 
children, and that is why he did not have a 
designated partner (Rivkah was not born yet).  
However, during the Akeidah, Yitzchok’s 
Neshama flew out of him and Above, and 
through Avrohom Avinu, he received another 
Neshama, a Zochor, one which was able to 
bear children.  At that time, being that he 
would be able to bear children, his potential 
partner was born, Rivkah.  The Posuk says 
ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם “ 22:1
 Immediately after – ”לאמר...ובתואל ילד את רבקה
the Akeidah, Rivkah was born.   

The Arizal explains that in the Shem 
Havayah of Hakodosh Boruch Hu, the 'י and 
the 'ו are considered the Zochor, while the two 
remaining letters, both of them 'ה - are 
considered the Nekeivah.  The 'י is the first 
letter, and it is Mashpia to the second letter, 
the 'ה.  The third letter is a 'ו which is Mashpia 
to the fourth letter, the 'ה. The איש, the man, 
has the letter 'י, for the man is the Mashpia, 
while the אשה has the letter 'ה for she is the 
Nishpah, the one receiving the Shefa.  
Yitzchok’s Neshama was originally a 'ה and 
then was switched to the  'ו'-י  a Zochor 
Neshama.  Eliezer went to find a Shidduch for 
Yitzchok.  Rivkah agreed to marry Yitzchok.  
When Yitzchok was coming toward her, and 
Rivkah was seeing him for the first time, she 
told Eliezer, Bereishis 24:65 “ ותאמר אל העבד מי
 And She“ – ”האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו
(Rivkah) said to the servant (Eliezer), ‘Who is 
that man walking in the field toward us’?”  
Split the word, “הלזה” to “ לזה-ה'  ” – in other 
words, Rivkah asked Eliezer who was this 
person coming towards her that was a 'ה, a 
Nekeivah, just as she was a Nekeivah – 
meaning that it would not be good for her – she 
needed a Zochor.  “מי האיש” – Who is the man – 
meaning that if there is no man between the 
two of them, they will not be able to bear 
children.  Eliezer responded, “ ויאמר העבד, הוא
 .And the servant said“ – ”אדני ותקח הצעיף ותתכס
‘He is my master,’ – she then took the veil and 
covered herself.”  Rivkah had Ruach Hakodesh 
and what she was seeing was the way 

Yitzchok’s Neshama was when he was born.  
Eliezer answered her, “הוא אדוני” – that what 
she was seeing was the way he was born, but 
now he had a new Neshama, one that was 
connected to “my master” – Avrohom Avinu, 
meaning that now the Neshama was a Zochor.  
Rivkah understood that she would be Zoche to 
have children with Yitzchok, and she took her 
veil and covered herself, for she was prepared 
to get married.  With this understanding we 
now can understand the words of the Posuk 
here, “ואלה תולדות יצחק בן אברהם” – the children 
that would come from Yitzchok, are connected 
to Avrohom.  For when Yitzchok was born, his 
Neshama was a Nekeivah, and through the 
Akeidah, Avrohom caused another Neshama 
to enter Yitzchok, a Neshama that was a 
Zochor, and this enabled Yitzchok to have 
children.  The Posuk stresses, “ אברהם הוליד את
 ,as if to say that he had a second birth – ”יצחק
and he was completely the child of Avrohom by 
the second one, and had a Neshama that was 
Zochor. (בן איש חי) 
 Avrohom was Zoche to have a child 
with his wife Sarah when he was 100 years 
old, but that child was not going to be the 
Neshama which would carry on the torch of 
Yiddishkeit for all future generations.  
Hakodosh Boruch Hu gave Avrohom the 
ultimate Nisoyon, the test to see if he would 
Shecht his son for Hakodosh Boruch Hu.  
Would Avrohom ask Hakodosh Boruch Hu 
why He would want this precious child 
Yitzchok to be Shechted like a Korbon?  
Avrohom Avinu did not ask – he happily 
acquiesced to fulfill the command of Hakodosh 
Boruch Hu.  The Neshama of the child which 
was born to Sarah and Avrohom could not bear 
children when he was born.  He needed to go 
through the process of the Akeidah, where his 
Neshama flew into Shomayim, and a new 
Neshama, one which could bear children, 
entered him.  The Nisoyon was not just a test, 
but Avrohom fulfilling the Nisoyon was a 
necessary ingredient for the outcome of the 
progeny of Klal Yisroel.  The fulfillment of the 
Nisoyon gave Yitzchok the ability to have 
children, which followed with Yaakov, the 
Shevatim and eventually the rest of Klal 
Yisroel.  The Torah is telling us that Avrohom 
was the father of Yitzchok; it was really due to 
the Akeidah that he was now Zoche to bear 
Yitzchok – for it was from this new Yitzchok 
that Klal Yisroel would be born.  What a lesson 
there is for us, in how to deal with our 
everyday life situations.  We must know that 
Hakodosh Boruch Hu knows exactly what is 
good for us, and when a Nisoyon comes our 
way, it is an opportunity for us to receive 
goodness.  May we be Zoche to learn from the 
Elter Zaida, Avrohom Avinu, how we must 
never question the Ribbono Shel Olam, but 
always do His bidding with great joy.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)
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Quiet Heroes 
“This is a beautiful Yeshiva building, 
Dovid.” 
“I agree, Betzalel. My sons are privileged 
to learn here. The building was not built 
originally as a Yeshiva.” 
“Really? How did the Yeshiva acquire it?” 
“That is an interesting story. The original 
builders and occupants of the building 
were preparing to sell it and move out. 
At that time, the Yeshiva was housed in 
small overcrowded quarters. A father of a 
student of the Yeshiva saw the situation 
as an opportunity for the Yeshiva to pur-
chase the building. There was one prob-
lem, however.” 
“Not enough money.” 
“Exactly. This concerned parent was un-
daunted. He quickly got to work organiz-
ing meetings to bring to the attention of 
the community the importance of the ac-
quisition of this structure for 
the Yeshiva. It went very 
slowly at first, but gradually 
the idea caught on. People 
began working together to 
raise the necessary funds. 
Slowly but surely, they ap-
proached the required sum. 
Finally, the day came when 
they were able to purchase the 
structure. After some minor renovations, 
the Yeshiva was able to move into the 
new building. The opening day was a 
monumental joyous event for the entire 
community.” 
“That is a true Kiddush Hashem (Sanctifi-
cation of the Holy Name) Dovid.” 
“I agree, Betzalel. The man who began 
the campaign is a real hero. He was just 
an ordinary person, yet he accomplished 
something great. I wonder how people 
achieve such phenomenal success.” 
“It is not as rare as you think, Dovid. 
There are many heroes walking quietly 
amongst us. Their deeds attract no atten-
tion and arouse no fanfare. However, 
they are no less accomplished than the 
man who acquired this building for the 
Yeshiva.” 
“Can you give me an example, Betzalel?” 
“Sure, Dovid. Consider a man who has a 
specific amount of time set aside to learn 
Torah every day. He recognizes the su-
preme importance of Torah, and would 
like to increase his learning time. He re-
thinks his schedule, reorganizes his meet-
ings and appointments, cuts down on his 
traveling time, and comes up with an-
other hour in the day to learn. During 
that hour, he utters approximately 10,000 
words of Torah, each one of which is 
worth 613 mitzvos. He is enriched with 
6.13 million more mitzvos each day! That 
is a genuine bona-fide hero.” 
“Who would ever think...” 
“I will give you another example. Con-

sider a couple that is having marital strife. 
The husband and wife realize that keep-
ing quiet when emotions are high will 
calm the situation and give them the op-
portunity to rationally work out the is-
sues. One day, a conflict begins. They 
exercise great effort and manage to stay 
calm and quiet. The fight ends and the 
issue is subsequently dealt with. This hap-
pens again and again until the major is-
sues are solved. Peace reigns in the house. 
This couple, who learned to control 
themselves, are heroes of great propor-
tions. Future generations will benefit from 
their mighty acts.” 
“You are very astute in your observa-
tions, Betzalel.” 
“I suppose we can metaphorically say 
that building internal buildings is just as 
gallant as building ones of bricks and 
stones. A person’s soul is a magnificent 
spiritual edifice. It takes no less work, 

planning, expense, and self-sacrifice to 
build than a Yeshiva building. One 

who seriously undertakes a project 
like this, perseveres, and achieves 

a measure of success, is a true 
hero.” 
“We have many heroes 
walking among us.” 
“We surely do, and we can 
join their ranks. We just need a 
serious commitment to 

improve our spiritual lives. Opportunities 
to grow will present themselves as plenti-
fully as bricks on a building site. We will 
place each one of them into our spiritual 
edifice. Deed by deed, mitzvah by mitz-
vah, our internal structure will grow bigger 
and stronger. One who astutely perceives 
it will appreciate our quiet heroism.” 
“Betzalel, you have motivated me to be a 
great person!” 
“You are already on your way, Dovid. 
May Hashem grant you great success.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
People who perform great acts that bene-
fit entire communities are often honored 
for their heroism. However, quiet indi-
viduals who perform mighty acts of over-
coming their Yetzer Hora to grow spiritu-
ally are no less heroic. There are building 
their neshamos (souls) into beautiful spiri-
tual edifices. Kinderlach, seize the oppor-
tunities for greatness in your everyday 
lives. Work on building your neshamos. 
Become genuine heroes. 
 

It’s Very Simple 
“Oy, I wish I was rich. My life would be 
so much easier and less complicated.” 
“I can make you rich in one day – no 
problem.” 
“Really? How?” 
“It is actually very simple. Just bring me a 

copy of tomorrow’s Wall Street Journal. 
We will see which stocks will go up in 
value tomorrow. We will then borrow all 
the money that we can, buy those stocks, 
and watch them go up. Tomorrow we 
will sell them, rake in a huge profit, re-
turn the borrowed money, and be rich.” 
“That is a brilliant plan. There is only one 
problem.” 
“What is it?” 
“They do not publish tomorrow’s Wall 
Street Journal today. Nobody knows the 
future.” 
“Yes, that is a very big problem.” 
“Please allow me to correct myself. There 
is One Who does know the future – 
Hashem. However, He does not share it 
with us. In fact, He commands us to re-
frain from looking into the future. It is a 
verse in this week’s parasha – ‘You shall 
be wholehearted with Hashem, your G-d’ 
(Devarim 18:13). Rashi explains that we 
should not attempt to look into the fu-
ture to find out what The Creator has in 
store for us. Rather, we should be whole-
hearted with Him. Trust Him, and accept 
whatever He does wholeheartedly. If we 
trust Him, then He will be with us.” 
“I see.” 
“The Malbim has an even deeper explana-
tion. The name, ‘Elokecha’ denotes 
Hashem’s hashgacha pratis (individual su-
pervision) upon every Jew. The verse in-
forms us that we shall conduct ourselves 
wholeheartedly with the Almighty, and not 
attempt to find out what He has in store for 
us. Rather we shall accept whatever He 
does, knowing that it is for our own good, 
for He knows better than we do. Then He 
will be close to us, and personally supervise 
the events in our lives. To sum it up, ‘If we 
act wholeheartedly, then Hashem Elokim 
will be with us.’ The Sifrei says it so poeti-
cally, ‘When you are wholehearted, your 
lot is with Hashem, your G-d.’” 
“Do you realize how rich you truly are? 
You are rich in Torah knowledge. You do 
not need tomorrow’s Wall Street Journal. 
You have possessions much more valu-
able than money.” 
“You are right. Hashem has been very kind 
to me. I must be equally kind to Him and 
accept His decrees unconditionally.” 
 
Kinderlach . . . 
What will be in the future? Will you be 
rich or poor? Will you be healthy or 
sickly? Where will you live? Whom will 
you marry? How long will you learn? 
How long will you live? Only Hashem 
knows. If you trust Him and accept every-
thing that He does, knowing that it is 
good for you, then it will truly be good. 
You will see the good, know it, and ap-
preciate it. You will not worry about the 
future because you will know that you are 
safely and securely in the hands of 
Hashem. It is all very simple. Be whole-
some with Hashem. 
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על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת
By the testimony or two of three witnesses shall the condemned 

person be put to death. (17:6)

 The word shnayim connotes two. Yet, later in this parsha 
(19:15), the Torah uses the word shnei (eidim) to specify two 
witnesses. Why does the text change from one pasuk to the other? 
Horav David Cohen, Shlita, quotes the Gaon, zl, m’Vilna, who 
distinguishes between shnayim and shnei (although both words 
mean “two”). Shnayim refers to two people (or objects) which come 
together or meld together as one unit, while shnei refers to two 
individuals, separate and/or disparate, who just happen to be 
together. In other words, shnayim is a “two” which maintains a 
stronger sense of unity.  

 With the Gaon’s chiddush, novel interpretation, in mind, 
the Rosh Yeshivah cites Rashi (Kesubos 20a, v’nafka minah) who 
writes that with regard to money matters, when two witnesses 
testify, each one achieves half of the judgment. This means that if 
the defendant is found guilty (based upon the testimony of two 
witnesses) of owing one hundred dollars, each witness is obliged 
him to pay fifty dollars. Horav Chaim Soloveitchik, zl, contends that 
this is true only with regard to monetary matters. Concerning 
matters of life and death (capital punishment), however, both 
witnesses together act as one unit to bring about a guilty verdict. 
One without the other is of no value.  

 We now understand the difference between the two terms 
used to express different meanings in our parsha. The beginning of 
the parsha addresses the requirement of the testimony of valid 
witnesses in a case of capital punishment. The Torah uses the word 
shnayim, because – with regard to capital punishment – both 
witnesses are effective only as a unit of two. Each one individually is 
of no consequence. On the other hand, when the Torah addresses 
the laws of monetary claims, it uses the word shnei, since each 
individual witness accomplishes fifty percent of judgment.  

 

תמים תהיה עם ד' אלקיך
You shall be wholehearted with Hashem, Your G-d. (18:13)

 Temimus, simple faith, is not so simple. It takes a special 
person, whose faith in Hashem is unequivocal, to achieve temimus. 
It requires one: to live a life of acquiescence; to ask no questions; to 
believe that everything is for the good; to maintain wholesome 
belief in Hashem that everything that occurs in one’s life is Divinely 
orchestrated. The tamim lives only in the moment. The future is 
completely in the hands of Hashem. Horav Pinchas Koritzer, zl, 
teaches that only two mitzvos or observances are to be carried out 
with Hashem: temimus, wholehearted faith; and tznius, modesty. 
(Hatznea leches im Elokecha, “And to walk humbly with your G-d” 
Michah 6:8). In regard to these two religious/ethical attributes, it is 
easy to deceive our fellow human being (and, by extension, 
ourselves). It is easy to appear to be wholehearted in one’s belief. It 
is easy to put on a show that one is modest. In both cases, the 

individual acts faithfully and modestly, although, behind closed 
doors, it could not be further from the truth.  

 “I want no kavod, honour; no accolades; I lead a simple life; 
everything I do is purely l’shem Shomayim, for the sake of Heaven, 
etc.” We have all heard it, and, at first glance, we might even fall for 
the deceit, until that time that we listen to the person and do not 
give him the kavod that he so passionately relishes and upon which 
he thrives.  

 It is easy to appear wholehearted and to act modestly, but 
only Hashem knows the truth about the person. Therefore, to truly 
be a wholehearted man of faith, to be modest (not just act 
modestly), it must be with Hashem – because He knows who you 
really are. What greater litmus test than interaction with Hashem? 

 A true tamim believes – under all circumstances. In 
Yeshivas Ponevez, there worked a cook who was a Romanian 
immigrant. His name was Reb Zalmen. His life was the yeshivah. Day 
and night, Shabbos and Yom Tov – he never left his “post” in the 
kitchen, the dining room. He stood there and relished with extreme 
satisfaction when the bachurim, students, would line up to get their 
portions. He was serving talmidei chachamim. He was playing a role 
in their spiritual growth. Suddenly, one day, Reb Zalmen did not 
show up for work. This went on for two months, until one day, just 
as suddenly as he had disappeared, he appeared once again, ready 
to return to work.  

 “Reb Zalmen – where have you been? We missed you.” “I 
appreciate your concern,” Reb Zalmen began. “There is a reason why 
I was gone, and there is a reason why I have returned. You know that 
my life revolves around the yeshivah. My domain might be the 
kitchen, but my life is the yeshivah. My wife, Shoshanah, became ill 
and, after undergoing a battery of tests, the doctors said to me, 
‘Zalmen – Shoshanah is gone. Well – not gone yet, but our advice to 
you is not to give treatment, because it will cause her extreme pain 
and will not alter the inevitable. You have to get used to the fact that 
Shoshanah is not long for this world.’  

 “What does one do upon hearing such terrible earth-
shattering news? I went to Rav Shach (reference to Horav Elazar M. 
Shach, zl, Rosh Yeshivas Ponevez). I asked him, ‘Rebbe, I have a 
question on the way Hashem “runs things.”’ The Rosh Yeshivah 
looked at me with sort of a smile on his lips and a twinkle in his eyes. 
Rav Shach is quite aware that I am devoted to my job. I am 
trustworthy; I take no vacation. Indeed, I go nowhere, because my 
first and foremost achrayos, responsibility, is to the yeshivah. We 
prepare the food, so that the bachurim can study Torah. We want 
them to be healthy students of Torah, so we do everything to see to 
it that their meals are tasty, nourishing and satisfying. Now, the 
doctors have informed me that my Shoshanah will soon die. Is this 
right? Where is the koach, power, of Torah? This is the least that the 
yeshivah owes me. I do not care about money. I go nowhere. I only 
need for my wife to be healthy. Is that so much to ask?’ 

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 א"שליטרבינושליעורוש
 ח"תשע'ה אב מנחם ג"כ בליל שבת קודש פר' עקב" לדרמן" הכנסת בבית שמסר

 ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ג במלאת

 "ושאול שכור בבית מזוזה בחיוב הראשונים מחלוקת: "בענין
  ומכאן יום' ל עד המזוזה מן פטור ל"בחו בית דהשוכר ')א ד"מ( במנחות דאמרינן אהא בראשונים גדולה מחלוקת יש

 .מדרבנן או מדאורייתא חייב הוא אם. במזוזה חייב והשואל דהשוכר ')ב ה"קל( בחולין מבואר וכן. חייב ואילך
 דשוכר ראשונים וכמה ש"הרא ד"וכ. )א"קל דף( בשבת א"הרשב דעת וכן הראשון בתירוץ )ד"מ דף( במנחות' התוס שיטת

 היינו ,הדר חובת דמזוזה דאמרינן והא. הוא שלו דלאו ביתך זה דאין משום, במזוזה מדאורייתא חייב אינו שואל או בית
 .בה שידור וגם שלו יהיה שהבית גם במזוזה לחייב תנאים שני דבעינן
  דמזוזה מדאורייתא חייב דשוכר )ו"פר' סי יוסף בבית הובא( מנוח רבינו ד"וכ ,השני בתירוץ במנחות' התוס דעת אולם
 מי ביתך מדכתיב היא הדר חובת דמזוזה' ב ב"ק דף מ"בב י"רש דעת נ"וכ, דירה אינו אכתי יום' ל דשע אלא, הדר חובת

 בהגהות כ"כמש ממזוזה ה"פ ם"הרמב דעת נ"וכ )'א' ד דף( בפסחים י"רש פ"וכ, מדאורייתא ומשמע, בה אויוצ שנכנס
 .שם מיימוניות

  מבואר, להפקירן ובידו הואיל ומשני שבת דוחה אינו מזוזה וקביעת ציצית עשיית למה פריך )א"קל דף( שבת' דבגמ וקשה
 דשוכר ל"דס ראשונים להני ע"וצ, יום' מל יותר הרבה רב זמן שם שדר ג"ואע, מזוזה מלעשות יפטר ביתו את יפקיר דאם

  במזוזה חייב שלו אינו שהבית אף שם גם והוא והיות, הדר דחובת משום והיינו דאורייתאמ במזוזה חייבים ושואל
  סברא זו דאין, שכור בבית כמו יום' ל בו לדור דיצטרך לומר ואין, ממזוזה פטור הפקר בבית הדר אמאי כ"וא, מדאורייתא

שמא יחזור בו, וכוונתו כמש"כ   שהפקיר הבית. ועוד דרש"י פי' במנחות דעד ל' יום קודם רב זמן בה דר שכבר כיון כלל
 הכא כלל שייך אל זו סברא כ"וא, קבע דירת ל"הו חזר שלא יום' ל אחר אבל בו ויחזור לו נוחה תהא לא שמא שםתוס' 
 בהגהות לומר שרצה כמו קניא ושכירות דשאלה משום חייב ושכורה שאולה דבית דהטעם לומר ואין, טובא בה דר שכבר

  ינואש מביתך ממעט דלא ו"קל דף מחולין הראשונים הוכחת דהא, פטור קניא דלא הפקר אבל, מתפילין ה"פ מיימוניות
  א"הרשב כ"כמש שאולה טלית , ואכתי למעט הפקר, גם מאי שנא מציצית דפטרינןראשוניםהשלו כמש"כ התוס' ושאר 

 ,קניא ושכירות דשאלה' אמרי אלו א"קל בשבת
 לאישר בארץ דחייב והא לעולם ממזוזה פטור ל"בחו בפונדק הדר' בגמ' אמרי )ד"מ דף( במנחות דהנה י"בעזה ונראה
  כיון אחרת שכירות יום כל דבפונדק משום והיינו, ז"פ שמחות במסכת ה"וכ, שם' בגמ כדאיתא מדרבנן הוא יום' ל לאחר
 .ופטור עראי ל"הו ולהוציאו בו ולזכות לבא אחד כל יכול הפקר בבית גם ז"ולפ, עראי ל"הו לכן יום כל לסלקו שיכול

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

  הדברים בתוך. מסוים דבר על להתייעץ, ברק בבני) הקברות בית( החיים בית בהנהלת מהאחראים אחד רבינו אל נכנס אחרונים בימים
 .מעניין מאוד דבר על לו סיפר הוא

  קברו על ומשתטחים, גוונים מהרבה אנשים ל"זצוק שטינמן ל"הגראי הישיבה ראש מרן של קברו אל מגיעים יום מידי כמעט, לדבריו
  מנין להשלים כדי שיבואו שבסביבה מהאנשים ומבקשים אנשים באים רבות פעמים כי לספר הוסיף הוא, בו שפגעו על מחילה ומבקשים

 .שכאלה במעמדות פעמים הרבה היה עצמו הוא וכך, מחילה מבקשים הם ובפניהם, אנשים
  פעמים כמה דיבר שהוא לנוכחים וסיפר בבכי פרץ והאיש, שכזה מחילה במעמד השתתף הוא, אחראי אותו מספר כך - הימים באחד
  והלוואי, למכתו רפואה לו אין חכם תלמיד המבזה כל ל"חז דברי בו נתקיים וכי' ה יד את היטיב מרגיש והוא, ל"זצוק מרן על בכבוד שלא
 .די לצרותיו יאמר ה"והקב

  הקבר על שנמצאים אחרי המנהג כ"שבד והסביר, שלא מרן וענה, נשים למנין לצרף אפשר האם, א"שליט מרן את שאל והמספר
 .קדיש לומר שיוכלו כדי גברים' י צריך לכן, לקדיש להצטרף יוכלו לא ונשים נ"לע קדיש כ"ואח תהילים פרק איזה שאומרים

  צריך אין אבל, מחילה ממנו שמבקשים אותו של, אביו בן המדויק השם את בדיוק לומר צריכים המחילה שבבקשת, עוד רבינו והורה
  בעלמא מציבה לשים מספיק מהדין כי, המציבה על לאדם שיש השמות כל את שרושמים הסיבות אחד שזה ואמר( הכבוד תארי לומר
 ).כראוי בתפילה שמו להזכיר שיוכלו כדי אביו ובן המלא שמו בדיוק שכותבים ומה
  ת רוחנח לנשמה שיש כידוע כי( מחילה לבקש אדם שבא הנאה איזה יש מרומים בגנזי ל"זצוק מרן לנשמת האם ל"הנ שאל עוד

 .למבקש רק היא והתועלת, שלא השיב מרן) הקבר מקום על כשמתפללים
 אדם שבין מעבירות ולהתרחק מרע סור להיות תמיד לזכור כדי, והסליחות הרחמים בחודש, זה מעשה לפרסם נזדמן לחינם לא כי ודומה

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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המשך בעמוד 3

הקדוש:  האלשיך  לשון  וזו  העולם? 
"הלא ייפלא, מה גדלה המצווה הזאת 

שעליה לבדה נברא העולם?"

תכלית הבריאה
כל  שאכן  הקדוש  האלשיך  ומבאר 
מעשי  למען  אלא  נברא  לא  העולם 
הוא  מהאדם  הנדרש  ועיקר  האדם, 
בחסדיו  ההכרה 
הכרת  כי  יתברך, 
הן  וההודיה  הטוב 
הבריאה!  כל  תכלית 
את  ברא  יתברך  ה' 
בני  בעבור  העולם  כל 
שלא  כדי  רק  האדם 
טובה  כפויי  יהיו 
הוא  כי  יכירו  אלא 
ויראו  הכול,  אדון 
והחסד  הטוב  כל  את 
ִאתם,  שהבורא עושה 

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

ביטוי  לידי  באה  ביכורים  ובמצוות 
ועוצם  כוחו  שלא  האדם  של  ההכרה 
ידו ולא יִגיעֹו ועָמלוֹ עשו לו את החיל, 
אלא ה' יתברך ברחמיו ששמר על עם 
והוא  הארץ  אל  אותם  והביא  ישראל 
ומצמיח  גשם  ומוריד  רוחות  מביא 
ולכן מביא האדם  יבול הארץ,  כל  את 
נהנה מהשפע  "אינני  ביכורים כאומר: 
אני  אשר  עד  לבורא  השייך  הגדול 
שעשה  חסדיו  על  גדול  בקול  מכריז 
האלשיך  שם  ואומר  לו".  ומודה  אתנו 
ועיקר  גדול  "גדר  זהו  הטוב,  שהכרת 
בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני  בכל  גדול 
כי  להכיר  אלוקים,  עבודת  כל  תלוי 
וכן  פעלו"  והגוף  יתברך  לו  הנשמה 

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

שהיה מצדיקי ודייני עיר הקודש צפת 
ורבינו  יוסף  הבית  מרן  של  דעה  בדור 
האר"י ז"ל, המכונה 'האלשיך הקדוש':
על מה כל הרעש? בשביל רימון ותאנה 
עושים  מדוע  ענבים?!  של  וקופסה 
עסק כה גדול מכמה פירות? ובלשונו: 
פחות  על  הזאת  החרדה  קול  "מה 
מדוע  קשה:  וכן  דינר?"  חצי  משווה 

בכלל לטלטל בן אדם 
במשך  הגולן  מרמת 
ברגל  משבוע  יותר 
בשווי  פירות  בשביל 
שקל?  עשרים  של 
הקדושה:  ובלשונו 
ההיא  החרדה  "כל 
אשר חרד הוא יתברך 
ביכורים  מצות  על 
איש  שיחרד  הזאת 
וילך  ומעירו  מביתו 
ענבים  באשכול  רגלי 

אחד ומן התאנים ומן הרימונים מעט 
מזֵעיר לא כביר..."

ומגדיל האלשיך את התמיהה: כידוע, 
"בראשית  במילים  פותחת  התורה 
את  חז"ל  ודורשים  אלוקים",  ברא 
המילה 'בראשית' שה' ברא את העולם 
הראשית  ומהי  ה'ראשית'.  בשביל 
שלמענה נברא העולם? חכמינו מונים 
'ראשית':  שנקראים  דברים  כמה 
ישראל  עם  ראשית,  נקראת  התורה 
נקראים ראשית, ועוד. ואומר המדרש 
הדברים  שאחד  פ"א(  רבה  )בראשית 
שבזכותם נברא העולם הוא הביכורים 
שגם הם נקראו 'ראשית', כמו שכתוב 
זה  פי  על  אדמתך".  ביכורי  "ראשית 
יש להתבונן: מה כל כך יסודי במצוות 
הביכורים עד שהיא התכלית לבריאת 

במצוות  פותחת  השבוע  פרשת 
הפירות  הם  הביכורים  הביכורים. 
באילן.  לצמוח  שהתחילו  הראשונים 
וכאשר  אותם,  מסמן  המטע  בעל 
לאכילה,  וראויים  בשלים  נעשים  הם 
לבית  אותם  ומעלה  אותם  קוטף  הוא 
לכהן  אותם  מוסר  הוא  ושם  המקדש, 
תוך כדי קריאת סיפור שלם של שבח 
הביכורים  במקרא  הוא.  ברוך  לקדוש 
את  מלווה  ה'  כיצד  היהודי  מפרט 
החל  ילדותו  משחר  עוד  ישראל  עם 
את  להעמיד  יעקב  של  מההתמודדות 
הרשע,  לבן  בבית  הקדושים  השבטים 
מצריים  וביציאת  בשעבוד  וההמשך 
לשבת  זוכה  היהודי  שבו  היום  ועד 
מפריה  ולאכול  ישראל  בארץ  בשלווה 
את  ה'  לפני  ולהביא  מטובה  ולשבוע 

ראשית עמלו.

שהבאת  באריכות  מתואר  במשנה 
גדול:  בעסק  נעשית  הייתה  הביכורים 
מתכנסים  היו  הביכורים  מביאי 
במרכז  וישנים  גדולות  בקבוצות 
העיר; הם היו מצפים קרניים של שור 
וכל  ירושלים  זית; שרי  ובעטרת  בזהב 
וכל  לקראתם  יוצאים  היו  חשוביה 
ומברכים  עומדים  היו  המלאכה  בעלי 
חליל  הנעימו  המעמד  כל  את  אותם; 
נושא את  וכל מיני זמר; כל אחד היה 
הסל בעצמו בין עשיר ובין עני ואפילו 
המלך אגריפס היה נושא את הסל על 
אותם  קיבלו  המקדש  ובבית  כתפו; 

הלוויים בשירה מיוחדת.

על מה כל הרעש?
שואל על כך רבינו משה אלשיך זיע"א, 

מפתח הברכות

בס"ד
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לשון חכמים תיטיב דעת
שם  דבריו  מתוך  המלוקטת  לשונו  וזו 

לענייננו:
להיטיב  חפץ  יתברך  חסדו  זה  "אמנם 
עולמו  להחשיב  מידינו  יבקש  ולא 
שנחזיק  רק  )שלנו(.  לנו  הוא  כאילו 
אדון  הוא  כי  ונכיר  טובה  יתברך  לו 
תמיד.  לנו  והמטיב  הטוב  והוא  הכול 
טעם  )וזה  יתברך...  לו  ונהלל  ונברך 
אינם  כי  יורו  למען  הביכורים(  מצוות 
שלו  הכול  כי  מכירים  רק  טובה  כפויי 
פרי  כל  ראשית  ומביאים  יתברך. 
זה כל מה שיבקש הוא  כי  דרך כבוד, 
הלא  כי  שברא,  מה  כל  על  יתברך 
האדם  בעבור  ברא  אשר  העולם  כל 
טובה  לו  יחזיק  למען  אם  כי  היה  לא 
ובזה  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  ויהללנו 
כוונתו  עיקר  התורה...  כל  קיום  תלוי 
טובה  כפוי  ממידת  להרחיקנו  יתברך 
ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי, 
בכל  גדול  ועיקר  גדול  גדר  הוא  כי 
כל  תלוי  בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני 
לו  הנשמה  כי  להכיר  אלוקים  עבודת 
לו  עבדים  וכולנו  פעלו,  והגוף  יתברך 
לנו  מקנה  הוא  זה  ושבשכר  יתברך, 
הארץ למורשה, ואם לאו, הארץ תיעזב 

מהם..."

לראות  בפנים  שם  לעיין  וצריכים 
והמתוקים,  הנפלאים  דבריו  כל  את 
רבים  ודיוקים  שאלות  שואל  שכדרכו 
בפסוקים ומסביר את כל מהלך פרשת 
הביכורים ומתרץ את כל השאלות על 

פי יסוד זה.

ושמחת בכל הטוב
הקדוש,  האלשיך  אומר  ולמעשה, 
להכיר  הנהנין,  ברכות  כל  כוונת  זו 
ילד  שכל  כמו  לה'  שייך  שהכול  בכך 
כוונת  שזו  הוא  לענייננו  והנוגע  יודע. 
הביכורים וזו תכלית הבריאה והיצירה. 
לנו  אין  הרבים  שבעוונות  ובדורנו 
כך  כל  מצווה  שהיא  ביכורים  מצוות 
חשובה ויקרה, נוכל לקיים את תכלית 
בברכות  התחזקות  ידי  על  המצווה 
הנהנין בכוונה ובהודיה לה' על כל פרט 

בחיים.

שאנו  האלשיך  מדברי  מובן  אבל 
מביא  כי  מזה.  יותר  להרבה  נדרשים 

כל  מה  על 
הרעש? בשביל רימון 
וקופסה  ותאנה 
מדוע  ענבים?!  של 
עושים עסק כה גדול 

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

The Constitution declares that all people of the United States are guaranteed the freedom of 
expression. Does that mean that since we possess this freedom we should impulsively express 
whatever we feel, wherever we are, and whenever we want? The Kotzker Rebbe said Not 
everything that one thinks of he should say, not everything one says he should write, and not 
everything one writes he should print. Just because one finds a published book it does not 
necessarily mean it is true or appropriate worth spending the time and energy reading it.   

The English word expression and its concept do not exist in Lashon Hakodesh. Express means 
fast moving, like an express lane, without pause. In Torah and Mussar the opposite is taught 
and embraced. One must think very well before one talks, emotes, or acts, lest it could be 
damaging to you and to others. Torah Hashkafa is the antithesis of our Cultural Express. We 
are disciplined in self control, and learned not to just blurt words out of our mouths with a 
knee jerk reaction, or “Just to do it” as our culture fosters and prescribes under the banner of 
“do as you please conduct”. 

The passuk in our Parsha saysויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה   Avraham came to eulogize Sara 
and to cry for her. The Torah writes the word ולבכתה with a small letter chuff. Why? Rabbi 
Shimshon Rafael Hirsch comments that the word ויבוא connotes coming into a private place. 
Avraham did not emote publicly with grief, but rather with self control he held the sorrow 
and pain in his heart. The small chuff alludes to this fact that it wasn’t expressed mostly on 
the outside but rather withheld inside. 

The great and famous sage Hillel had eighty most distinguished disciples; thirty of them were 
said to be worthy to enjoy the Divine Presence as Moshe Rabbeinu did; another thirty were 
said to be great enough to have stopped the sun in its path as Yehoshua did; the remaining 
twenty were "in the middle" The greatest of all of Hillel's disciples was Yonasan ben Uzziel; 
the smallest among them was Rabban Yochanan ben Zakkai, who was familiar with all the 
hidden secrets of the holy Torah. Chazal say on Yonasan Ben Uziel, when he would learn 
Torah, the fire that he emitted from his learning would burn up a bird that flew directly over 
his head. The Kotzker  Rebbe asked if this is what occurred to Hillel’s talmid while he learned, 
what happened to the Rebbe himself in the same scenario?  The Kotzker answered “Nothing 
would happen”. For the greater the person the more self control he possesses.  

 

Rav Brazil
(English)
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עזרה לחגי תשרי

יד  הושטת  מחייבים  המתקרבים  תשרי  חגי 
עוזרת למשפחות הנזקקות. בתי חב"ד ברחבי 
להענקת  מיוחדת  בהיערכות  פותחים  הארץ 
סיוע וחלוקת מצרכי מזון למשפחות האלה. 
חשוב להקדים ולתרום בעין יפה, כדי לאפשר 
לספק לכל משפחה את צורכי החג הדרושים.

סדנת שופרות
לקראת פתיחת שנת הלימודים הכינו צעירי 
מיוחדת  תכנית  התלמידים  בעבור  חב"ד 
שופרות.  סדנת  שבמרכזה  אלול,  לחודש 
ייצור  תהליך  את  חווים  הילדים  בסדנה 
איל  קרן  כיצד  עיניהם  במו  ורואים  השופר, 
מצוות  את  מקיימים  שבו  לשופר,  נהפכת 
לילדים  מנחילה  גם  הסדנה  שופר.  תקיעת 
אלול,  חודש  של  ומשמעויותיו  תכניו  את 
חודש ההכנה לימים הנוראים. את הסדנאות 

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

מסע 'התקשרות'
מסע  עוד  מקיימת  התקשרות  עמותת 
באוקראינה.  החסידות  מייסדי  ציוני  אל 
מלאים  ימים  ארבעה  מבטיחים  המארגנים 
ואירוח  והתוועדויות,  שיעורים  בתפילה, 
קרומבי  ברלה  הרב  בהדרכת  גבוהה,  ברמה 
זמיר.  דניאל  הסקסופון  אמן  ובליווי 
ט"ז־י"ט  שני־חמישי  בימים  יהיה  המסע 
בטל'  והרשמה  פרטים  )27־30.8(.  באלול 

9302030־03.

יש חדש פגישה עם המלך בבגדי החולין
בימים האלה בורא העולם בא לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם 
אם נשמותינו מכוסות אבק מטרדות היום־יום. גם אם איננו מושלמים

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

בה והרחמים. תקיעת 
מבית  בוקעת  כבר  השופר 
הכנסת ומזכירה כי עוד שנה 
בעוד  וכי  לסיומה,  מתקרבת 
שבועות מספר נתייצב לפני 
בימים  המלכים  מלכי  מלך 

הנוראים.

ימי אלול הם זמן של חשבון 
חרטה  עצמית,  בדיקה  נפש, 
היו  לא  שאולי  דברים  על 
החלטות  קבלת  כתיקנם, 
מטבע  לעתיד.  טובות 
בעניינים  העיסוק  הדברים, 

האלה משרה עלינו רצינות וכובד ראש, ועל זה 
נוספת אימת ימי הדין המתקרבים.

באור  אלול  חודש  את  מאירה  החסידות  ואולם 
חדש. אלה ימים של אהבה גדולה ושל התקרבות 
עצומה מצד בורא העולם אלינו. ביטוי לכך ניתן 
שניאור־ רבי  של  בשדה',  'המלך  הידוע  במשל 

בספרו  חב"ד(,  חסידות  )מייסד  מלאדי  זלמן 
'ליקוטי תורה'. 

המלך מאיר פנים
אל  שיוצא  למלך  זה  חודש  בימי  נמשל  הקב"ה 
השדה ומניח לכל החפץ בכך לגשת אליו ולהביע 
לפניו את כל משאלותיו. בימים כתיקונם קשה 
להיות  עליו  המלך.  אל  להגיע  הפשוט  לאזרח 
בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש 
עמו. ואולם יש זמנים שבהם המלך יוצא אל העם, 
אל השדה הפתוח. שם אין הוא מוקף סוללה של 
דבר  אין  שם  לשכה.  ומנהלי  פקידים  מזכירים, 
החוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול 

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

במשל הזה יש עוד פרט חשוב — כל ימות השנה 
גם אם ניתנת לאדם הזדמנות לפגוש את המלך, 
הוא נדרש להתלבש בבגדים המתאימים וללמוד 
המלכות.  בארמון  הנהוגים  הנימוס  כללי  את 
לעומת זה, כאשר המלך יוצא לשדה, הוא פוגש 
את בני העם כפי שהם — בבגדי עבודה, מאובקים 

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

בא  העולם  בורא  בימים האלה  אלול.  חודש  זה 
לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם אם אין 
לנו 'בגדים' מתאימים )תורה ומעשים טובים(. גם 
היום־יום.  מטרדות  אבק  מכוסות  נשמותינו  אם 

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

ורבי שניאור־זלמן מוסיף שהמלך מקבל את כל 
פנים שוחקות  ומראה  יפות  פנים  הבאים בסבר 
לכולם. לא דיי שהוא מקשיב לבקשות בני העם, 
הוא גם ממלא אותן מתוך שמחה ומאור פנים. 
מידות  שלוש־עשרה  את  עלינו  מאיר  הבורא 

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

הלב מרגיש
היא  הבורא  מצד  זו  עצומה  להתגלות  הביטוי 
ההתעוררות האופפת אותנו בימי אלול. נשמתנו 
חשה את ה'מלך' הנמצא ב'שדה'. בלב כל יהודי, 
יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת 
הוא  תמיד  לא  אלול.  בימי  מסוימת  התעוררות 
מּודע למשמעותה; לא תמיד הוא יודע להפנותה 
שצריך  מרגיש  הוא  אבל  הנכונים.  לכיוונים 
להשתנות, להשתפר; הוא חש כמיהה לדבר מה 

רוחני, עליון.

אל  לצאת   — לעשות  שעלינו  אחד  דבר  רק  יש 
המלך, לפנות אליו, לפתוח את הלב. וכשנעשה 
כן ודאי נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1650 מס'  גיליון  ׀   17.8.18 ׀  התשע"ח  באלול  ו'  ׀  שופטים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 
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מאת מנחם כהן 

גבריאל  שנה.  ושתיים  עשרים  לפני  קרה  זה 
שבדרום,  שפירא  מרכז  תושב  גלאם,  )גבי( 
אימו,  קיבל את ההודעה המעציבה על פטירת 
השבעה.  לימי  מתארגנים  איך  להבין  וניסה 
מהיכן מביאים כיסאות נמוכים ליושבים שבעה 
וכיסאות למנחמים, איך מקימים אוהל אבלים, 

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

מצא  ההלוויה  סידורי  והכנת  הכאב  כל  בתוך 
תשובות  ומקבל  לחברים,  מטלפן  עצמו  את 
שהנקודה  לו  התברר  למשל  כך  מתסכלות. 
הקרובה ביותר אליו להשגת כיסאות ושולחנות 
יום  להקים  ההחלטה  גמלה  בליבו  ביבנה.  היא 
מהם  ויחסוך  לאבלים  מענה  שייתן  גמ"ח  אחד 

לפחות טירדה זו. 

רגישות מול המשפחות
ישתחרר   )61( גבריאל  שנים.  שבע  יחלפו 
את  ליישם  יחליט  ואז  בצה"ל,  קבע  משירות 
קנה  שלו  המעשר  בכספי  שקיבל.  ההחלטה 
על  לחבריו  והודיע  ניידים,  ושולחנות  כיסאות 
על  השמועה  אבלים.  למשפחות  גמ"ח  הקמת 
גבר.  והביקוש  לאוזן  מפה  עברה  גלאם'  'גמ"ח 
הוא  נוכחתי עד כמה  הגמ"ח  "מייד עם הקמת 
חיובי", משחזר גבריאל. "אני לא שואל שאלות, 
כדי  לבוא  לאן  לפונים  מסביר  אני  כול  וקודם 
אני  אבל  תקופת  שעבר  כמי  הציוד.  את  לקבל 

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

"זרם  במהירות.  תאוצה  לצבור  החל  המיזם 
של  כמויות  מהר  לקנות  אותי  הביא  הבקשות 
ציוד", הוא מספר. "לצד עוד כיסאות ושולחנות 
לחורף,  חימום  עמודי  אוהלים,  מזרנים,  קניתי 
פלטות חימום, מקררים, מקפיאים ועוד, וכמובן 
בבני  נעזר  הוא  תהילים".  וספרי  סידורים 
משפחה וחברים שתרמו מכספם לקניית הציוד. 

מ'שבעה' לאירועי שמחה
גדול  במחסן  המאופסן  הגמ"ח,  של  הציוד 
מבאר־שבע  ושוב  הלוך  נוסע  שפירא,  במרכז 
מעט  לא  במחסן  מבלה  גבריאל  חדרה.  ועד 
מסדר יומו. "הציוד דורש תחזוקה קבועה", הוא 
ומַתחזק את  בציוד שנשבר  "אני מטפל  מספר. 
קרוב  ברשותו  יש  כיום  שמתבלים".  הפריטים 
לאלפיים כיסאות, ורוב הזמן הם נמצאים בבתי 

אבלים, וכך האוהלים.

"חלק מהציוד שלנו משמש גם לאירועי הכנסת 
ספר תורה, וכך אנחנו מלווים את המשפחות גם 
באירועי שמחה", הוא אומר. הוא מגלה שבימי 
לציבור  וציוד  מזרנים  סיפק  קטיף  גוש  גירוש 

שבא לחזק את התושבים. 

"שכר? בעולם הבא"
בכולל  לומד  גבי  פעילות.  שעות  אין  לגמ"ח 
זמין.  תמיד  שלו  הטלפון  אבל  הבוקר,  בשעות 

בלילה  באחת־עשרה  נפטר  אדם  "לפעמים 
וממהרים לקיים את ההלוויה. אני מקבל שיחת 
למשפחה,  ציוד  להעביר  נערך  ומייד  טלפון 

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

הגמ"ח:  בפיתוח  ממוקדות  גבי  של  שאיפותיו 
עוד  לקנות  שאיפה  לי  הייתה  האחרונה  "בעת 
השם  וברוך  שולחנות,  וארבעים  כיסאות  אלף 
הדבר בוצע. יש משפחות מעוטות יכולת שאין 
אני  הציוד.  את  ולקחת  לבוא  האפשרות  להן 
אליהן.  הציוד  את  שיסיע  לנהג  מכספי  משלם 
אני לא מצפה לתודה ולא לשכר. זה מיזם לשם 

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

עקירת עץ פרי
פרי  עץ  בעקירת  איסור  יש  האם  שאלה: 
שהזקין, אם הכוונה היא לנטוע במקומו עץ 

פרי צעיר?

"לא  כ,יט(:  )דברים  בתורה  נאמר  תשובה: 
תשחית את עצה". זו מצוות לא־תעשה, האוסרת 
בדרך השחתה. אבל מותר  אילן מאכל  לקצוץ 
המזיק  מאכל  אילן  כגון  תיקון,  לצורך  לעוקרו 
מקומו  אם  או  ממנו,  טובים  אחרים,  לאילנות 

נחוץ לשימושים אחרים. 

שאינם  פירות,  מעט  מניב  העץ  אם  כמו־כן 
והטירחה  החזקתו  הוצאות  את  מצדיקים 
הדבר  אם  ובפרט  לעוקרו,  מותר   — בטיפוחו 

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

אם אין מדובר בחקלאי המגדל מטע לפרנסתו, 
אלא באדם רגיל המגדל עצי פרי בגינתו, רצוי 

להקנות את העץ לגוי )כגון בקניין כסף( ושהגוי 
יקצוץ אותו.

עצי  נבטים של  שאלה: האם מותר לעקור 
פרי שצמחו בחצר מאליהם?

תשובה: אין הבדל אם העץ ניטע בידי אדם או 
מעצמם,  שהשתרשו  מענף  או  מגרעין  שצמח 
נבט  ואם שלא לרצונו. כל  אם ברצון הבעלים 
כזה יש לו דין של אילן מאכל לכל דבר, וגם אם 
הוא עדיין רך וטרם הניב פרי — אסור לעוקרו 

אלא בתנאים האמורים.

מ"י,  פ"ד  שביעית  בפיה"מ  רמב"ם  צא,ב.  ב"ק  מקורות: 
הרב  )מהדורת  חסידים  ספר  ה"ח.  פ"ו  מלכים  ובהל' 
מרגליות(, צוואת ר' יהודה החסיד אות מה. שו"ע אדה"ז 
)במהדורה  ואילך  סי"ד  ונפש  גוף  שמירת  הל'  חו"מ 
ל־לא.  עמ'  ח"ד  מנחם  שלחן  קמו(.  עמ'  ח"ו  החדשה 

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.

ום'
הי

אל 
שר

ר 'י
עבו

ץ, 
פר

ה 
וד

יה
ם: 

ילו
צ

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

מעת  לבדיקה  זקוקות  ומזוזות  תפילין 
לעת. גם אם הן היו כשרות למהדרין בעת 

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

מושפע  והוא  אורגני,  חומר  הוא  הקלף 
הסת"ם  אותיות  ולחות.  קור  חום,  מתנאי 
עלולות להיסדק או להימחק, והדבר פוסל 

את התפילין והמזוזות.

והמזוזות בימי  נהוג לבדוק את התפילין 
חודש אלול, כהכנה לשנה החדשה.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת נצבים • כ"ז באלול התשע"ח

א'רנט

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

כאשר הרבי שולח שלוחים ודורש להתמסר לעבודה של הפצת היהדות, 
צריכים  הן אמת שבודאי  ישנם החושבים:   - וכו'  תורת החסידות  הפצת 

לקיים את השליחות, אבל אעפ"כ, מהי המהירות?
אפשר לעשות זאת ברגע שלאח"ז...

יהודים  אותם  של  תורה"  גופי  "רוב  של  שהקיום  לדעת  צריכים  ובכן, 
הנמצאים בהמקום שאליו נשלח, תלוי בהשליחות שלו!

...כוונת השליחות ששולח הרבי היא - בשביל הזולת, כדי להציל את אותם 
נשמות של בני ישראל שנמצאים במקום שליחותו, ולכן, אי אפשר לדחות 
את קיום השליחות, שהרי ברגע זה עלול יהודי לפרש  את ענין האמונה וכו' 

באופן הפכי, ושוב לא תהי' אפשרות ח"ו להציל אותו!
(משיחת ש"פ קדושים תשכ"ה - תורת מנחם כרך מג עמ' 278)

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

אי אפשר לדחות את השליחות!
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‘From supervision to deed’ - 'מהשגחה למעשה'  
Moreinu HaRav shlit”a relates: Before beginning the study of 
the section of hashgacha pratis in the sefer ‘Shomer Emunim’, 
they invited me to speak to the young men of Toldos Aharon 
as a preparation to study. 
The day after the sichah I sat and learned at the set shiur with 
my grandchildren. At the end of the shiur we were told that a 
family member was in the hospital and the condition was 
serious. We immediately arranged to say Tehillim for his 
recovery, but we realized that we were only nine men and if 
we had one more man, we would have a minyan. I asked one 
of my grandsons to go down and see if someone was passing 
by who would be able to join us to say Tehillim since saying 
Tehillim with ten is incomparable to saying it without a 
minyan.  
In the street beneath the house, my grandson saw a 
chasidishe man walking quickly. My grandson turned to him 
and said: “Grandfather needs a tenth to say Tehillim, perhaps 
you can join us for a few minutes?’ 
He replied that he was in a big hurry, but if this would take 
just for a few minutes he would do this chesed, and so he 
came upstairs and joined us to say Tehillim. After a few 
minutes, we ended and I turned to him to bless him. He then 
said that he was on the way to Me’ah Shearim to immerse in a 
mikvah as a segulah that his wife should have an easy delivery 
as she is in the hospital. I immediately suggested that he use 
my mikvah instead of running to Me’ah Shearim. 
The man was very touched and he said that he thought that 
he was doing a chesed when he came up for a few minutes 
and now he sees that he is getting more than he gave and he 
was saving precious time. 
After immersing he said that yesterday he had attended the 
sichah that I gave on hashgacha pratis and he wondered to 
himself if perhaps these stories of hashgacha were only a 
special segulah and they did not really happen to everybody… 
and now he sees that everyone is surrounded by unlimited 
hashgachos, one just has to stop and consider and give thanks 
to Hashem!!! 

Moreinu HaRav shlit”a 
 

Righteous Judgment – משפט צדק 
When we read in the Torah the directive to the judges 
 and they shall judge‘ – 'ושפטו את העם משפט צדק' (16:18)
the people with righteous judgment’, usually, we say to 
ourselves, ‘This posuk does not apply to me so much, I am 
not a judge and I am not involved in judgment’. But the 
truth of the matter is, this is not so. Each one of us is a 
judge. How is this possible?? 
A young man related that during vacation, he traveled 
with his family to Europe to visit the graves of Tzaddikim. 
He spent Shabbos in a place where many Jews were close 
the grave of one of the great Tzaddikim. He relates that on 
Shabbos he saw a young man who he recognized from his 
community, and he noticed that the young man was not 
wearing Shabbos clothes in the custom of their 
congregation. In his heart he resented the young man, 
‘Couldn’t he have taken Shabbos clothes with him even 
when he was in a foreign country?’ Of course, he did not 
say anything to him. The next day he again met the young 
man and they began a conversation. During the course of 
their conversation the young man told him that his whole 
family’s suitcases did not arrive with them on the flight 
and so, the whole family did not have their nice clothing! 
‘Just then I was filled with immense shame, how I didn’t 
even try to judge him favorably!’ 
This is what we were referring to. In truth, no one 
appointed me to be a judge, but the reality is that all day 
long we judge people right and left, right and wrong. 
Rashi explains the first posuk of our parsha ‘This teaches 
us that we establish judges for each and every tribe 
separately and in each and every city.’ Although, based on 
the size of the city no more than one judge is needed, still, 
since people descend from several tribes, they must 
establish judges from every tribe in the city. The reason 
for this is: In order to judge another person, the judge 
must be aware of the mental state of the one being 
judged. Similarly, Chazal have stated (Avos 2:5) ‘Do not 
judge your fellow until you have reached his place’, and 
this is what Chazal are telling us, that we are all judges, 
and just as we want HaKadosh Baruch Hu to judge us 
favorably on this fast approaching Yom HaDin [Judgment 
Day], so too it is incumbent on us to judge everyone 
favorably. 

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

דברי התעוררות לתשעת הימים

תשעת הימים זה זמן שצריך להתעורר בתשובה, ויש לי 
עברו  שנים  כמה  ושנה  שנה  בכל  כתוב  שבו  לוח  כאן 
מחורבן הבית, והשנה הוא 1,950 שנה! וכבר אמרו חז"ל 
(ירושלמי יומא פ"א ה"א) כל דור שלא נבנה בית המקדש 
בימיו כאילו נחרב בימיו, וצריך מאד מאד להתעורר מזה, 
ולהרגיש שזה כאילו ממש נחרב השנה! גם בשבת קודש 
קוראים הפטרות ובהם דברים חריפים וקשים, יש דברים 

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

והאזיני  שמים  "שמעו  כתוב:  ב-ג)  א  (ישעיה  בהפטרה 
ארץ כי ה' דבר, בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע 
לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו,  אבוס  וחמור  קנהו  שור 
אומר  היה  הישיבה  ראש  אם  לעצמינו  ונדמיין  התבונן". 
לאחד מן התלמידים שהוא 'חמור', הלא היינו מזדעזעים, 
וכאן הנביא שכל דבריו אמת בתכלית, אומר שבני ישראל 
יותר  והם  להכעיס,  שעשו  היא  שהכוונה  בי"  "פשעו 
גרועים מן החמור... ומוסר זה אנו קוראים בשבת עצמה, 
וחייבים אנו להתבונן בזה, וכדברי הפסוק "שמעו שמים 
והאזיני ארץ", ואם לא מתבוננים, גם אדם שמתפלל כל 
יום, ולומד תורה ועושה מצוות, אם אינו מתבונן, הרי גרוע 
המקדש  לבית  היום  מצפה  שהוא  מי  החמור.  מן  הוא 
ולקרבנות? הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל אמר לי, שלא 

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

ואין מגהצים,  ואין מכבסים  רוחצים  אין  הימים  בתשעת 
וכל זה בשביל מה? בשביל שנזכור ונרגיש את האבילות! 
הוי  שום  היה  לא  לשו"ע  זה?  על  חושב  מישהו  האם 
אמינא להחליף בגדים בתשעת הימים, האם ל"ע על אב 

מיני  כל  מוצאים  וכיו"ב?!  בגדים  מחליפים  שנפטר 
היתרים. ומיד לאחר ט' באב יוצאים לחופש, כאילו שלפני 
רגע לא היה ט' באב, זה איום ונורא, איך אפשר להסתובב 
בכל המקומות כאשר האדם יודע שאין לאבא שלו בית 
עד  תשובה  ועושה  בוכה  האדם  באלול  ורק  בו.  לשכון 
מוצאי יוה"כ... וחוזר להרגלו! ומה עם שאר ימות השנה, 
יעקב  רבי  היעב"ץ  גרמא?!  שהזמן  עשה  מצות  זו  וכי 
שלא  זה  חטא  אלא  לנו  היה  לא  שאם  אמר,  עמדין 

התאבלנו על המקדש, היה די בזה שלא נצא מן הגלות.

נעליהם  חולצים  המלמדים  היו  ילדים  היינו  כשאנחנו 
ואומרים עם הילדים 'תיקון חצות', בזוה"ק איתא שבבין 
ביום.  גם  לומר  יש  בלילה,  חצות  תיקון  מלבד  המצרים, 
הבעל התניא פסק ששתי שעות קודם חצות כבר אפשר 
ר'  הגה"צ  של  נינו  שהוא  נכד  לי  יש  חצות.  תיקון  לומר 
זונדל קרויזר זצ"ל, וסיפר שבכל יום ויום הוא עושה תיקון 
חצות, וגם בשנותיו האחרונות שמאד היה קשה לו, היה 

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

בברכת המזון נוהגים לכסות את הסכין (שו"ע או"ח סי' קפ 
רבינו  בשם  טעם  יא)  (ס"ק  ברורה  המשנה  והביא  ס"ה), 
שמחה, לפי שפעם אחד הגיע אחד לברכת בונה ירושלים 
לסלקו  נהגו  וע"כ  בבטנו,  סכין  ותקע  הבית  חורבן  ונזכר 
בשעת ברכה. מזה יש ללמוד איך פעם שכשהיו מברכים 
יכולים  ברכת המזון היו חושבים על חורבן הבית, ולאן היו 

להגיע, ואיפה אנחנו היום? היום אנו לא חושבים כלום.

יראה  משה'  'זכרון  הכנסת  לבית  שיבא  אדם  יום,  בכל 
אביו  על  בצער  ומספר  אדם  נעמד  התפילה  שלאחר 
ואין לו פת  ילדיו  החולה, או על אביו שעומד לחתן את 

והוא מבקש את עזרת הקהל. כל אדם  וכו',  וכו'  לאכול 
עיסוקיו  את  להפסיק  צריך  בצרה,  אביו  שכאשר  מבין 
ללא  נשאר  לו. אבינו שבשמים  לעזור  זמנו  ולפנות את 
בית, יש לו רק כותל אחד! האם מישהו דואג לו? מישהו 
חושב בכלל?! אני חושב שיש לתלות שלט גדול על אבני 
על  כביכול  טענות  לו  שיש  שמי  כתוב  יהיה  ובו  הכותל, 
הקב"ה שיבא לכאן ויתבונן שאינו חש על כבוד השכינה 
צרת  על  רק  ודואג  וחושב  בית,  לה  ואין  בגלות  שהיא 

עצמו.

נגר  שהיה  פעם,  של  פשוט  יהודי  שהיה  זיידע,  לי  היה 
(carpenter), ואמר כאשר יבא המשיח אני יקדיש כשנה 
אחת בשביל לבנות בחנם. האם גם אנחנו חושבים ליתן 
ולא  יבא  שמשיח  לנו,  שיתנו  רוצים  רק  אנחנו  משהו? 
תשלומי  כגון  למדינה  חובתינו  את  לשלם  נצטרך 
'כי  אומרים  אנו  בתפילה   ...(mortgage) 'משכנתא' 
בעבור  היא  כשכוונתינו   – היום'  כל  קוינו  לישועתך 
השכינה שהיא בגלות, ואין אנו אומרים 'לישועתינו' שהיא 
אנו  שגרועים  ואומר  הנביא  צווח  ולכן  עצמינו,  לתועלת 

מחמורים.

החפץ חיים אמר עה"פ (מלאכי ג א) "פתאום יבא", צריך 
להתכונן ולהכין את עצמינו קודם שיבא המשיח פתאום. 
חז"ל אומרים (תענית ל:) כל מי שאינו מתאבל על בית 
המקדש לא יזכה לראות בשמחתה, והעיר 'ביתר' נחרבה 

משום זה.

על  יושב  כשהוא  רבו  את  אחד  חסיד  ראה  אחת  פעם 
הרצפה ובוכה, שאלו מה קרה? השיב לו רבו שהוא רוצה 
ושאלו  רבו  והוסיף  המקדש.  לבית  לירושלים  לבא 
לו  השיב  לירושלים.  לבא  אינך חפץ  וכי אתה  בתמיהה, 
החסיד שהוא צריך לשאול את אשתו על כך, והלך ושאל 
את אשתו, ואמרה שיש לנו בית גדול ולא חסר לנו כלום! 
כל  ויבנה המקדש  יבא  ידי שמשיח  רבו, שעל  לו  השיב 
הגויים יסתלקו מכאן. חזר לאשתו ואמר לה זאת, אמרה 
כאן....  נשאר  ואנו  לירושלים  יבואו  שהגויים  לה  שעדיף 

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

כתוב (ירמיה ל יז) "קראו לך ציון היא דרש אין לה", ואמרו 
(ר"ה ל.) מכלל דבעיא דרישה. באים לכותל ומתפללים 
כל אחד על הצרה שלו, האם מישהו מתפלל גם על צער 
השכינה והגלות? צריך לומר את ה'קינות' בכוונה ראויה, 
זה  ימים...  שבוע  לקחת  צריך  זה  ולהתבונן,  להבין 

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

שעות לימודי חול, ועמד בראשו יהודי חרדי, יצא הגה"ק 
במלחמת  ירושלים,  של  רבה  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי 
והרי  מדוע,  המנהל  אותו  ושאל  כנגדו.  ממש  חרמה 
לומדים שם לימודי קודש וכו', אמר להם, אני שולח ילד 
לחיידר כמו מאה שערים ועץ חיים ששם מחנכים מה זה 
חורבן הבית ושצריך לומר 'תיקון חצות', אבל בבית ספר 
הזה, הילדים לא יגיעו לדברים אלו. יש כיום חיידר שלנו 
בעיר 'בית שמש' שבימי בין המצרים, אומרים עם הילדים 
בכל יום 'תיקון חצות'. אבל הציבור הכללי כבר איבד את 

הרגש, וזה נורא ואיום.

סיפר הר"ר מנחם פרוש ז"ל, שפעם בהיותו בן י"א שנה, 
ישן אצל סבא שלו, והנה באמצע הלילה הוא רואה אותו 
יושב על הארץ ונר דולק בידו ובוכה, שאל ר' מנחם את 
סבו מה קרה? אמר לו בקול חזק 'אתה לא יודע שבית 
המקדש נשרף'? מיד יצא ר' מנחם מחוץ לבית ועלה על 
סולם גבוה הפונה לכיוון הכותל המערבי לראות אם הר 

הבית עולה בלהבות אש....

וכולם  לחופה,  מתחת  כוס  שוברים  הנישואין  בשמחת 
נותנים אפר מקלה על ראש החתן,  'מזל טוב',  אומרים 
אומרים על 'נהרות בבל', וכל זה כדי להעלות את חורבן 

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

תשעה באב זה זמן של תשובה מאהבה, ביוה"כ זה זמן 
של תשובה מיראה, כי הוא רוצה שנה טובה, ולכן עושה 
תשובה, וזה בבחינת שלא לשמה. אבל עכשיו זה זמן של 
למדרגות  זה  ידי  על  לבא  ואפשר  מאהבה,  תשובה 

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

עוד כתוב בהפטרה (שם פסוק י): "שמעו דבר ה' קציני 
אומר  הוא  וכן  עמורה",  עם  אלקינו  תורת  האזינו  סדום 
(פסוק יב) "מי בקש זאת מידכם רמס חצרי", וכיום 'חצרי' 
היינו בתי כנסיות. הקב"ה אינו רוצה שנבא לבתי כנסיות! 

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

הרמב"ן כותב, שעיקר בריאת העולם הוא כדי שיהיו בו 
בתי כנסיות להודות להקב"ה, ולמעשה אנו באים לבית 
בדיעבד,  ועושים הכל  חובה,  ידי  כדי לצאת  רק  הכנסת 
מקשיבים  אין  במנין,  בקושי  התפילה,  את  מאחרים 
כתינוק  בורחים  כבר  התפילה  ובסוף  הש"ץ,  לחזרת 
הבורח מבית הספר, ועל זה אומר הקב"ה "מי בקש זאת 
את  הקרבנות,  כנגד  הם  התפילות  חצרי".  רמס  מידכם 

מהקב"ה  לבקש  יכול  אדם  ואיך  לאשי,  לחמי  קרבני 
פרנסה, בזמן שלקב"ה בעצמו אין מה לאכול, אין לו את 
הקרבנות שהם 'לחמי לאשי'. בשו"ע כתוב שאדם צריך 
להיפך,  שעושים  יש  והיום  קדיש,  לשמוע  כדי  לרוץ 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... 
אם היה בידי הייתי סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות 
קריה  לזונה  היתה  איכה  רח"ל,  ה'  חילול  זה  מהקב"ה, 

נאמנה. 

הסטייפעלער זצ"ל היה אומר, שפעם היו אומרים תרי"ג 
מודים  אנו  בעיות...  תרי"ג  אומרים  רח"ל  והיום  מצוות, 
להקב"ה על שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, 
הקב"ה רצה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 

ומצוות, התורה והמצוות הם זכות לנו, ולא 'כפיה דתית'.

אנשים  כאלו  יש  לשבח'  'עלינו  אומרים  שהציבור  בזמן 
שכבר הולכים להם, עושים את 'עלינו לשבח' כ'תפילת 
הדרך'... ובשל"ה ובמטה משה ועוד ספרים כתוב [הובא 
במשנה ברורה סי' קלב סק"ח], שיש לומר עלינו לשבח 
באימה ביראה ברתת ובזיע, כי כל צבא השמים שומעים, 
והקב"ה עם פמליא שלו עומדים, וכולם עונים ואומרים 

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

ב'תפארת  אלישיב  הרב  אצל  התפללתי  שנה   45 לפני 
היה  האחרון,  הקדיש  לאחר  התפילה  ובסיום  בחורים', 
פרקי  כמה  וקורא  תרגום'  ואחד  מקרא  'שנים  אומר 
תהלים, ואח"כ חלץ את התפילין. היום כשמתפללים עם 
והש"ץ  הלחש,  תפילת  את  סיימו  אנשים  ועשרה  מנין, 
דופקים  כבר  הש"ץ,  בחזרת  מתחיל  ואינו  ממתין  עדיין 
את  לסיים  כבר  ורוצים  יתחיל...  שכבר  אותו  ומזרזים 
התפילה. מה יקרה אם ימתין עוד קצת, ויהיו עוד אנשים 
שיספיקו לענות אמן וקדושה! הלא בזה מראים להקב"ה 
שאין רוצים להתפלל, רוצים להפטר מזה, ובשם הגר"א 
איתא שגדול מעלת חזרת הש"ץ מהתפילה עצמה. כל 
ההיתר לדלג מפרקי 'פסוקי דזמרא' הוא רק אם אין עוד 

בית הכנסת בעיר, אבל אם יש אין לזה שום היתר. 

יחשב  שלא  אמן  עונה  שאדם  שבשעה  בשו"ע,  איתא 
התפילין.  את  יחלוץ  שלא  קדיש  ובאמצע  תורה,  בדברי 
בכוונה  שלא  תפילה  שעל  אמר,  מואלאז'ין  חיים  רבינו 
[למעט ברכת אבות] יש לו ללמד זכות, אבל על עניית 
אמן ללא כוונה, אין לו לימוד זכות. שאפילו לחשוב בדברי 
תורה אסור. ועל מה שרבים אומרים שכולם עושים כך, 

אמר פעם החפץ חיים, שבגיהנם יש מקום לכולם...

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

לעבור  ושאסור  מתפלל,  אתה  מי  לפני  תפילה,  זה  מה 
ונעמד  התפילה  באמצע  שבא  ומי  המתפלל,  לפני 
לשמונה עשרה באמצע בית הכנסת, הרי הוא מכשיל את 
הרבים שעוברים לפני המתפלל. היום כל צורת התפילה 
היא בדיעבד! עמוד התורה חזק מאד, עמוד החסד חזק 
מכל  למטה  התפילה,  שהיא  העבודה  עמוד  אבל  מאד, 
ביקורת! כדאי מאד ללמוד יסוד ושורש העבודה, זה יתן 
חשק ווארימקאייט [-חמימות] לתפילה. הגה"צ ר' זונדל 
קרויזר זצ"ל, היה כל יום לומד יסוד ושורש העבודה [ועוד 

כמה ספרי מוסר].

החזו"א  בשם  לי  אמר  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ 
מיגיעתו  יותר  היא  בתפילה  שיגיעתו  עצמו,  על  שאמר 
בתורה, ע"כ. פעם בא אלי יהודי אחד שהתפלל שמו"ע, 
או  למוסף  או  שחרית  לתפילת  היה  זה  אם  זוכר  ואינו 

למנחה... כך נראית התפילה? כך מדברים עם מלך?

הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'באר 
יעקב' היה אומר, שג"פ ביום קודם כל תפילה הוא משנן 
את דברי המסילת ישרים (פרק יט) שהאדם צריך לקיים 
את  להמחיש  מאד  קשה  וזה  תמיד',  לנגדי  ה'  'שויתי 
בפרט  התבוננות,  קצת  ידי  על  בתפילה  אבל  הדבר, 
כאשר אתה אומר 'ברוך אתה ה'' ומצייר שהקב"ה עומד 

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

למנחה,  מנין  היה שם  ולא  בחיפה,  היה פעם  זצ"ל  אבי 
ונסע עד לעיר נתניה כדי להתפלל תפילת מנחה בציבור. 
למקומות שאין שם  לנסע  החופש  בימי  היתר  אין שום 
ולברר  מראש  לדאוג  וצריך  ביחידות,  ולהתפלל  מנינים 
ולא  העינים,  שמירת  על  להזהר  מאד  צריך  וגם  זאת. 
טוב,  היותר  הצד  על  שם  הכל  שלא  למקומות  נוסעים 
ויש לנו שו"ע!  אשרי האיש אשר לא הלך... אנו יהודים! 
בנטילת  בחג הסוכות  רק  יהודי חרד  להיות  לא מספיק 
השנה.  כל  כך  להיות  צריכים  מהודרים,  ולולב  אתרוג 
החזו"א אמר שכל דבר שהוא עושה הוא מתחשב עם כל 
ד' חלקי השו"ע. א"ב ראשי תיבות אלול בא, יש דין ויש 

דיין!

שלאחר  וסיפר  מארה"ב,  שבא  אחד  יהודי  אצלי  היה 
יוכל  שלא  התבונן  הטיסה  כרטיס  את  קנה  שכבר 
להתפלל בציבור, והחליף את הכרטיס, וזה עלה לו 800 

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

שנשא בביתו הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
ליל ה' פר' דברים – חזון תשע"ח ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

יקפיד כל אחד ללמוד תורה בימי בין הזמנים, הן ביום 
והן בלילה, צריך לקבוע סדרים ללימוד. והסטייפעלער 
בבין  היה  שלו  השטייגען  שעיקר  אומר,  היה  זצ"ל 
צריך  אחד  וכל  הלכות,  ללימוד  ראוי  זה  זמן  הזמנים. 
לדעת בעל פה את הספר קיצור שו"ע [וכמובן שמשנה 
קיצור  לפחות  ולכן  אריכות,  בו  יש  אבל  עדיף,  ברורה 
האדם  את  מונע  ההלכות  לימוד  אדם],  חיי  או  שו"ע, 
הוא  יכול  ההלכות  יודע  אינו  שאם  עבירות,  מלעבור 
לעבור על עבירות רבות שאין להם מספר, האדם צריך 

להיות קרוב להר סיני.

בא אלי יהודי אחד בערב סוכות והראה לי את האתרוג 
ואז  ושוב,  שוב  ושאל  כשר.  שהוא  לו  ואמרתי  שלו, 
לא  שלך,  התפילה  כמו  היה  האתרוג  שאם  לו  אמרתי 
היית מברך עליו. מדוע התפילה שלך אינה כדבעי, ורק 
פעם אחת בשנה אתה צריך אתרוג מהודר... והלה תלה 
שהרב  לו  והשיב  מבריסק,  הרב  נוהג  גם  שכך  עצמו 
מבריסק זצ"ל היה מקפיד כך על כל הלכה והלכה, ולא 

רק על אתרוג ולולב!

פעם הייתי בדרך עם משפחתי ולא היה מלח, ואמרתי 
להם שלא נוטלים את הידים לאכילה עד שיהיה מלח, 
והתעכבה האכילה שעתיים... ופעם אחת באתי לאיזה 
מקום אם ילדי וכבר שילמתי על זה, ושוב התגלה שיש 
איזה בעיה של צניעות, אמרתי לילדי, לא נכנסים לכאן! 
כשאסור אז אסור, וצריך לעשות את זה בשמחה! צריך 
לדעת, שכמו בתאונת דרכים אפשר לאבד את החיים 
ואסור, אפשר ברגע אחד  ברגע אחד, כך בדבר פסול 
לאבד את החיים הרוחניים, וזה בכלל לא פשוט. איתא 
לסעודה אלא  נכנסים  היו  לא  ירושלים  בחז"ל שאנשי 
יושב עמהם, אי אפשר להיות בכל מקום  ידעו מי  אם 

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
יצא לאור
בפרשת
כי תבא
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Parshas Toldos 

Yaacov and Eisav and the Idea of Tzadik - Connecting to Chanukah 

Rosh Chodesh Kislev is here – and the month of Kislev – which follows Chesbon - is the month that 
contains the bulk of Chanukah.  

Let’s first see what Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l expresses about Eisav and Yaakov. As usual, we 
learn some new ways of seeing the world from him. Then, let’s explore their deep connection to 
Chanukah. 

Eisav was red-cheeked, which is a sign of radiant health. He was also hairy. Hair on a new born, Rav 
Hirsch says, indicates that that there is sufficient life force to allow for the growth of something that 
usually come later. Therefore, Eisav was called by those who were present at the birth “finished”, 
“made” from the word Asah.  

Yitzchak is the one who called Yaakov his name. The twins were almost identical, but one was more 
outward, more filled with personality, while one of the meanings of the word Yaakov is “he will come 
behind”. He allows Eisav to be first, but follows at his heels. He is weaker, but will - unexpectedly - fi-
nally be born first. Ekev means to follow unexpectedly. Ekev also describes an unexpected result – 
hence, it also means a reward - that one has not earned. Therefore, it ALSO indicates outwitting 
someone. Here is another example of the incredible brilliance and power and descriptive ability of the 
Holy Language of Hebrew. 

Chanukah was an instance of unexpected reward, both in Ruchniyus and in Gashmiyus. 

Aisov had a power to sell anyone, especially himself. He sold his birthright, because he had sold 
himself the idea - despite learning the opposite from his grandfather Avraham and his father Yitzchak 
- that eternity does not exist. The Greeks thought the same way. He lived only for the moment, not to 
create eternal moments, like his grandfather Avraham did.  

The Torah tells us that Aisov was a hunter of external things and people. He could have used that 
power to hunt inside. He chose not to. He was not willing to work on himself to become beholden to a 
bigger system. 

That is where they differed, these twins. Yaakov felt that he was lowly. His name is spelled Yud - 
Ekev, which literally means: you shall be like a heel (Ekev also means heel). In this parsha, he dug 
wells, on a physical level, as well as on a spiritual level, and worked on himself endlessly, like his 
father Yitzchak and his grandfather Avraham. He gave Tzedakah, for Hashem.  

Aisov tried to convince his father by asking about maaser that he also gave Tzedakah, for Hashem. 
The Shem MiShmuel comments on Rashi’s point that Aisov was trying to convince his father that he 
was studying the laws of Tzedakah by asking his father Yitzchak about tithing salt. Aisov’s attempt to 
convey Tzedek - that he was a Tzadik - was deceptive, since salt represents the secondary, and not 
the essence. 

Yaakov looked inward, based on a greater system than his own thought. He studied for fourteen years 
at a Yeshiva run by Noach’s son Shem and Ever. He never stopped learning or staying in the house of 
learning. The first letters of the Torah’s expression describing him - Eish Tam Yoshav Ohalim - add up 
to the value of the word Bayis.  

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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Two are better than one –  השניים בשביל האחדטובים  
In honor of the Kiddush that I made in shul on Shabbos for the birth of 
my daughter, I invited my parents and my in-laws to spend Shabbos 
with us and join in the Simcha. Both sets of parents went from 
Yerushalayim to Beit Shemesh where I live.  
When my parents arrived, I went out to help them with the suitcases to 
bring them into the house. As I was carrying the suitcases, I noticed two 
shtreimlach (Chasidisha hats worn on Shabbos) in the middle of the 
street. I asked my father if they were his. My father checked and he 
acknowledged that they were both his. I wondered why he needed his 
two shtreimlach when he only needed one for Shabbos?! I told my 
father with a smile: “Wait and see the hashgacha pratis that will happen 
here, and we will put the story in Tiv HaHashgacha in Tiv Hakehila. My 
father was pleased with my faithful answer and anticipated seeing how 
Hashem prepared the extra shtreimel. As Shabbos approached, we were 
getting ready to go to shul, and my father-in-law was going through his 
things looking for something. I asked him what had happened and why 
was he so upset? He said that it seemed that he forgot his shtreimel in 
Yerushalayim and how could he go around on Shabbos without a 
shtreimel? This will look ridiculous!!! Abruptly, I told him that there was 
an extra shtreimel prepared by Heaven with special hashgacha. 

 ר.מ.
‘The kindness of Hashem’ – 'שם'חסדי ה  

Twice a week one of the dairy farms calls me to ask if I need 
merchandise for my pizza store, and if I needed to place an order. Once 
they called me and I said that I did not need any merchandise, but the 
worker on the other end requested that I order merchandise anyway 
since there was a sales competition on and whoever reached his goal 
would win a substantial prize. I refused but he insisted that this was 
important to him. 
“Fine. If this is so important to you, I will place an order.” 
I ordered a large container of yellow cheese so I would have double the 
amount in the store and the man was pleased and thanked me with all 
his heart that I helped him in the competition. 
The next week, the man called to see if I needed merchandise. I placed a 
small order, but in order to make the minimum order I added several 
blocks of yellow cheese. But he informed me that the yellow cheese 
that I had ordered last week was out of stock and this week the stores 
are driving him crazy wanting cheese and he had nothing for them, and 
he wasn’t getting any more for a few days. 
Then I understood that I was not doing him a favor, but in the merit of 
doing a kindness, even though I did not know it at the time that there 
would be a problem this week, the kindness saved me. 

 ש.ס. 
 

451.353 

משה את המשכןויקם   
Moshe erected the Mishkan  

An elite unit of soldiers received an order from their superiors 
to carry out an important mission. They received all the plans, 
and everything seemed to be in order. But the conclusion of 
the plan was a bit difficult to comprehend. They will work 
hard, penetrate into enemy territory, reach the target, but 
how exactly do they accomplish their mission? This was not 
told to them, they just know that if they do not complete the 
mission, all their hard work will be for nothing. But they do 
not ask questions, if these are the orders, then they must 
follow them. 
HaKadosh Baruch Hu commanded Moshe to build the 
Mishkan. Moshe Rabeinu gave Betzalel the plans to build it, 
and at the end, the last thing was to erect it. However, there 
was no man in the world who could set up the huge beams. 
But Moshe and Betzalel did not ask questions, if HaKadosh 
Baruch Hu told them to do it, then do it! 
What ultimately happened? The Torah says (39:33) ' את ויביאו
 ’And they brought the Mishkan to Moshe‘ – המשכן אל משה'
and Rashi explains: Because they were unable to erect it, for 
no man was able to erect it because of the weight of the 
beams, as a man does not have the strength to set them 
upright, but Moshe erected it. Moshe said before HaKadosh 
Baruch Hu, “How can the setting up of the Mishkan be 
accomplished by a man?” HaKadosh Baruch Hu said to him, 
“Involve yourself in the setting up of the Mishkan with your 
hand, and it will appear as if you are setting it up, but it will 
rise upright and stand by itself.” 
Sometimes we ask ourselves, ‘What can I accomplish by 
learning or doing, I am so weak and plain… even my talents 
are only so-so?’ With this mindset, then even when we try to 
do something, and we are not so successful, then we literally 
become broken. We might even give up completely, chas 
v’shalom. Here, the Torah teaches us the words of the Mishna 
(Avos 3:21) ‘You are not required to complete the task, yet 
you are not free to withdraw from it.’ You are not asked to do 
something that you cannot do, what you do not have the 
strength for. But this they do ask of you, do what you can. If 
you are not able to learn all day, but you can learn half a day, 
or a quarter of a day, or an hour, or half an hour, or even five 
minutes! Start, as much as you can, and when the time comes 
to build a building from this, HaKadosh Baruch Hu says to you: 
“Involve yourself in building it with your hand, and it will 
appear as if you were setting it up, but it will rise upright and 
stand by itself.” 

- Tiv HaTorah - Pekudei  
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This is purpose of saying L’sheim Yichud before doing any mitzva. 
The founders of Chassidus saw in this the topic of sanctifying the 
spirit of a person by doing this as he too takes a portion of fulfilling 
the mitzva. The speech of a person stems from the power of the 
ruach in him, and by expressing with his lips his intent for the sake 
of Heaven then when he does the mitzva, speech takes a portion of 
the mitzva. The result is that his ruach is sanctified. Similarly, the 
very thought of fulfilling the mitzva for the sake of Heaven, the 
neshama takes a portion of fulfilling the mitzva since thought stems 
from the power of the neshama. We find that only by merging 
thought and speech to the action the mitzva is fulfilled through the 
entire setting up of the person, and only a mitzva like this is 
considered a finished mitzva, and this prepares the person for the 
inspiration of the Shechina. 
Perhaps it is also possible that the posuk teaches that he should 
fulfill the mitzva with all its details and particulars according to 
Shulchan Aruch. When a person delves into the sections of Shulchan 
Aruch he will know that there are many sub-categories of halacha 
attached to each mitzva that the ordinary person does not know at 
all. It never enters his mind that he is not fulfilling the mitzva 
properly, according to the laws of the Torah, and even though his 
heart yearns to fulfill the word of Hashem and he even thinks this, 
he still does not know the best way to fulfill it. He only knows what 
his eyes see, how his fathers fulfilled the mitzva. However, he does 
not know that there are many facets to the Torah and sometimes 
for whatever reason he must fulfill the mitzva in another way. 
Sometimes, he might even have to add to a specific mitzva what he 
did not see his fathers do because of a change in place and time. So 
long as the person does not delve into the halacha he is liable to lose 
many mitzvos since he has not fulfilled them as properly as he 
should. For this, the Torah saw fit to motivate the person that he 
pay attention to every detail to fulfill the mitzva properly. Just as the 
skilled craftsmen involved themselves in the labor of erecting the 
Mishkan and they focused on every detail to see that it was done as 
commanded by Moshe according to the Torah as given by Hashem, 
the Most High. Only a mitzva like this, is considered a finished 
mitzva and is willingly accepted before the Master, Hashem, and 
only through the power of these finished mitzvos with their details 
and particulars can the person elevate and receive the Shechina. 
[We are upset about this, for nowadays, Baruch Hashem, there are 
more benches in the Bais Midrash, but those learning are not 
learning halacha, and as long as they are not learning halacha they 
are not aware of the resulting consequences. They do not realize 
that every fiber of their being is dependent on halacha in practice. 
There is an expression: ‘Those that do not study know everything, 
and those that study do not know anything’. That is, those that do 
not learn, never think about the myriad of halacha and in their 
innocence they think they know everything. They feel that they have 
nothing to worry about. But those who spend time learning halacha, 
know that every act is dependent on many details and they know 
how to act in various situations. Therefore, it is incumbent on 
everyone to set aside time to study halacha so that they can fulfill 
the mitzvos properly.] 
In light of these words we can understand the bracha that Moshe 
blessed those doing the work. After he saw that they did everything 
as Hashem commanded, he blessed them as Rashi explained, ‘May 
the Shechina rest in the work of your hands’. Once he saw that they 
did all the work properly and merged thought to their actions, he 
saw as well that the time was right that sanctity should spread in the 
Mishkan and they were fit to receive the Shechina. Therefore, his 
blessing merged to spread the Shechina on them and their actions.   
     
 

והשפעתהמהותה  –מצוה תמה   
A finished mitzva – its essence and its influence 

ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה: וירא  
משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך אתם 

מג(-)לט:מבמשה:   
Like everything that Hashem had commanded Moshe, so did the 
Children of Israel do, all the labor. Moshe saw all the work and 
behold! – they had done it as Hashem had commanded, so had 
they done, and Moshe blessed them. (39:42-43) 
Rashi explains: And Moshe blessed them – He said to them, “May 
the Shechina rest in the work of your hands. May the pleasantness 
of my L-rd, our G-d, be upon us, and make the work of our hands, 
etc.” 
Our parsha describes in detail, the skill and talent needed for the 
setting up of the Mishkan and the vestments of the Kohanim that 
were made 'כאשר צוה ה' את משה' – ‘as Hashem commanded 
Moshe’. Even though this is self-evident as we see in the previous 
parshiyos that Moshe commanded from the mouth of Hashem. 
Everything that they did was to fulfill the commandments 
mentioned there. Still, the Torah saw fit to point this out and to 
repeat it again and again. At the conclusion of the topic, the 
passages before us again repeat the narrative in a general way by 
stating  צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה''ככל אשר  – 
‘Like everything that Hashem had commanded Moshe, so did the 
Children of Israel do, all the labor’. This is Torah and we have to 
learn from it. 
Perhaps the intent of the Torah with this is to hint at the topic 
brought down in the holy seforim that every mitzva and action that 
a person does, it is incumbent on him to merge the intent and 
speech to the action, for an act without intent is like a body without 
a neshama. Even though it is readily understandable to all that 
without the commandment from Hashem Yisbarach, the person 
would not have done this work, still, the lack of intention causes a 
flaw in the act. If a person wants to be earnest and complete in his 
actions, it is incumbent on him to direct his attention for the sake of 
Heaven and to verbally express this. He should not be distracted 
from this the entire time he is fulfilling the mitzva. This is what the 
Torah is saying, that as long as the skilled craftsmen were involved 
in the work of setting up the Mishkan, they joined the thought and 
speech to the act, and they pointed out that all their actions were 
to fulfill all that Hashem commanded Moshe. 
Perhaps we can also say that the Torah is hinting to this topic 
specifically in the parsha discussing the setting up of the Mishkan as 
it is well-known that every Jew has the power through his actions to 
sanctify himself and build a personal Mishkan. Everything said in 
regard to the Mishkan in general, serves as a teaching as well to 
maintain the personal Mishkan. The Torah wanted to teach with 
this that the Jewish person who wants to erect his personal 
Mishkan and have the Shechina reside in it, it is incumbent on him 
to join together his setting it up to his mitzvos. That is, he should 
merge the power of thought and speech to the power of the act. 
Before doing any mitzva he should intend to fulfill it for Heaven, 
and he should express this thought verbally. By doing this brings his 
entire being, that is, his nefesh, his ruach, and his neshama, [his 
spirit and the two parts of his soul] into the body of the mitzva and 
this sanctifies everything. The result of this is that his entire being is 
prepared for the inspiration of the Shechina. This is the meaning of 
the word ‘mitzva’ which is an expression of command and 
attachment, as it joins together the person and his Maker, but this 
only happens when all the parts are merged together. 
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An Incredible Explanation from the Arugos HaBosem

The Intellectual Dispute between Moshe Rabeinu and Betzalel 
whether to Build the Vessels First or the Mishkan

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

של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר עשה לי ארון 

וכלים ומשכן, כלים שאני עושה להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך הקב"ה עשה 

משכן ארון וכלים, אמר לו, שמא בצל א"ל היית וידעת".

Rabbi Shmuel bar Nachmeini said in the name of Rabbi 
Yonatan: Betzalel was named for his wisdom.  When 
HKB”H instructed Moshe, “Go tell Betzalel to make Me 
a Mishkan, an Aron and vessels”; Moshe reversed the 
order and instructed him, “Make an Aron, vessels and a 
Mishkan.”  He (Betzalel) said to him, “Moshe, our teacher, 
it is customary for a man to build a house and then place 
vessels in it.  Yet, you say to make Me an Aron, vessels and 
a Mishkan.  The vessels that I make, where will I place 
them?  Perhaps, HKB”H said to you, ‘Make a Mishkan, an 
Aron and vessels.’”  He (Moshe) said to him, “Perhaps, you 
were in G-d’s shadow, and that is how you knew.”  

The commentaries discuss this epic dispute between 
Moshe Rabeinu and Betzalel at great length.  What is the 
underlying rationale behind each viewpoint?  Also, why did 
Betzalel prevail—that the construction of the Mishkan should 
precede the making of the vessels?  

Furthermore, Betzalel’s argument deserves further 
scrutiny: “The vessels that I make, where will I place 
them?”  Would it have been impossible to place the vessels he 
crafted in safe storage somewhere until the completion of the 
Mishkan?  After all, every time they journeyed in the midbar, 
the Mishkan had to be dismantled.  Clearly, the vessels did not 
remain inside the Mishkan; rather, the leviim watched over 
them during each journey as instructed.  

In this week’s parsha, parshas Pekudei, it is fitting that 
we examine the classic dispute that ensued between Moshe 
Rabeinu and Betzalel regarding the order of the building of 
the Mishkan and its vessels.  Surprisingly, Betzalel prevailed.  
In fact, Moshe Rabeinu ultimately conceded that Betzalel’s 
way was the correct way.  Here is the pertinent passuk 
(Shemos 38, 22): ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר" 

משה" את  ה'   ,Betzalel, the son of Uri, the son of Chur—צוה 
of the tribe of Yehudah, did everything that Hashem 
commanded Moshe.  

Rashi comments: “That which Moshe commanded him” 
is not written here, but, rather, “everything that Hashem 
commanded Moshe.”  This implies that even with regards 
to matters which his master did not tell him, his mind 
(Betzalel’s) intuited that which had been said to Moshe 
at Sinai.  For, Moshe commanded Betzalel to make the 
vessels first and afterwards the Mishkan.  Betzalel said 
to him, “It is common practice to first make a house, and 
to place the vessels in it afterwards.”  He (Moshe) said 
to him, “Thus, (as you suggest), did I hear from HKB”H.”  
Then Moshe said, “You were in G-d’s shadow (b’tzel El); 
for, that is indeed what HKB”H commanded me.”  And 
that is what he did—first the Mishkan and, afterwards, 
he made the vessels.  

Rashi’s source for this comment is found in the Gemara 
(Berachos 55a), where we learn: 

נקרא,  חכמתו  שם  על  בצלאל  יונתן  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר 

בשעה שאמר לו הקב"ה למשה, לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים, 

רבינו מנהגו  לו, משה  ומשכן, אמר  וכלים  ארון  לו עשה  ואמר  והפך  הלך משה 
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A Wonderful Explanation of the Dispute  
between Moshe Rabeinu  and Betzalel  

from the Arugos HaBosem

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing the wonderful explanation of the Arugos HaBosem 
(Vayikra).  We will elaborate further on his enlightening 
remarks based on a topic that appears frequently in his 
writings—the amazing connection between Torah and “yiras 
Shamayim”—the fear of Heaven.  The Gemara expresses this 
concept as follows (Shabbas 31b): לא ברא הקב"ה את עולמו אלא" 

מלפניו" שייראו  עשה  והאלקים  שנאמר  מלפניו,  שייראו   HKB”H did—כדי 
not create His world except that they would revere him, 
as it states (Koheles 3, 14): “And G-d has acted so that man 
should be in awe of Him.”  

Let us explain.  The purpose of creating the world was for 
the sake of the Torah.  As it is written (Bereishis 1, 1): בראשית" 

 Rashi comments: For the sake of  .ברא אלקים את השמים ואת הארץ"
the Torah—which is called “the beginning of (reishit) His 
way,” and for Yisrael—who are called “the first of (reishit) 
His crop.”  Nevertheless, it is impossible to observe any or 
all of the mitzvos of the Torah—either actively or passively—
without “yiras Shamayim.”  In the words of Koheles (12, 13): 
—"סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם"
the sum of the matter, when all has been considered: Fear 
G-d and keep his mitzvos, for that is man’s whole duty.  

To comprehend how important “yiras Shamayim” is to the 
perpetuation of the Torah—preventing man from forgetting 
its precepts—let us refer to the following Gemara (Shabbas 
31a): 

היא  ה'  יראת  ודעת  חכמת  ישועות  חוסן  עתיך  אמונת  והיה  דכתיב  "מאי 

אוצרו, אמונת זה סדר זרעים, עתיך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות 

זה סדר נזיקין, חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר טהרות, ואפילו הכי יראת 

ה' היא אוצרו".

The Gemara inquires: What is the significance of that 
which is written (Yeshayah 33, 6): “The faith of your 
times will be the strength of your salvations, wisdom, 
and knowledge; fear of Hashem, that is man’s treasure”?  
It answers that the six words: חכמת ישועת  חוסן  עתיך   "אמונת 

 allude to the six orders of the Mishnah, which are—ודעת"
the foundation of all of Torah she’b’al peh. Nevertheless: 
 fear of Hashem is man’s one true—"ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו"

treasure.  Rashi explains that “yiras Hashem” is essential  for 
remembering the Torah one has learned and retaining it in the 
storehouse of one’s mind.  In other words, “yiras Shamayim” 
is an essential and propitious tool for remembering.  

In parshas Shoftim, the Arugos HaBosem explains why this 
is so.  “Yirah”—fear and reverence—represents a locked, well-
guarded storehouse intended for the safekeeping of Torah and 
mitzvos.  If, chas v’shalom, a person lacks the necessary “yiras 
Shamayim”—this vital storehouse—then he resembles a man 
who possesses a large amount of silver and gold but lacks a 
proper storehouse with which to keep it safe.  Ultimately, his 
large, unprotected fortune will be stolen from him. 

In similar fashion, a person who studies Torah and performs 
mitzvos but lacks the treasure-house of “yiras Shamayim,” with 
which to store and protect them; it is as if he is abandoning 
them and leaving them unprotected, to be snatched away by 
the forces of evil and tumah.  To avoid this calamity, David 
HaMelech prays (Tehillim 119, 122): יעשקוני  "ערוב עבדך לטוב אל 

 be Your servant’s guarantor for good; let not willful—זדים"
sinners exploit me.  This same message is conveyed by the 
divine Tanna Rabbi Shimon ben Yochai with the statement 
(Berachos 33b): אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת" 

 HKB”H has nothing else in His—שמים, שנאמר יראת ה' היא אוצרו"
treasure-house other than a store of “yiras Shamayim,” as 
it states: “Yiras Hashem, that is His treasure.”

Based on what has been said, he explains the meaning of 
the Tanna’s statement in the Mishnah (Avos 3, 9): חנינא  "רבי 

 בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, וכל שאין

מתקיימת". חכמתו  אין  לחכמתו  קודמת  חטאו   Rabbi Chanina  יראת 
ben Dosa says: If one’s fear of sin takes precedence over 
his wisdom, his wisdom will endure; but if his wisdom 
takes precedence over his fear of sin, his wisdom will 
not endure.  The Tanna emphasizes that the person’s fear of 
sin is more important to him than his wisdom, implying that 
his fear of sinning must be commensurate with his wisdom.  
Hence, the more Torah wisdom he attains, the more he must 
enhance and augment his fear of sin.  He must enlarge his 
storehouse to accommodate his newly acquired chochmah.  It 
is analogous to a person who continues to accumulate wealth.  
As his wealth grows, he requires a larger treasure-house in 
which to store it and safeguard it.  
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The Vessels of the Mishkan Represent the Torah 
the Mishkan Housing the Vessels Represents 

 Yiras Hashem

In this manner, the Arugos HaBosem explains Betzalel’s 
logic for building the Mishkan prior to the vessels.  It is 
apparent that the vessels of the Mishkan all allude to Torah 
study.  Clearly, the Aron, which contained the two luchos, 
it intimately associated with Torah study.  The Midrash 
emphasizes this association with its elucidation of the passuk 
(Shemos 25, 10): 'ועשית' כתיב  האלה  הכלים  בכל  מה  מפני  ארון,   "ועשו 

 ובארון כתיב 'ועשו' ארון, אמר להם הקב"ה יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו

 Pertaining to the Aron, it is written “they shall  כולם לתורה".
make”; whereas, with regards to all of the other vessels, it is 
written “you shall make.”  Thus, HKB”H intimated to them 
that everyone should come and participate in the making of 
the Aron, so that they would all merit a part of the Torah.  

Similarly, the Menorah for kindling the lamps and the 
Shulchan upon which they placed the “lechem hapanim,” 
allude to the wonderful partnership of Yissachar and Zevulun.  
Yissachar studies Torah, while Zevulun engages in business 
and commerce to support him.   Alluding to these two 
distinct functions, the Gemara says (B.B. 25b): שיחכים  "הרוצה 

בדרום" ומנורה  בצפון  שלחן  וסימניך  יצפין,  ושיעשיר   one who—ידרים 
wants to become wise should face south and one who 
wants to become wealthy should face north.  And your 
mnemonic is: The Shulchan stands in the north, while the 
Menorah stands in the south.  In other words, the Menorah 
is associated with wisdom; while the Shulchan is associated 
with wealth.  

The Mishkan itself, however, that surrounded all of the 
vessels within it like a protective barrier, alludes to the fear 
of sin and subsequent punishment, in keeping with the words 
of the passuk: "יראת ה' היא אוצרו"—fear of Hashem, that is His 
treasure.  Just as “yiras Hashem” is a storehouse capable of 
protecting all of one’s Torah; similarly, the Mishkan was like a 
storehouse designed to safeguard all of the vessels within it—
that allude to Torah study—from the corruptive influences of 
the forces of evil.  

We can now better appreciate Betzalel’s profound 
intuition.  He said to Moshe, “It is customary to first build a 
house and then place vessels inside it . . . If I craft vessels, 
where will I place them?”  In other words, the vessels allude 
to Torah study.  Without fear of punishment, they will remain 

unguarded and unprotected.   Therefore, It is imperative that 
I construct the Mishkan first, creating a storehouse of fear of 
sin to protect the wisdom of the Torah.  

Fear of Punishment versus Awe of Supremacy

Let us continue onward on our sacred journey with the 
Arugos HaBosem.  He proceeds to explain the rationale for 
Moshe Rabeinu’s viewpoint—to fashion the vessels prior 
to building the Mishkan.  He refers to the teaching of Rabbi 
Elazar ben Azariah in the Mishnah (Avos 3, 17): אם אין חכמה« 

חכמה" אין  יראה  אין  אם  יראה,   if “yirah” is lacking, there is—אין 
no wisdom; if wisdom is lacking, there is no “yirah.”  The 
Midrash Shmuel is perplexed by this statement.  If wisdom 
cannot be attained without “yirah,” and “yirah” cannot be 
attained without wisdom, then it is impossible to attain either 
one of them.  

To reconcile this difficulty, he refers to the Derashos 
HaRan (10); the Ran explains that there are two types of 
“yiras Hashem.” One is referred to as "העונש  the fear—"יראת 
of punishment. In this case, the person fears that HKB”H 
will punish him severely if he transgresses; this constitutes 
service that is not l’shma; his actions are self-serving in order 
to avoid punishment; his service of Hashem is insincere.  
There is, however, a higher form of “yirah” referred to as יראת" 

 awe inspired by the Almighty’s greatness and—הרוממות"
supremacy.  Here, the person recognizes G-d’s inconceivable 
greatness; this fills him with internal awe; serving Hashem in 
this manner is l’shma; it is sincerely motivated.  

In the Zohar hakadosh (Introduction 11b), Rashbi defines 
העונש"  as a person fearing that HKB”H will punish him "יראת 
either physically or financially; or else, he fears the punishment 
of Gehinnom in the afterlife.  Clearly, this constitutes a lower 
level of “yirah.”  Instead, it is preferable that a person fear 
and revere HKB”H: "ְּבִגין ְּדִאיהּו ַרב ְוַׁשִּליט ִעָּקָרא ְוָׁשְרָׁשא ְּדָכל ָעְלִמין"—
because He is supreme and He is the ruler, the essence 
and source of all the worlds.  

Now, fear of punishment in Olam HaZeh or in Olam HaBa 
is possible and even necessary prior to studying Torah.  As 
we have learned: If one’s fear of sin takes precedence 
over his wisdom, his wisdom will endure.  At least “fear of 
punishment” should be a prerequisite for Torah-study; so that 
a person will know what to do and what not to do.  Without 
any form of “yirah,” the yetzer hara will prevent a person 
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from studying Torah.  This is the message conveyed by the 
passuk (Tehillim 111, 10): "'ראשית חכמה יראת ה"—the first step 
toward attaining chochmah is having “yiras Hashem.”  Yet, 
to achieve the higher, more desirable level of “yirah”--יראת"   

—being in awe of His supremacy and sovereignty—הרוממות"
one must first learn Torah, the wisdom of HKB”H.  Only 
through Torah-study is it possible to appreciate a modicum 
of His greatness.  

This then is the meaning of Rabbi Elazar ben Azariah’s 
statement: "אם אין חכמה אין יראה".  Without attaining chochmah 
through Torah study, it is impossible to achieve the ultimate 
form of “yirah”--"יראת הרוממות" .  However, to enable a person 
to begin studying Torah, he must realize that: יראה אין   "אם 

חכמה"   ”.it is necessary to first have “fear of punishment—אין 
In other words, it is advisable to first develop a fear of 
punishment, which will enable a person to engage in Torah-
study.  Through Torah study, he will achieve a sense of 
reverence and awe for the Almighty.  Thus, the two go together 
hand in hand, beautifully.  

Moshe Rabeinu Thought that the Mishkan 
Represented "יראת הרוממות"

We can now return to the explanation of the Arugos HaBosem.  
He explains Moshe Rabeinu’s rationale for placing the crafting 
of the vessels ahead of the construction of the Mishkan.  For, we 
have learned in the Gemara (Berachos 33b): 

"אמר רבי חנינא, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שנאמר )דברים י-יב( 

ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה".

Rabbi Chanina said: Everything is controlled by Heaven 
except for “yiras Shamayim,” as it says (Devarim 10, 12): 
“And now, Yisrael, what does Hashem, your G-d, ask of you 
but to fear.  This prompts the Gemara to inquire: Is “yiras 
Shamayim” such a small matter?  But, Rabbi Chanina 
said in the name of Rabbi Shimon ben Yochai: HKB”H 
has nothing in his treasure house other than a store of 
“yiras Shamayim.”  The Gemara answers: Yes!  For Moshe, 
it was a small matter.  Thus, it states explicitly that fear of 
the consequences of sinning was a trivial matter in relation to 
Moshe’s level of kedushah.  

Ultimately, Moshe concurred with Betzalel.  Indeed, the 
Mishkan housing the vessels represented “yiras Hashem.”  
From Moshe’s perspective, however, fear of sinning was 

a trivial matter.  Therefore, due to his extreme humility, he 
believed that all of Yisrael were on his exalted level.  As such, 
it was their sacred duty to seek the higher level of “yirah”—
being in awe of His supremacy and sovereignty.  As explained, 
that level can only be achieved through prior Torah study, as 
per the teaching: "יראה  Hence, he instructed  ."אם אין חכמה אין 
Betzalel to fashion the vessels—alluding to Torah study and 
the service of Hashem—before constructing the Mishkan—
alluding to awe of Hashem--"יראת הרוממות".  

Betzalel, however, whom HKB”H had imbued with 
chochmah, understood the proper order.  He recognized that 
Moshe Rabeinu was on a higher level than the rest of Yisrael.  
For Moshe, the fear of sinning was a trivial matter; however, the 
rest of Yisrael required assistance to achieve the fear of sinning 
that is a prerequisite for chochmah.  Therefore, he inquired of 
Moshe: “The vessels that I craft, where will I place them?”  
In other words, the vessels represent Torah study.  If the 
construction of the Mishkan does not come first, they will lack 
the “yirah” necessary to allow their Torah to endure.  

Viewed from this perspective, Moshe Rabeinu’s remark to 
Betzalel makes perfect sense: “You were in the shadow of 
G-d, and that is how you knew.”  Moshe insinuated to him 
that he had perceived the truth—that HKB”H had, indeed, 
commanded him to first build the Mishkan and then the 
vessels.  Because you were in the shadow of G-d--"בצל אל"—
you perceived that Yisrael were not yet on the level necessary 
to attain the higher level of “yirah”-- "הרוממות  at this ;"יראת 
point in time, they only resemble the “shadow” of kedushah.  
Therefore, they must build the Mishkan first in order to at 
least acquire the fear of sin, which will enable them to acquire 
chochmah.  This is the gist of his sacred remarks.  

The Beis HaMikdash Above 
 Represents "יראת הרוממות"

As a loyal servant in the presence of his master, I would 
like to grab onto the coattails of the Arugos HaBosem and 
elaborate on his sacred remarks.  Seemingly, this leaves us in 
a quandary.  The purpose of the Mishkan was to provide the 
Shechinah with a resting place amidst Yisrael, as indicated 
by the passuk (Shemos 25, 8): "בתוכם ושכנתי  מקדש  לי  —"ועשו 
they shall make Me a Mikdash, so that I may dwell among 
them.  That being the case, it seems difficult to fathom that 
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the Mishkan alluded merely to the lower level of “yirah”—
“the fear of punishment for one’s sins.”  How, then, did the 
Mishkan help Yisrael achieve "הרוממות  which is the—"יראת 
ultimate goal?  

It appears that we can reconcile this difficulty based on the 
notion that the Beis HaMikdash above is aligned with the Beis 
HaMikdash below.  It states in parshas Vayeitzei (Bereishis 
וזה :(16 ,28 אלקים  בית  אם  כי  זה  אין  הזה,  המקום  נורא  מה  ויאמר   "ויירא 

השמים"  and he became frightened and said, “How—שער 
awesome is this place!  This is none other than the abode 
of G-d and this is the gate of the heavens!”  Here Rashi 
comments: Its Midrashic interpretation is that the Beis 
HaMikdash above is aligned opposite the Beis HaMikdash 
below.  Let us endeavor to explain why HKB”H, so to speak, 
built the heavenly Beis HaMikdash to align with the earthly 
Beis HaMikdash.  

Based on the remarks of the Arugos HaBosem, it works out 
magnificently.  In reality, the Mishkan, representing the Beis 
HaMikdash below, alludes to the lower form of “yirah”--יראת"  

 which precedes the attainment of one’s wisdom.  The—העונש"
Beis HaMikdash above, however, alludes to the higher form of 
“yirah”--"הרוממות "יראת   —being in awe of His supremacy and 
sovereignty.  This reality is apparent in the heavens without 
any guises or concealment.  

Now, as explained, the Mishkan, which was constructed 
before the vessels were crafted, alluded to “the fear of sin,” 
which is a prerequisite for attaining the chochmah of Torah.  
Thus, when a person entered the Mishkan to bring a korban to 
Hashem, to get closer to Hashem, he merited imbuing himself 
with the kedushah of the Mishkan and attaining the necessary 
“yirah” to attain the chochmah of the Torah.  Nevertheless, 
this was not the ultimate goal; he still needed to achieve the 
higher level of “yirah”—awe of the Almighty.  

Therefore, HKB”H arranged for the Beis HaMikdash 
above—representing  "יראת הרוממות"–to be aligned with the Beis 
HaMikdash below—representing  "יראת העונש".  In this manner, 
when Yisrael entered the Mishkan, to ascend spiritually from 
level to level, they started off with the lower level of “yirah,” 
gleaned from the kedushah of the Mishkan.  Afterwards, they 
were imbued with the kedushah of the Torah via the Aron and 
the Menorah; this enabled them to rise even higher and achieve 
  .from the Beis HaMikdash above "יראת הרוממות"

This explains quite beautifully Yaakov Avinu’s 
pronouncement on Har HaMoriah, the site where the Beis 
HaMikdash was destined to be built: “How awesome is this 
place!  This is none other than the abode of G-d and this 
is the gate of the heavens!”  As mentioned above, Rashi 
cites the Midrashic interpretation of this passuk that the Beis 
HaMikdash in the heavens is aligned with the Beis HaMikdash 
down on earth.  

On that historic night, when Yaakov Avinu slept on Har 
HaMoriah, he awoke with a sense of elevated “yirah”--יראת"  

  .something he had not experienced heretofore—הרוממות"
This surprised him, because the Beis HaMikdash down below 
only represents the lower form of “yirah”--"יראת העונש" .  So, 
how was it possible for him to be aroused with the higher 
form of “yirah”?  

We can resolve the issue as follows: ויירא ויאמר מה נורא המקום" 

  ”!he feared, and he said, “How awesome is this place—הזה״
He was moved by the realization that he had slept at the site 
of the Beis HaMikdash down below.  Hence, he remarked: אין" 

אלקים" בית  אם  כי   this is none other than the abode of—זה 
G-d—this is the sanctuary for the fear of sin; nevertheless: 
 this is the gate of the heavens—because the—"וזה שער השמים"
Beis HaMikdash on earth is aligned with the Beis HaMikdash 
in the heavens.  Therefore, the higher form of “yirah”--יראת"  

 descends from above and influences everyone who—הרוממות"
enters the Beis HaMikdash down below.  

The Beis HaMikdash Below Is Aligned 
 with the Beis HaMikdash Above

It gives me great pleasure to apply this understanding to 
explain the juxtaposition of the first two pesukim in this week’s 
parsha (Shemos 38, 21): אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על" 

 פי משה עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור למטה

משה". את  ה'  צוה  אשר  כל  את  עשה   The Midrash Tanchuma  יהודה 
expounds on the repetition of the word ״משכן״ in this passuk 
(Pekudei 2): "העדות משכן  המשכן   the accountings of—"פקודי 
the Mishkan, the Mishkan of the Testimony.  The Midrash 
learns from the repetition of the word “Mishkan,” that the 
Mishkan down below was aligned with the Mishkan above.  
Here is the excerpt from the Midrash: 

"אלה פקודי המשכן. זהו שאמר הכתוב ה' אהבתי מעון ביתך, זה ההיכל שהוא 

מכוון במקום משכן כבודך. אמר רבי שמעון בן יוחאי, זאת אומרת שההיכל של מטה 

מכוון כנגד היכל של מעלה, שנאמר מכון לשבתך פעלת ה', מקדש ה' כוננו ידיך".
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“These are the accountings of the Mishkan.”  This is 
the significance of the passuk (Tehillim 26, 8): “Hashem, 
I love the shelter of Your house.”  This refers to the 
Heichal that is aligned with the “place of Your glory’s 
dwelling.”  Rabbi Shimon ben Yochai said: This implies 
that the Heichal down below is aligned with the Heichal 
up above, as it states (Shemos 15, 17): “Your dwelling-
place that You, Hashem, have made; a Mikdash, my Lord, 
that Your hands established.”  

This then is the way to interpret the juxtaposition of the 
pesukim: “These are the accountings of the Mishkan, the 
Mishkan of the Testimony, which were counted at the 
word of Moshe.”  As per Rashbi, the text informs us that the 
Mishkan below is aligned with the Mishkan above.  Then, it 
explains why HKB”H did this: “Betzalel, the son of Uri, the 
son of Chur, of the tribe of Yehudah, did everything that 
Hashem commanded Moshe.”  Rashi explains that this 
passuk teaches us that Betzalel even did things that Moshe 
had not instructed him to do based on his own intuition.  In 
other words, he intuited that HKB”H wanted him to build the 
Mishkan before crafting the vessels, because the Mishkan 
alludes to the fear of punishment which is a prerequisite for 
the chochmah of the Torah.  

As we learned, this is problematic.  How can Yisrael achieve 
the higher form of “yirah”--"יראת הרוממות" —in a Mishkan that 
represents the lower form of “yirah”--"יראת העונש" ?  Therefore, 
to resolve this difficulty, the narrative begins by informing us: 
 that the Beis HaMikdash below—"אלה פקודי המשכן משכן העדות"
is aligned with the Beis HaMikdash on high; so that anyone 
who enters the Beis HaMikdash below will be able to draw 
from the Beis HaMikdash above "הרוממות  a sense of—"יראת 
awe for the greatness and supremacy of the Almighty.  

This teaches us a vital lesson!  Due to our countless sins, we 
no longer have a Beis HaMikdash.  Nevertheless, it is incumbent 
upon us to designate set times for Torah-study in our Batei 
Kenesset and Batei Midrash, which possess a semblance of the 
kedushah of the Beis HaMikdash.  As we have learned in the 
Gemara (Megillah 29a), citing a passuk from Yechezkel (11, 
מדרשות :(16 ובתי  כנסיות  בתי  אלו  יצחק  רבי  אמר  מעט,  למקדש  להם   "ואהי 

 I have been for them a ‘mikdash miat’ (a small“—שבבבל"
sanctuary).”  Rabbi Yitzchak said:  These are the synagogues 
and study halls in Bavel.  This practice will imbue us with 
“yiras Hashem,” the treasure-house that will safeguard the 
Torah that we have learned and enable us to retain it.  In this 
merit, we will witness the complete geulah and the building of 
the third Beis HaMikdash—swiftly, in our times!  Amen.

In honor of our dear parents  
Alan and Lisa Schabes and Family
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

hen the Mishkon was completed, the Torah says: Vateichel 
Kol Avodas Mishkon Ohel Moed, and all the work required 
to complete the Ohel Moed and the Mishkon was finished. 

Vaya’asu B’nei Yisroel K’chol Asher Tzivo, and Klal Yisroel did everything that 
they were commanded to do. If they completed it, it should be understood 
that they did everything that they were told. Why was it necessary to “spell 
it out”?
 
I would like to explain my point with an introduction. People can commit 
to do something for various reasons. They can offer to do something good 
for selfish reasons, looking to get something in return. They can offer to do 
something good without expecting anything in return. Nevertheless, their 
true motive may be because, emotionally, it makes them feel good. Finally, 
they can offer to do something good for completely selfless reasons.
 
The quality of the end product is generally dependent on the reason people 

committed to do the good thing. The more selfish the reason, the quicker 
other people will regret offering to help. The more selfless the offer, the more 
common it would be for others to complete their commitment with the 
same passion with which they began their commitment.
 
Vateichel Kol Avodas Mishkon Ohel Moed, they completed the Ohel Moed 
only because they did everything that they were told. This is a testimony to 
the fact that they made their commitment for the right reasons.
 
Many people commit to family, to organizations, and to individual, needy, 
people. However, they often slack off, or for various reasons, do not 
accomplish everything that they had pledged. If that happens, they should 
consider whether their original commitment was for the right reason. The 
end product will often  testify to the reasons for the commitments, although 
there certainly may be alternative explanations.

W

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

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

responded to the first question:
 
“Is it possible my husband needs to just chill out about the way I run 

the house?  Is that even an option seeing as I can’t make him change?”
 
The answer to the question of who should change is based on several 
factors. Sometimes they point to the same conclusions, and other times 
they collide with each other.  One way to look at this question is to 
ascertain who is right, and who is wrong, and ask the person that is 
wrong to change. Since, in most cases, both parties 
contribute their share to the problem, we should 
ask the person that is contributing the larger 
share of the problem to change. Who is actually 
contributing the larger share of the primary 
“problem” is often debatable and many couples 
will never agree about it.
 
Another way to look at this is to consider who 
is more flexible.  Let’s ignore who is “right” or 
wrong” and convince the person with the more 
flexible (or most disciplined) personality, to 
change. It seems, in this scenario, that both of you are tired, and you are 
starting to resent each other.
 
A third way to look at this is the one that I always prefer, and 
that is to always change myself, because I have control over 
myself, but not over others.  Asking, or demanding, one’s spouse to 
change, will require me to be at the mercy of my spouse’s daily moods. 

Changing myself allows me to have more control of my life. Changing 
myself transforms me, and I prefer to do it that way.
 
I responded to the second question:
 
“How can I figure out what is blocking me from making a commitment 
to change?  And how to overcome it?”
 
There is a common underlying reason why people find it difficult to 

make, and follow through with, commitments to 
change. Many people find themselves in a state of 
being comfortably miserable. You are in familiar 
territory. You don’t like to not have supper ready 
on time every night, but you know the pattern. If 
they fight, you know what to say, how to react, and 
even how to purge yourself of guilt.
 
However, if you focused on growth, you would 
have to deal with disrupting your rhythm, which 
would throw you into unknown territory. You 
will have to decide between many next, possible, 

steps. Your children will feel misplaced, and you will have to deal with 
them. You are also unsure of how your husband will react and, therefore, 
subconsciously, rather than change, you settle for being comfortably 
miserable.
 
If you agree with my assessment, and you realize the price you are paying 
to keep the status quo, you will find the energy to change. To cultivate 

I

“A third way to look 
at this is the one that I 

always prefer, and that is 
to always change myself, 

because I have control over 
myself, but not over others.”

A Mother is Seeking Help, and Doing so Honestly Part 2/3
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a desire to change will require you to face, acknowledge, and realize the 
price that you are currently paying. If you can do that (we can discuss it 
over the phone if you want), you will find that change is the logical next 
step.
 
Sorry that I am short on details, but I figure it is a good first response. 
We probably should talk again, if there is interest. Thanks for writing. My 
Brocho is for you to find the energy, motivation, and success, to become 
the best person possible. 
 
She responded:

“You wrote: “The third way is the way I always prefer, and that is to always 
change myself.”
 
I also find this the easiest in theory, as it gives me the most control.  
I actually felt immature asking the “who should change” question.  
Someone professional, but not Frum, recently said to me that I am not 
going to change with my husband’s constant criticism, and that I can not 
really change my inborn nature anyway, and I should try to get him to 
go for therapy.  That is not something I want to do.  I have accepted 
that she (the therapist) is not religious and does not appreciate middos 
improvement, or understand the role of a woman in the home.  In short, 
yes, I would like to be the one to change, not just to appease my husband, 
but because I would like to work on my middos and be a better role 
model for my children.  
 
Your answer about being “comfortably miserable” resonates with me, 
in general. I am just addicted to being comfortable, sleeping in, going on 
the computer, wasting time, noshing, short term pleasures that cause 
me long term distress (and trust me, I know what childhood void I am 

subconsciously trying to fill).  And while I intellectually know that my 
negative behaviors will cause me untold issues with my children in the 
coming years, and are even causing me much aggravation in the here and 
now, they are not instant consequences, like ‘you touch a hot stove’ sort 
of instant consequences, so I guess part of me (maybe emotionally) does 
not fully believe that there is any harm in my behaviors.  That is what 
bechira is all about, I guess.  If there were truly instant consequences to 
negative actions, we could hardly claim any reward for overcoming them.
 
You write: “To cultivate a desire to change requires you to face, 
acknowledge, and realize the price that you are currently paying.”
 
Yes, this is what I need to do.  Whichever way works for you.  If you 
prefer the phone, we can arrange a time.  I am always happier with email, 
but please let me know if that works for you.

Thanks again.”
 
I responded:
 
The challenge is that what you are attempting to do requires more than 
work; it requires an emotional commitment. It will require you to change 
your perspective from being “comfortably miserable” to “anything is 
better than what I am experiencing now”.
 
This requires a constant focus, and mindfulness of your mission. This 
requires you to have a clear mission. Are you up for this? If you are, I’ll 
send you a long e-mail to launch this project.

To be continued...

young bochur learning in the yeshiva of Baranovich, developed 
a serious throat ailment and was advised that he would require 
special surgery to correct the problem. The center for such 
medical issues during the early part of twentieth-century 

Lithuania, was the capital city of Vilna, and the boy made arrangements 
to travel there. Before he left, he went to speak with his rebbe, R’ 
Dovid Rappaport ZT”L, author of Mikdash Dovid, to ask for a letter 
of approbation describing his plight that he may bring before the gadol 
hador, R’ Chaim Ozer Grodzensky ZT”L, Chief Rabbi of Vilna. R’ Dovid 
wrote the letter and addressed it to R’ Chaim Ozer. Letter in hand, the 
bochur made his way to Vilna.
       His first stop in the big city was at the residence of the Rov. 
R’ Chaim Ozer read the letter and began asking all sorts of questions 
pertaining to his condition, as to better ascertain the proper method 
with which to proceed and the treatment that would be needed. The 
brilliance of the Rov was evident, as R’ Chaim Ozer immediately grasped 
the severity of the situation and concluded that a certain surgery would 
be preferred over another. Immediately, he wrote down the name and 
address of a particular doctor in Vilna and told the bewildered bochur to 
go see him and tell him that the Chief Rabbi had sent him. He also gave 
him some money for temporary lodgings, so that after the operation was 
completed he would be able to rest up and regain his strength before 
enduring the long trip back to Baranowitz. The bochur was overwhelmed 
by the care and concern of the great Rov and did exactly as he was told.
       Boruch Hashem, the surgery went well, and the boy was able to rest 
up for a number of days. Before his return trip back to Baranowitz, he 

felt it was only decent and proper for him to see R’ Chaim Ozer once 
again, thank him for all his assistance and receive a beracha for continued 
success in his studies. 
The apartment where R’ Chaim Ozer lived was known as an open house 
for most hours of the day. He did, however, keep his doors closed for a 
short time during the afternoon when the Rov would rest and eat lunch. 
It was exactly at this time that the young bochur arrived at the Rov’s 
home and found to his dismay that the doors were locked. His train was 
leaving soon and he didn’t have much time to wait. 
       Just then, one of the respected dayanim of the city appeared at R’ 
Chaim Ozer’s door, needing to discuss a matter of urgency with the Rov. 
He knocked repeatedly and waited with some impatience. After a short 
time, the door opened and none other than R’ Chaim Ozer himself, 
stood there. Immediately, he noticed the young bochur standing off to 
the side and bade him to come inside. 
Of course, the bochur complied and R’ Chaim Ozer started asking 
questions about the surgery. “Did it go well? Are you feeling better? 
When are you leaving?” To all these questions, the shy boy responded 
either by nodding his head or quietly murmuring an answer. 
R’ Chaim Ozer smiled warmly and took the boy’s arm. “You don’t 
understand. I want you to talk, to answer me so that I can hear how your 
voice sounds now that the surgery is done. Please - say something - I 
want to hear your voice!” 
The gadol hador spoke to hundreds of people every day, but his concern 
for the voice of one young bochur from Baranowitz was astounding.

A
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Pekudei 

Rav Hirsch’s Unique Views on Shabbos - Part 2 

 

Last week, we wrote that Parshiyos Vayakel and Pikudei are often read together. We also described how 
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l viewed the 39 melachos in terms of the two aspects of Shabbos – 
zechor yitzias mitzrayim and zechor le’maase bereishis.  

He breaks these into two groupings - the first 38, and then the last melacha. This relates to the 
completion of the 39th, the hotzah, the transfer of an object from one domain to another, from rishus 
hayachid, out into rishus harabim - or the reverse – as well as transferring an object a minimum of four 
amos - which seems far from being considered a “creative” act like the first 38. 

Before we analyze the dyukim – detailed analysis - of Rav Hirsch, it might be instructive to see how the 
Baal Haturim opens worlds of merazim – hints - for us regarding the 39 melachas.  

First, he shows us the derivation from the first possuk in the Parsha: aleh devarim asher tziva hashem 
la’asos osam. From the gemara in Shabbos 70A, we learn that aleh devarim teaches us that aleh – 
Aleph, Lamud, and Heh - is gematriah 36, and devarim is plural, meaning 2, and the letter Heh adds one 
more. Hence, there are 39 melachas. 

Second, the letters of la’asos can be rearranged to spell Lamud Tisha, meaning 30 plus 9! Since the 
word has no letter Vav, we learn that there 39 melachas, only performable during the six days of the 
week!  

Third, we see in Bereishis a hint to the thirty nine melachas in the section from Bereishis until the words 
asher bara elokim la’asos. There are thirty nine words that are forms of the words for making, creating, 
labor, being, bringing forth, and separation! This indicates that there are 39 classifications of labor. 
Since Hashem rested on day 7 from the acts contained in these 39 words, so must we refrain from these 
labors. 

The next two hints the Baal Haturim brings from the Rokeach. 

Fourth, from the first possuk in parshas Vayakel, we also find another hint to the 39: from the word 
vayakel until the words lo tba’aru aish..b’yom hashabbos, there are 39 words, followed by the word 
hashabbos! 
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Fifth, from the second possuk starting with shashes yamim, we see another hint: the gematriah of the 
word shashes is 1000, which equals the gematriah of the expression arbaim chaser echas – forty minus 
one! 

Now, perhaps we can more fully appreciate Rav Hirsch’s unique overall perspective in pointing out that, 
in the last days before the churban, Yirmiyahu chose to focus on this seemingly small, inconsequential 
last melacha, in his words which many say before Kiddush on Shabbos morning:  

"If you refrain from trespassing Shabbos, from pursuing your own interests on my holy day; if you call 
Shabbos a delight and the holy day of Hashem; if you honor it, not going your own ways, serving your 
own interests, or pursuing your own affairs; then you shall take delight in Hashem, and I will make you 
ride upon the heights of the earth; I will feed you with the heritage of your ancestor Yaakov, for the 
mouth of Hashem has spoken."  

Rav Hirsch views this last melacha as representing our true zechar yitzias mitzrayim. How so? 

The issurim of the first 38 melachas all show that man is master of matter, of things physical. Hotzah is 
a “matter” not of physical, but of the social world. The idea of community and social life is a reciprocal 
relating going in both directions between individual and community, including public domain concerns.  

Therefore, while the issurim of melachas 1 through 38 share the idea that man subordinates his power 
to Hashem, the issur of Hotzah indicates that man should place his social life as well under Hashem’s 
dictates!  

Thus, #1 through #38 acknowledges man’s work in nature, and #39 does so in history and human 
interaction. Since our world is really “Nature and State”, so too is Hashem’s mastery over both.  

Now, Rav Hirsch connects these ideas to Shabbos – we establish Hashem’s kingdom via “recognizing” 
Shabbos. This ties together zechor yitzias mitzrayim and zechor le’maase bereishis. They are 
complements of one another.  

Zechor le’maase bereishis is the fact upon which Hashem’s mastery of the world rests, as expressed by 
the issurim of melachas 1 through 38.  

Zechor yitzias mitzrayim focuses on Hashem’s mastery of State-life, indicated by the issur of Hotzah! 

We can now understand why Yirmiyahu focused on #39.  

It was the recognition of Shabbos by the issur of Hotzah which served to remind us that the State and 
its continued existence depended on honoring the seal of Hashem on the life of the State. To carry on 
Shabbos is to remove Hashem from the social life within the State. Unfortunately, his message was not 
heeded. 

This consciousness of a “last act” can also be accessed by stopping and thinking before we say vaya’culu 
hashamayim v’haaretz bcal tziva’am. It is very helpful to reflect on the fact that the gematriah of the 
word vayaculu is 72, the same as the gematria of the word chesed. 72 is also the first mispar kattan of 
Shabbos, which has the value of is 702.  
 
Ultimately, the last act of creation, the last knock or seal of the barrel, was the inclusion of chesed in all 
of Hashem’s acts. Our job is to look to see it, as taught by Avraham - to pursue it – as taught by Aaron - 
and to love it – as taught by the Chafetz Chaim.  
 
There is no better time than in the preparation for Shabbos, in the refraining and appreciating the social 
significance of #39, and in the incredible enjoyment of Shabbos as zechor yitzias mitzrayim and zechor 
le’maase bereishis, which connect us to Nissan and Tishrei, the bookends of our year. 
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Parashas Pekudei ט"עשת ידוקפתשרפ

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

ןכשמהידוקפהלא
These are the accountings of the Mishkan. (38:21)

The Torah dedicates four parshiyos to details of the 
construction of the Mishkan, its keilim, utensils, and the Bigdei 
Kehunah, Priestly vestments, worn by the Kohanim when they 
performed the avodah, service, in the Mishkan/Bais Hamikdash. 
Both Parashas Vayakhel and Parashas Pekudei recap the many 
contributions and utensils required for the construction of the 
Mishkan. All of this was for the place in which Hashem’s Shechinah, 
Divine Presence, would repose here on earth. Basking in the 
Shechinah’s Presence would seem to be the penultimate experience. 
Coming to Yerushalayim just to be in the Holy City, near the Bais 
Hamikdash, would appear to take precedence over anything else. 
Yet, Chazal teach that the mitzvah of hachnosas orchim,
welcoming/reaching out to wayfarers (or anyone else who is in need 
of a place to rest, a meal, a warm conversation), takes precedence 
even over being mekabel Pnei HaShechinah, receiving the Divine 
Presence. This incredible idea is derived from the actions of our 
Patriarch, Avraham Avinu, who, while in midst of a conversation with 
Hashem, excused himself and went to tend to the needs of his 
guests. A Jew in need takes priority over everything. 

What is it about providing hospitality that gives it such 
extraordinary status? Why did Avraham beg Hashem’s “indulgence” 
while he went to tend to the needs of his guests? When Avraham 
did this, he essentially committed two acts that beg elucidation: he 
interrupted his visit from Hashem, something which is clearly 
beyond our ability to understand; he taught that tending to guests 
takes precedence over the experience of speaking with Hashem! 
Horav Shlomo Wolbe, zl, quotes the Mishnah in Pirkei Avos 4:22, 
which teaches: “One hour of repentance and good deeds in this 
world is worth more than a life of eternity in the World-to- Come.” 
Hashem has placed us in this world for a purpose: to serve Him. This 
act of service is of greater value than any spiritual revelations that 
can be garnered either in this world or even in Olam Habba. 
Carrying out a mitzvah is of utmost significance and value. It is 
greater than studying Torah, reflecting upon Hashem’s greatness, or 
even receiving the Shechinah. Regardless of the activity in which he 
is engaged, he must drop it to perform a mitzvah. [This does not 
negate Torah study as a mitzvah. I think the Mashgiach seems to be 
distinguishing between a mitzvah which focuses upon one’s own 
personal spiritual advancement and a mitzvah which involves 
reaching out to and helping others. While the study of Torah 
benefits the entire universe, the immediate focus is on the 
individual’s personal ascendency.]

Rav Wolbe relates that Horav Yisrael Salanter, zl, was once 
reciting Shema when he overheard two people arguing over whose 
obligation it was to bury someone who had passed away. 
(Personally, I am not sure why such people should be serving on the 
Chevra Kaddisha, Jewish Burial Society. It is a sacred privilege to be a 
member of this august group of volunteers. One who considers this 
work a burden obviously does not understand the meaning of 
“sacred” or “privilege.”) Immediately, Rav Yisrael, the venerable 
founder of the mussar, ethical character refinement, movement, 

removed his Tefillin and ran to bury the man. Despite the fact that 
he was in the middle of davening, praying, reciting Shema, and that 
it was not his personal responsibility to attend to the burial of the 
deceased, Rav Yisrael moved without hesitancy. He was a man of 
action who did not pause even for a moment when it involved the 
performance of a mitzvah. 

One Yom Kippur, while Rav Wolbe was a student studying
in the Mirrer Yeshivah in Europe, prior to Mussaf the chazzan sent a 
number of students to check on the welfare of one of the boys who 
was ill. “This is the obligation of the day,” declared the chazzan. In 
other words, we are placed on this world to do, to act, to perform 
mitzvos. Performing a mitzvah (especially if it involves attending to 
both the physical and emotional needs of someone) takes 
precedence over davening on Yom Kippur, the holiest day of the 
year. 

How often do we become inspired by a good speech, a 
great shiur – and then what? How long does the inspiration last? We 
must immediately concretise our emotions by turning them into 
actions, thereby achieving more than one who has the unparalleled 
opportunity to speak with the Shechinah! 

םידקפהלערבעהלכלשדקהלקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב
A beka for every head, a half-shekel to the sacred shekel for everyone 

who passed through the census takers. (38:26)

So many people contributed towards the Mishkan. One 
might think that due to the sheer numbers of contributors, the 
individual contribution/contributor would become lost in the 
shuffle. Such thoughts are the result of a small mind or limited 
cognitive ability. Nothing is insignificant in the eyes of Hashem. 
Indeed, this is true concerning all spirituality. Everything counts. One 
never knows what good can result from a single act of spirituality. 
The following vignettes underscore this idea. 

A young Kollel fellow maintained an outreach programme
out of a small shul in central Eretz Yisrael. He was extremely 
dedicated to his mission and was quite successful at it. One day, a 
young, assimilated college student visited his shul and requested an 
overview of Judaism. He was obviously a bright young man, 
evidenced by the fact that he was enrolled in a fellowship 
programme in one of the country’s most prestigious schools. He was 
a physics major. He clearly presented himself as a level-headed, 
highly intelligent young man who was sincerely interested in finding 
out about Judaism. After an hour of presenting cogent questions 
and receiving satisfactory answers, he appeared satisfied with what 
he had learned about the Jewish religion. This young man was, of 
course, Jewish, but assimilated. As an Israeli, he knew how to read 
Hebrew, but he was at a total loss with regard to navigating his way 
through the siddur. When the shul members came to daven 
Minchah, he asked to join them. Not knowing his way around the 
siddur, his recital of the Shemoneh Esrai took a bit longer than that 
of the rest of the congregants, as he read every word: Yaaleh v’yavo, 
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nacheim, Aneinu, Al HaNissim/Purim, Chanukah, etc. His sincerity 
compensated for his lack of knowledge. 

Finally, after Minchah, the Kollel fellow inquired of his 
newly-found student what had catalysed/ inspired his visit. He 
explained the following: “One day, as I was returning home from 
school, I was sitting on an Eged bus and reading the daily newspaper. 
Suddenly, I noticed an observant Jew bend down on the floor to pick 
up a soiled piece of bread (probably left by a child) and hold it in his 
hand for the duration of his ride. As we both alighted from the bus 
at the same stop, I asked the man, ‘Why did you pick up that soiled 
piece of bread and hold it in your hand until now (when he put it 
into a garbage bin)?’ He explained that he had acted in accordance 
with Halachah that requires one not to permit food to be defiled, 
but rather, he should pick it up and put it in its proper place. I was so 
impressed with his response that I felt it behoved me to learn more 
about Judaism.” 

On the next visit to the shul, the student brought a few of 
his friends with him who were quite distant from anything Jewish. 
Indeed, the school that they attended was staffed by professors 
whose love for observance did not exist. It all started with a Jew 
picking up a soiled piece of bread. This served as the catalyst for a 
group of assimilated young Jews to return to their roots. One small 
step engendered the spiritual deliverance of a group of lost Jews. 
We should never belittle the little things that people do. What may 
be small to us is quite large on the spiritual screen. 

Horav Chizkiyahu Mishkovsky, Shlita, relates the story of a 
critically ill man who required serious life-saving surgery. The earliest 
possible time when it could be performed was on Shabbos. Since his 
life was in danger, the sick man agreed to have the surgery take 
place on Shabbos. The procedure required a 500 dollar co-pay, 
which the surgeon insisted the man sign for payment prior to 
surgery. Otherwise, the procedure would not be performed. The 
patient replied that the surgeon would have to accept his word 
concerning payment, since signing a paper was not included in the 
halachic dispensation of pikuach nefesh, life-threatening deeds. In 
other words, chillul Shabbos, Shabbos desecration, could occur in 
order to save a life, but signing a contract was not part of the life-
saving process. 

The surgeon was adamant, refusing to perform the surgery 
unless he saw a signature on the contract. When the Jew saw that it 
was either sign his name or lose out on the surgery, he acquiesced to 
sign the contract.  Instead of writing chameish meios, 500, however, 
he wrote elef, 1000. The surgeon asked, “Why did you obligate 
yourself to pay 1000 dollars when all I wanted was 500 dollars?” The 
patient’s response should inspire us all, “I did not want to write two 
words when I could get by with one. The money? I would rather lose 
500 dollars than add to my Shabbos desecration.” 

When the surgeon heard this, he was so impressed at a 
fellow Jew’s love for the institution of Shabbos (that he was 
prepared to lose money not to write an extra word) that this act of 
conviction catalysed the surgeon’s personal journey of spiritual 
return to Judaism. One small act, an act which “some” might view as 
insignificant, changed future generations. 

השמלאןכשמהתאואיביו
And they brought the Mishkan to Moshe. (39:33)

Rashi explains that the people came to Moshe Rabbeinu
with a problem: They had formed all of the Mishkan’s components, 
but they just could not seem to erect it. Whatever they did – did not 
endure. Apparently, Hashem wanted Moshe to put the finishing 

touch on the Mishkan. Rashi teaches that Moshe had previously not 
been involved in either contributing towards, nor constructing, the 
Mishkan. Hashem gave him the opportunity to put the finishing 
touch on their work. Indeed, without him their work would have 
been for naught, because it could not achieve viability until it was 
standing erect. 

Furthermore, on his own, Moshe was unable to raise the 
Mishkan, because of the weight of the Kerashim, beams. Hashem 
told Moshe to “involve yourself (engage in erecting the Mishkan), 
and it will appear as if you are erecting it.” In other words, nothing is 
set up on its own. We always need Hashem. 

Perhaps we can derive a deeper lesson from Hashem’s 
insistence that Moshe be the one to raise the Mishkan. When 
Hashem called for contributions for the Mishkan, everyone came 
forward to offer his contribution. When Hashem asked for skilled 
artisans to construct the Mishkan’s components, those who felt 
competent came forward. Now that the work was all done and the 
Mishkan was about to be raised, a setback seemed to impede the 
seamless progression from dream to reality. Hashem wanted Moshe 
to assume the administration of the final phase. Why? 

There is an important message here for all future 
generations – not just concerning the Mishkan. Money – regardless 
of the sanctity of its source – does not create an enduring Sanctuary,
Torah-oriented edifice, organisation or endeavour. The spiritual 
component, which the Torah leader provides, determines its 
durability. The material component is critical, but, without Torah, it 
will not endure. 

To take it one step further, the contributions – the 
tzedakah, charity, generosity of Jews – represent their acts of 
chesed. Torah supersedes chesed. Torah guides chesed. Acts of 
lovingkindness which are neither built upon nor inspired by Torah 
guidance, lack spiritual integrity, and, to a certain extent, are flawed. 

Furthermore, the “Moshes” of each generation are acutely 
aware that every endeavour achieves fruition only through Hashem. 
Just as Moshe was told to “involve himself by lifting the beams,” and 
Hashem would do the rest, likewise, the Torah authority knows that 
he is simply a figurehead. Hashem pulls the strings; He makes it 
work. The individuals who so generously contribute the funds might 
be carried away with their material abundance, to the point that 
they think that they are in charge. Hashem asserts the opposite. 
They facilitate, but Hashem creates reality. 

הלעמלמוילעלהאההסכמתאםשיו...ןכשמהתאהשמםקיו
השמתא'דהוצרשאכ

Moshe erected the Mishkan… and he put the cover of the Tent-spread 
on it from above as Hashem commanded Moshe. (40:18,19)

Moshe Rabbeinu was the one who raised the Mishkan, 
assembling it in accordance with Hashem’s command. Betzalel was 
the architect of the Mishkan, preparing its parts and vessels, so that 
Moshe could erect it. Why Moshe?  Why not Betzalel?   Why not 
Aharon? It is not as if they did not have a vested interest in seeing 
the finished product. To Betzalel, it would mean that he had carried 
out Hashem’s Will to build the Mishkan in order to atone for the sin 
of the Golden Calf, during which his grandfather had been 
murdered. Aharon HaKohen played a role in the creation of the 
Golden Calf. He certainly wanted a sign that he was forgiven. 
Allowing him to erect the Mishkan would have been a meaningful 
sign that he had been absolved. Instead, Hashem gave Moshe this 
honour. 
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The Midrash (Tanchuma Pekudei, 11) teaches that all of the 
following made the attempt to raise up the Mishkan: the chachmei 
lev, wise men, whose extraordinary skill allowed them to make the 
Mishkan’s component parts; Betzalel and his partner Ohaliav. None 
succeeded in constructing the Mishkan in a way that it would remain 
standing. Why? The Midrash explains that Moshe was anguished 
over the fact that he had not played a role in the creation of the 
Mishkan. He had not contributed funds for the Mishkan. He had not 
worked on its creation. Hashem said, “Moshe, since you were 
anguished over not having played a role of any kind in the 
construction of the Mishkan, therefore, you will be the one to raise 
it.” Moshe said to Hashem, “But I do not know how to raise it (given 
that no one else could). Hashem responded to Moshe, “You stand 
there and involve yourself (act as if you are raising it up) in setting it 
up. It will appear as if you are the one doing it. (Actually, it was 
Hashem Who did it, because its component parts were impossible to 
lift). 

The Tanchuma reveals a novel lesson to us. Moshe did not 
contribute to the Mishkan. Everyone gave – but Moshe. Certainly, he 
had the means. Why was he excluded? The Nesiim, Princes, waited 
too long to give. Their money was no longer required. Surely, this 
cannot be said concerning Moshe. 

Horav Aryeh Leib Heyman, zl, explains that from the very 
onset, Moshe was not included in the command to contribute 
towards the Mishkan. He was instructed to take contributions from 
them – the people. He, however, was not told to give! Why should 
Moshe, our leader, not have been encouraged to play a role – from 
the very beginning – in the creation of the Mishkan?

Rav Heyman observes that the source of the gold, silver 
etc., that the people contributed toward the Mishkan was Egypt –
specifically, the Egyptians, who, during the three days of darkness, 
were only too happy to “lend” their precious metals and jewellery to 
the Jewish people. This was all part of the Divine Plan to compel the 
Egyptians to pay for enslaving the Jewish people for 210 years. 
Hashem had promised that, “afterwards, they will leave with great 
wealth” (Bereishis 15:14). We cannot ignore the fact that the 
component parts of the Mishkan were intrinsically connected to the 
enslavement of the Jewish People. The Mishkan/edifice essentially 
stood as a testament before Hashem to the affliction which the Jews 
suffered in Egypt. 

A number of “reminders” before Hashem are incorporated 
in Jewish practice that are worthy of note. (The Mishkan is one of 
them.) The Kohen does not enter the Kodesh HaKedoshim, Holy of 
Holies, wearing gold vestments, because gold brings the sin of the 
Golden Calf to mind. A human being forgets. Hashem never forgets. 
Even a one-time infraction becomes forever etched in the spiritual 
cosmos. If gold served as a reminder of sin, certainly the precious 
metals used for the Mishkan betoken the bitter affliction to which 
the Jews were subjected. 

Likewise, we ask Hashem to consider the “ashes” of 
Yitzchak Avinu (as if they had been there, since it had been the 
Patriarch’s intention to go through with the Akeidah). Remembering 
the Akeidah serves as an incredible z’chus, merit, for Klal Yisrael. 
Furthermore, the livnas ha’sapir, sapphire brick, is beneath the Kisei 
HaKavod, Throne of Glory, which Hashem keeps stored before Him 
as a remembrance of the Egyptian bondage. 

Thus, suggests Rav Heyman, it is appropriate to say that 
Moshe had been excluded from contributing to the Mishkan for this 
specific reason. The Mishkan recalls the slavery, in which Moshe did 
not take part. One might ask why the shevet, tribe, of Levi had been 
included in the Mishkan. They, too, had not been enslaved, because 
someone had to maintain the bond with the Torah. Since shevet Levi

learned throughout the shibud, bondage, they had not been 
enslaved. Nonetheless, their children, just like the children of the 
other tribes, had been thrown into the Nile. They may not have 
laboured, but they certainly suffered. 

Moshe was the Rabban Shel kol Yisrael, the quintessential 
Rebbe of the Jewish People. Leadership positions are never easy, and 
certainly not worth the “fringe benefits” that result from holding 
them. Nonetheless, after all is said and done, the leader stands on a 
different plane – one that distinguishes him from the people. When 
the people suffer, the leader suffers with them – but only in spirit. 
He is not in the trenches experiencing the danger, suffering the 
pangs of anxiety, as do his people. He carries his responsibility with 
great concern, but, nonetheless, he does not suffer the way they do. 
He emerges as the hero of the campaign, despite the fact that he
has not experienced the campaign in the same manner as did his 
people. His victory is different from theirs. Therefore, the 
celebrations and rewards are also different. 

Va’ani Tefillah

בושתםימחרבךריעםילשורילו
V’l’Yerushalayim Ircha b’rachamim tashuv.

And to Yerushalayim, Your city, You should return with compassion.

We ask Hashem to return to Yerushalayim, but actually He 

has never fully left. When Hashem destroyed the Bais Hamikdash, 

He did not make a total and final departure from Eretz Yisrael. The 

Gaon, zl, m’Vilna, says that Hashem’s holiness, which He dedicated 

to Yerushalayim, remains there. 

We plead with Him to return in such a manner that His 

imminence will be felt. We know that we are not worthy of His 

making His Presence felt in the same manner that it was in times of 

old, when the Bais Hamikdash was in full capacity. We ask that He 

return in some measure, so that we can yearn for His complete 

Presence. 

As long as Hashem’s Presence remains to some degree, our 

relationship with Him is sufficient for us to relate to Him. If chas 

v’shalom, Heaven forbid, His entire Presence would disappear, we 

would be unable to relate to Him, thus leaving us bereft of the 

ability to yearn for His return. Without yearning, we certainly have 

no hope for return. This is the meaning of this blessing. 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  PPiikkuuddeeii  
RReemmeemmbbeerr  tthhee  

EEiigghhtteeeenn  
““AAbba, can you please help me with 

my homework assignment?” 
“My pleasure, Chaim.” 
“We have a difficult question to work on. 
We are learning about the weekly Amida 
prayer. We call it Shemoneh Esray be-
cause it originally consisted of eighteen 
berachos. The question is: why were 
there eighteen berachos? Is there some 
significance to the number eighteen?” 
“That is an excellent and thought provok-
ing question, Chaim.” 
“The Rebbe said that our Sages answer 
this question when commenting on a 
verse in this week’s parasha.” 
“In that case, let us open up the ‘Torah 
Temima’ Chaim. The author, Rav Boruch 
HaLevi Epstein from Pinsk collected all of 
the Gemoras and other works of our 
sages relevant to the verses in the Torah.” 
“Look, Abba! He quotes the Gemora 
Yerushalmi (Berachos 4:3) on 
the second verse of the 
parasha!” 
“I see, Chaim. ‘Every 
day, a man prays 
eighteen blessings. Why 
eighteen? Rav Shmuel Ber 
Nachmani says in the name of 
Rebbe Yochanan, “The eighteen 
blessings correspond to the eighteen 
commands in the parasha of Mishkan 
Sheini.”’” 
“That answer itself raises a few questions, 
Abba.” 

““YYes, it does need some explanation, 

Chaim. The Torah Temima gives us the 
background. The eighteen commands are 
the eighteen verses that end with the 
words, ‘As Hashem had commanded 
Moshe.’ The Torah describes a portion of 
the work of the Mishkan, and then ends 
with the statement that Betzalel and Oho-
liav did everything as Hashem had com-
manded Moshe.” 
“What is Mishkan Shenei, Abba?” 
“The Mishkan of Parashas Pikudei, Chaim. 
The first reference in the Torah to the 
building of the Mishkan is in Parashas 
Trumah. That is called Mishkan Rishon. 
Our parasha, the second description of 
the work of the Mishkan, is called Mish-
kan Shenei.” 
“I see, Abba. The Torah makes the state-
ment ‘as Hashem had commanded 
Moshe’ eighteen times in Mishkan 
Shenei.” 
“Right, Chaim.” 
“Still, Abba, we need to know what is the 
connection between this and the eighteen 
blessings.” 

““YYes, Chaim, the Torah Temima con-

tinues by explaining that the Mishkan and 
its successors, the two Bottei Mikdash, 
provided kaporos (atonement) for the 
Jewish people. The korbonos (sacrifices) 
that were offered there forgave the sins 
of the Jewish people. With the destruc-
tion of the second Beis HaMikdash, this 
zechus was taken away from us.” 
“Oy vey vey vey, Abba! What can we do 
to get a kapora for our sins?” 
“Hashem gave us a replacement, Chaim. 
It is called tefillah (prayer). The central 
point of the weekday tefillah is the Ami-
dah – Shemoneh Esray. The Anshei Kineses 
Hagedola (Men of the Great Assembly) 
authored this prayer, as well as all of our 
blessings and prayers. They fixed the 
number of blessings in the Amidah at 
eighteen to remind us that our prayers are 
a substitute for the offerings that were 
brought in the Mishkan and Bottie Mik-
dash. The eighteen blessings correspond-
ing to the eighteen commands in the 
building of the Mishkan.” 

“Wow, Abba! You have 
changed my whole 

perspective of 
the Amidah 
prayer. Instead 
of being just 
praise, requests, 

and thanks to 
Hashem, I now 

understand that it is like 
korbonos! My tefillah has the power to 
bring a kapora, just as the korbon chattos 
did! The korbon tomid forgave the sins of 
all Klal Yisrael. So can I! I am going to 
pray with a new kavannah (intention) 
Abba! I am going to offer up my tefillah 
like a korbon!” 
“May Hashem accept and answer all of 
your tefillos, Chaim.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
What can we do to receive a kapora for 
our aveyros? The first step is, of course, 
teshuva. Even after a person has done 
teshuva, some aveyros also require the 
kapora of a korbon. How can we receive 
that kapora to cleanse our neshamos 
when we have no Beis HaMikdash? By 
praying properly. Our sages teach us that 
prayers are our substitute for korbonos. 
The eighteen blessings remind us of the 
Mishkan and its korbonos. Keep this in 
mind kinderlach, when you are praying. It 
will undoubtedly help your kavannah, 
and the effectiveness of your prayers. May 
we soon have the opportunity to offer up 
real korbonos in the next Beis HaMikdash! 
 

WWhhoo’’ss  CCoouunnttiinngg??  
““DDo you have everything that you will 
need?” 
“I’m not sure. Let’s go through the check-
list again.” 
Slowly they go down the list together, 
checking off every item. 

“Everything is in order. You are now 
ready to leave on your mission. Remem-
ber, when you are finished you will have 
to return back here and give an account-
ing of everything that you were given to 
use on your mission.” 
“I understand.” 
“You should have much success. May 
Hashem be with you.” 

He makes his way down the narrow tun-
nel until he is out of sight. When he 
reaches the other end of the tunnel, two 
hands gently pull him out. 

“Mazel tov! Mazel tov! Your wife has just 
given birth to a baby boy.” 

     

““TThese are the accounts of the Mishkan 
(Tabernacle)” (Shemos 38:21). The Torah 
proceeds to give an exact accounting of 
all the gold, silver, and copper that was 
used in the building of the Mishkan. Why 
was this accounting necessary? Rav Moshe 
Feinstein answers that the Torah is teach-
ing us a very important lesson. A person 
must give an accounting of everything 
that Hashem has given to him. What did 
he do with the precious time that Hashem 
gave him on this earth? Did he learn To-
rah and do mitzvos? Or did he waste his 
time on frivolities. What did he do with 
the livelihood that Hashem gave him? 
Did he give tsedaka? Was he blessed with 
good health? Intelligence? Skills? What 
did he do with all of these gifts? A person 
should not think that he can do whatever 
he pleases. He will have to give an ac-
counting for everything. 
 
Kinderlach . . . 
We are on a mission called life. Hashem 
gave us many things to use on this mission. 
He has a checklist of everything. He wants 
the best for us, therefore, He gave us the 
Torah which instructs us how to use every-
thing. When we follow its instructions we 
will be the best that we can be. Did you 
learn well today? Or did you waste your 
time spent in school. Did you thank Imma 
for preparing a delicious meal for you? Or 
did you let the opportunity to express your 
gratitude slip by. Did you give tsedaka to 
the poor man who was collecting? Did you 
eat good healthy food that will make you 
stronger and healthier? Or did you waste 
your appetite on junk food. Hashem is 
keeping count of everything that you do. 
He wants you to give a good accounting. 
This will earn something very special for 
you . . . a good name. 
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No Boundaries 
אלה פקודי המשכן משכן “ 38:21
העדות אשר פקד על פי משה, 
עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן 
 ”הכהן

“These are the reckonings of the Mishkan, 
the Mishkan of Testimony, which were 
reckoned at Moshe’s bidding.  The labor of 
the Leviyim was under the authority of 
Isamar, the son of Aharon Hakohen.”  The 
Torah says that Moshe Rabbeinu performed 
a reckoning of the Mishkan – the Mishkan 
Ha’eidus, the Mishkan of Testimony.  What 
does משכן העדות mean?    
 The – ”אלה פקודי המשכן משכן העדות“ 
words, “משכן העדות” appear to be extra here, 
thus the Medrash Darshens these words.  
Moshe Rabbeinu went to Hakodosh Boruch 
Hu and asked what he should do with the 
extra materials that were donated for the 
Mishkan.  The Medrash says that 
Hakodosh Boruch Hu said that all of the 
leftover donations should be to enhance the 
Mishkan Ha’eidus, the Aron Hakodesh, 
which was in the Kodesh Hakdoshim.  This 
Medrash is quite perplexing when we know 
that there were very specific dimensions 
given for the Aron Hakodesh. How was 
Moshe able to add to it in any way?  Rather 
the Mishkan Ha’eidus, the Aron Hakodesh 
that Moshe Rabbeinu was to add on to, was 
an earlier Aron that Moshe Rabbeinu built 
of plain wood to house the second Luchos 
until they could be moved to their 
permanent resting place.  This Aron was 
also used to house the scroll upon which 
Moshe Rabbeinu inscribed the Torah, 
portion by portion, as he learned if from 
Hakodosh Boruch Hu.  Once this Torah 
scroll was complete, it too was transferred 
to the Aron Kodesh, which was in the 
Kodesh Hakdoshim (Bava Basra 14).   

Hakodosh Boruch Hu initially had 
Moshe build an Aron from wood, a plain 
Aron, to teach us of the toiling of Torah that 
is necessary for Torah Shebal Peh – for this 
is the way of the Torah, that one must begin 
Torah study from עוני, when poor.  One does 
not have the knowledge and ability to truly 
delve into Torah Shebal Peh, and can only 
achieve a true understanding by being 
Moser Nefesh for it.  Once a Yid invests in 
the Torah Shebal Peh and sacrifices for it, 
thus acquiring a thorough knowledge of it, 
he has two paths before him.  One is to feel 
confident in his knowledge that he has 
already acquired, and not seek to acquire 
more of it.  For that which he may not know, 
he just compares it to what he knows, and 
thus does not feel the need to toil in Torah 
in order to answer questions.  The ability to 
have this success in Torah comes from the 

Aron Kodesh in the Kodshei Kodoshim, 
which similarly did not need to wait long for 
it to come to the purpose of its creation, and 
to achieve the greatness it did, for shortly 
after being constructed, it was filled with 
the second Luchos, and placed in the 
Kodesh Kodoshim.  The second path is to 
delve deeper into the Torah Shebal Peh, and 
continues to work on the Pilpul, with the 
goal of understanding the principles behind 
all of the laws, and to have a keen 
understanding of them in order to be able to 
draw conclusions that can be directly 
applied to questions that have not been 
dealt with in earlier sources.  This path is 
more difficult and arduous, but this group 
ultimately reaches a higher level of Torah 
understanding than the first path.  The 
ability to succeed through this second path 
comes from the Torah scroll that Moshe 
Rabbeinu wrote, section by section, over 
many years, and that he kept with him in a 
plain wooden Aron until it was complete.  
This Aron that held these Torah scrolls of 
Moshe Rabbeinu was so holy, that it did not 
need to be embellished with precious 
stones.  Nevertheless, Hakodosh Boruch Hu 
eventually told Moshe to enhance this Aron 
without any limitations, to teach us that 
there is no limit to the greatness one can 
achieve through this path of Limud 
Hatorah. (העמק דבר) 
והמלאכה היתה דים לכל המלאכה “ 
 And the work had been“ – ”לעשות אותה והותר
enough for all of the work to do it, and there 
was extra.”  Shemos Rabbah 51:2 – Moshe 
Rabbeinu asked Hakodosh Boruch Hu what 
he should do with the leftover donations 
that he had received for the construction of 
the Mishkan.  Hakodosh Boruch Hu told 
Moshe to build a משכן לעדות.  Meforshim ask 
– what is the Torah speaking about here, 
when the Torah does not tell us of any other 
Mishkan that was built.  The Mishkan was 
called the Mishkan Ha’eidus because it 
housed the Aron Hakodesh, which housed 
the Luchos Ha’eidus.  If the Mishkan is 
called after the Luchos, the Torah 
Hakdosha, this teaches us that the 
Kedusha on the Mishkan receives it 
Kedusha from the Luchos – from the Torah.   

The difference between Torah and 
Avodah is that Avodah has Shiurim and 
boundaries, while the Torah is limitless 
with no boundaries.  Iyov 11:9 “ ארוכה מארץ

םמדה ורחבה מני י ” – “Its (the Torah’s) 
measure is longer than the earth and wider 
than the sea.”  Avodah – bringing Korbonos 
has certain times, for example Korbonos 
must be brought by day, while in regards to 
Torah it says in Yehoshua 1:8 “ והגית בו יומם

 – ”You shall toil in it day and night“ – ”ולילה
it is not limited by time, as it is to be done 
by day and night.  Klal Yisroel brought 
materials for the Mishkan without 
boundaries and limits, until a voice was 
heard in the camp that they should not 
bring any more – they had given more than 
needed, because the Kedusha of the Torah 
has no boundaries.  This was what 
Hakodosh Boruch Hu was telling Moshe to 
do with the leftover materials donated for 
the Mishkan – to be left for the Mishkan 
Ha’eidus – which received its Kedusha from 
the Torah Hakdosha.  All of the Avodah of 
the Mishkan was only from the Kedusha of 
Torah, which was in the Aron Kodesh; the 
Luchos, which were the Torah Shebiksav, 
and the Sefer Hatorah which was placed in 
the Aron Hakodesh, which represented the 
Torah Shebal Peh.   The “extra” material 
that was donated was to be left in the 
Mishkan as a sign to Klal Yisroel that the 
Kedusha of the Mishkan was all from the 
Mishkan “Ha’eidus” – from the Torah 
Hakdosha.  The extra material represented 
the Torah, for just as that was given 
limitless and without boundaries, so too the 
Torah is endless without boundaries. ( מעין
   (בית השואבה

The Mishkan was testimony to 
how great Klal Yisroel were, but more 
importantly, how great Klal Yisroel have 
the ability to become.  The Mishkan 
Ha’eidus represented that which did not 
have boundaries.  Klal Yisroel received two 
amazing gifts from Hakodosh Boruch Hu, 
two gifts which we must take advantage of 
and appreciate: the Torah Hakdosha, and 
the ability to do Teshuva for our sins – to 
have them be forgiven by Hakodosh Boruch 
Hu.  The way to come close to Hakodosh 
Boruch Hu is through the Torah Hakdosha.  
We have the opportunity to “add” to the 
Torah, as Torah Shebal Peh is the 
opportunity for Klal Yisroel to be a part of 
the Torah Hakdosha.  When one Chas 
V’sholom sins, it pushes him away from 
Hakodosh Boruch Hu, and distances him 
from the Torah Hakdosha. We must utilize 
this gift of Teshuva, so that we are forgiven 
for our sins, and can once again be close to 
Hakodosh Boruch Hu.  Teshuva is that 
which according to the strict letter of the 
law should not work – but Hakodosh 
Boruch Hu, in His great Rachamim gives us 
the opportunity to do Teshuva.  Oh, how 
great it is to be a Yid, that we are Zoche to 
the Torah Hakdosha and to Kapparah for 
our sins.  May we be Zoche to truly 
appreciate these wonderful gifts and utilize 
them to the fullest 
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PARSHAS	PEKUDAI	

WHICH	CLOUD	ARE	YOU	ON	ANYWAY	
	

Thanks	to	modern	technology	one	would	expect	that	the	ordinary	person	should	become	more	aware	and	sensitive	to	
Hashem's	 creation.	 Take	 for	 instance	 the	 clouds	 in	 the	 sky.	Who	would	 ever	 think	 of	 them	 at	 all	 if	 it	 wasn't	 after	 a	
forecast	of	cloudy	skies	 followed	by	a	downpour.	However,	 thanks	 to	Apple's	 iCloud	which	comes	 to	 remind	us	more	
frequently	of	Hashem's	miraculous	clouds	even	when	we	are	 indoors.	But	 that	 focus	on	the	heavenly	clouds	will	only	
take	 place	 if	 one	 allows	 himself	 to	 erroneously	 think	 that	 iCloud,	 which	 stores	 one's	 information,	 data,	 files,	 and	
pictures,	is	based	somewhere	upwards	in	the	heavens	maybe	on	a	huge	satellite.	However,	most	tech	people	who	are	in	
the	know	realize	that	the	name	iCloud	has	nothing	to	do	with	heaven.	After	all,	Maiden	North	Carolina	is	not	a	city	built	
in	the	sky.	Therefore	I	have	come	to	the	conclusion	that	the	name	iCloud	ranks	with	the	same	expression	as	"your	head	
is	in	the	clouds"	which	also	is	not	to	be	taken	in	the	literal	sense	and	it	also	doesn't	direct	you	to	the	heavens.		
"Man	made"	clouds	really	don't	inspire	one	to	think	of	Hashem	after	all,	especially	if	the	cloud	is	one	that	is	preceded	
with	the	letter	I	which	symbolizes	self	and	earthliness.	Don't	let	yourself	be	deceived	by	the	small	letter	i	replacing	the	
more	grammatically	correct	capital	 I	preceding	the	Cloud.	Don't	 interpret	 its	dwarfed	structure	as	a	moral	message	to	
say	that	I	phone	usage	will	make	your	I	more	humble,	i.	The	bottom	line	is	that	even	a	small	i	still	remains	a	self	centered	
i	and		not	yet	a	u.	Apple's	motive	and	goal	is	clear;	to	make	one	self	indulgent	and	absorbed	with	the	i,	period.	Selfie	and	
selfish	belong	to	the	same	club	called	vanity.	סלף	(self)	are	the	letters	of	פסל	an	idol.	Unbridled	egotism	makes	oneself	
into	an	avodah	zara	which	he	worships.		
In	 this	 week's	 parsha	 we	 encounter	 another	 type	 of	 cloud	 of	 a	 very	 different	 nature	 and	 of	 an	 incredible	 spiritual	
magnitude.	It	too	like	our	modern	day	innovation	was	a	cloud	that	was	not	positioned	in	the	sky	but	one	that	descended	
upon	earth	and	filled	the	Mishkan	with	Hashem's	glory.	It	was	a	cloud	in	which	the	Shechinah	of	Hashem	was	covered.	It	
descended	immediately	after	the	building	of	the	Mishkan	was	completed.	It	followed	the	beracha	that	Moshe	gave	to	
Klal	Yisrael	that	Hashem	should	rest	His	presence	upon	the	achievement	of	the	Mishkan	construction.		
Subsequent	the	descent	of	the	Shechinah,	the	passuk	says	 ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא
	able	not	was	Moshe	את המשכן to	enter	 the	Tent	because	 the	honor	of	Hashem	filled	every	part	of	 the	Mishkan.	The	
gemarah	in	Yuma	4b	however	asks	a	contradiction.	It	says	here	that	Moshe	could	not	enter	the	cloud	that	contained	the	
Shechinah.	Yet	we	find	(Shmos	24,18)	that	Moshe	did	enter	the	cloud	that	concealed	the	Shechinah	on	Har	Sinai	 ויבא 
	?משה בתוך הענן ושם האלקים One	 answer	 the	 gemarah	 gives	 is	 that	 	שתפסו הקב"ה למשה והביאו בענן 	 that	 Hashem	
grabbed	Moshe	and	brought	him	into	the	cloud.	The	Bais	Medrash	of	Rabbe	Yishmael	answered	differently	that	Hashem	
at	Har	Sinai	made	a	pathway	through	the	cloud	for	Moshe	to	enter	just	as	He	made	a	pathway	through	the	Yam	Suf	for	
Bnei	Yisrael	to	cross.	
We	would	 like	 to	 suggest	 that	 these	 two	answers	 to	not	differ	 from	each	other	but	 rather	complement	one	another.	
Chazal	 in	their	combined	answer	give	us	great	insight	to	differentiate	between	the	two	clouds	that	are	down	on	earth	
and	allow	entry	for	man.	iCloud	is	free,	and	an	upgrade	starts	with	merely	.99	a	month	a	bargain.	No	sweat,	a	breeze,	all	
that	is	needed	is	the	initial	simple	sign	up,	and	from	then	on	the	storage	will	be	uploaded	for	you	automatically.		
Not	 so	when	 it	 comes	 to	entering	 the	 cloud	of	Hashem.	To	have	an	 intimate	encounter	with	 the	Shechinah,	which	 is	
tantamount	to	having	shamayin	on	aretz,	one	needs	two	prerequisites.	One,	a	miracle	like	Kerias	Yam	Suf	has	to		
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happen,	the	supernatural	making	of	a	pathway.	Yet	that	miracle	only	occurred	because	Nachshon	Ben	Aminadav	jumped	
into	the	waters	willing	to	sacrifice	his	life	to	fulfill	the	words	of	Hashem.	That	allusion	of	the	necessity	of	mesiras	nefesh	
in	order	 to	merit	an	 intimate	encounter	with	the	Cloud	of	 the	Shechinah,	was	already	hinted	to	 in	 the	Shira	of	Kerias	
Yam	 Suf	 (Shmos	 15,17)	 	מכון לשבתך פעלת ה'  a	 foundation	 for	 your	 dwelling	 place	 You	 made.	 To	 benefit	 from	 the	
Shechinah	Cloud	there	is	a	big	price	to	pay	בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך.	But	the	Shechinah	Cloud	experience	is	one	
that	 transcends	 this	world	 and	 contacts	 the	 next	 one	 of	 eternity.	 In	 reality,	 it	 is	 a	 very	 tiny	 price	 to	 pay	 for	 such	 an	
everlasting	other	worldly	rendezvous	with	Hashem.	
The	second	perquisite	is	that	even	after	the	mesiras	nefesh	and	nullification	of	your	desires	to	Hashem's,	one	must	feel	
no	entitlement	of	deserving	such	a	sublime	experience.	One	must	feel	as	if	he	is	forcibly	seized	into	the	cloud	by	Hashem	
even	though	he	is	unworthy	of	such	an	encounter	of	intimacy.	This	is	hinted	in	the	word	 	possesses	one	If	humility.	ענו
true	humbleness	then	he	will	merit	that	the	letter	of	vov	from	the	word	 	which	cloud,	,ענן spell	to	elongated	be	will	ענו
includes	the	final	letter	ן	which	symbolizes	the	pathway	enabling	the	humble	to	enter.	
If	one	fulfills	these	two	requirements	then	he	merits	to	have	Hashem	make	for	him	this	pathway	to	the	Shechinah	and	
forge	that	very	close	bond	to	Him	as	Am	Yisrael	experienced	at	Yam	Suf.	 It	was	there	during	their	crossing	of	the	Sea	
through	this	miraculous	pathway,	that	they	pointed	with	their	finger	declaring	זה אלי ואנוהו	this	is	my	G-d	and	I	will	build	
for	the	Him	a	Mikdash	to	dwell	in	(Onkeles).	With	mesiras	nefesh	one	can	enter	the	Shechinah	Cloud.	For	the	word	ואנוהו	
which	consists	of	two	words	אני והוא	(Shabbos	133b	Rashi)	says	it	all.	The	i	Cloud	is	all	about	oneself	to	the	point	that	its	
users	don't	talk	to	other	people	anymore.	The	Cloud	of	the	Shechinah	 requires	one	to	change	from	the	 	,אני the	 I,	and	
look	to	the	הוא,	he,	an	outsider	besides	yourself	and	see	how	you	can	benefit	him.	Look	outside	yourself	and	see	how	
can	I	give	to	Hashem	נחת רוח.	This	is	also	how	one	emulates	Hashem	עולם חסד יבנה	(Shabbos	133b	Abba	Shaul).		
The	Chizkuni	in	the	first	passuk	of	the	Torah	writes	said	that	the	word	 אדני,	which	translates	as	Hashem	My	master,	is	
found	134	times	in	the	Torah	a"k.	The	name	אדני	spells	the	word	אני	I	,and	the	letter	דלית	which	means	to	decrease.	The	
way	in	which	one	makes	Hashem	into	his	master	is	to	minimize	the	אני.	The	gematria	of	134	is	 לדק 	pronounced	cloud.	A	
deep	and	personal	relationship	with	the	Master	of	the	Universe	is	developed	and	formed	when	one	merits	entering	His	
Cloud.		
The	episode	of	Hashem's	Cloud	 descending	 to	 the	Mishkan	 is	with	what	we	end	 the	 sefer	 of	 Shmos	 the	 sefer	 of	 the	
geulah	 (see	 introduction	of	Ramban	 to	Shmos).	 It	 is	 to	 this	merit	of	entering	His	Cloud	we	declare	out	 loud חזק חזק
	!ונתחזק 
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א"שליט קולדצקי יצחק' ר ג"הרה נשיאה דבי חתנא י"ע נכתב  

הדף היומי   
  "בשר עם שנתבשלה ביצה בענין"

 א"הרשב' תשו בשם ב"ס ה"צ' סי ד"ביו איתא. אסורות כולן טעם בנותן בהן יש אם מהן באחת אפרוח ונמצא ששלקן ביצים' א ח"צ חולין
 חלמון אפילו אסורין בתבלין שנתבשלה ביצה ב"מי י"פ דתרומות' ממתני דנלמד א"הגר' וכ חלב עם לאכלה אסור בשר עם שנתבשלה דביצה
 של ירקות עם נתבשלה עם אבל בולע בתבלין נתבלה דדוקא משמע שם' במתני דהא שם א"מהרש בגליון' והק, בולע שהוא מפני אסור שלה

 דביצים' מבו בסוגיין דהא כן לומר א"א קושייתו ובעיקר, אסור המתבל כל תנן דהא חריפי דתבלין והטעם בולעת שאינה מותרת תרומה
 לזה ציין וכבר' התו כ"כמש קלופות באינן ומיירי בישול י"ע בהביצה טעם נותן דבשר' ומבו נאסרות אפרוח בה שיש ביצה עם ששלקן טהורות

 בירקות שנתבשלה למימר דמצי ה"וה' א ד"מ בפסחים ש"כמ דרבנן תבלין דתרומת ג"דאע' לאשמעי תבלין נקטה דהמשנה ל"וי, שם ד"ביו א"הגר
 בקליפתן שלמות ביצים לבשל דרך ואין כך ולבשלה בתבלין הביצה לתבל דדרך נקט דמילתא אורחא אלא ע"לכ מדרבנן כ"ג שהוא תרומה של
  )ש"עי ביצה ה"ד ל"בה ה"ה תרומות' מהל ו"פט אמונה דרך(                                                                               . ירקות עם או פירות עם

  מעוברת שנה עניני
 זמן יותר היה מעוברת בשנה שתמיד נכון שזה רבינו השיב? ספריו לכתיבת זמן יותר לו יש מעוברת שבשנה נכון זה אם לרבינו שאלו  •

 ם"הרמב סיום אחר נמצא אז שכבר[. בלימוד" חובות" פחות יש] פסח לפני[ השנה ובסוף. מכתבים הרבה יש אחרת זה השנה אבל לספרים
  ].ללמוד היומיים הלימודים מחובות ללמוד מהבבלי דפים קצת רק ונשאר והירושלמי ע"והשו

 האבא אצל בשנה היה איך שאלו, מעוברת שנה שזה ואמר החובות עם יהיה מה ה"ע ברמן הרבנית אחותו על השבעה בימי שאלו  •
  .מעוברת שנה היה האמא אצל וגם האבא אצל שגם ענה אחת ופעם, זוכר שאינו ואמר

 בבלי] ה"ע ברמן הרבנית אחותו על[" השבעה"מ שהצטברו החובות את גמר שכבר רבינו אמר בצהרים] ע"תש שבועות[ חג איסרו  •
 שזה כיון להשלים יותר קל' וכו ע"ושו ם"רמב הדברים שאר אבל ימים להחסיר שייך ולא סדר לפי הכל שבזה כיון ותוספתא וירושלמי

  .פסחים במסכת נשחט תמיד פרק עד היום הגעתי. מעוברת שנה
 מפני. ליום לדף יורד כ"ואח, דפים שמונה הראשונים יומיים, נדה מתחיל ובקרוב טהרות בסדר עדין שאוחז אמר רבינו') א אדר ד"י(  •

  ].פסח בערב והסיום[, מעוברת ששנה
  .ליום אחד דף רק עכשיו כבר לומדים מעוברת ובשנה ]פסח ערב עד החובות לימוד של[, השנה סוף שעכשיו רבינו אמר) ה"תשס פקודי ק"בשב(  •
  )תודה מנחת( .הספרים את לכתוב יותר זמן לי יש כלל בדרך אז, ליום גמרא דפי פחות לומד אני' ב אדר בחודש, מעוברת בשנה, אמר רבינו  •

  .טעות דהוי משום א"באד שנתן מה לתבוע יכול האם', ב באדר ליתן דצריך השנה נתעברה ולבסוף בפורים לאביונים מתנות נתנו אם. ש
  )התורה שיח( .נתעברה לא עדיין שאז טעות כאן אין. ת

  ?בכלל העיבור חודש אם מעוברת בשנה מהו, ראשונה בשנה" אשתו את ושמח" בענין: שאלה
 אימת עד) לסעודה לכם קראתי( הילולא מחמת ליה אמר וכי') "א', ח( כתובות ממסכת ראיה והבאתי, בזה נשאלתי כבר: תשובה

 נקי לדבר וסימן: "זה על כתב) ג"י' סי שם( ש"וברא", שתא ירחי תריסר עד דרבא משמיה פפי רב אמר"), במעונו שהשמחה" מברכים(
  )שיחה דרך( .בכלל העיבור חודש אין חודש ב"י שאיתא וכל", ושמח אחת שנה לביתו יהיה
  .למצוה השבוע שבפרשת זכור בקריאת כונה צריך שעברה משנה חודש ב"י שעבר, מעוברת שבשנה, ס"לחת חששו רבותינו האם: שאלה
  ). א"שליט שוב יוסף' ר ג"הרה). (א"רס עמוד( מועד בשלמי יעויין זו לשיטה חש לא ל"זצוק אויערבאך ז"הגרש מרן וכן .נוהגים ראינו לא: תשובה

  )ומשקה דולה. (תצא כי' בפ לצאת לכוין שנוהגים שאמר) ג"ל' עמ ג"ח( רבינו ארחות' ועי

  

                                          
  

 ונתחזק חזק חזק - פקודי פרשת
 

,כנסת בית של ואחראי גבאי כל של' הצרות' אחד
והחזרתם הספרים סידור הוא', וכדו מדרש בית

יעקב הקהילות בעל מרן. היום בסוף למקומם
קרינא בספר נדפס( הנודעת באגרתו, כותב ל"זצוק

למקומם מחזיר ולא ספרים שמוציא זה כי )דאגרתא
תרדה לא' של באיסור גם ועובר רעות כמה גורם
 .הספרים סידור על באחראי', בפרך בו

שהספרים שמקפיד, לרבינו לו יש מיוחדת והנהגה
כל אלא' וכדו השולחן על בבית מפוזרים יהיו לא
 .השימוש אחר תיכף למקומו מחזיר ספר

ציבור בתענית, שנים כמה לפני שהיה ומעשה
המפטיר קראו התורה קריאת שאחרי במנחה
,ע"שמו התפללו זה ואחרי, כנהוג בקלף מנביא

החזירו ולא הבימה על מקלף הנביא את והשאירו
אחרי ומיד, מזה מרוצה היה לא רבינו. למקומו
הילדים לאחד ציוה, ץ"הש חזרת קודם עוד, ע"שמו
בארון במקומו אותו וישים הנביא את שיקח

את מעריך יותר שאדם ככל( הכנסת שבבית הנביאים
).ל"וד אותה מכבד יותר הוא התורה

הנדירה: בתמונה
 למקומה ומחזירה ספרים ערימת מסדר א"שליט מרן
 כשעסק זה היה. שבחדר לימודו בקומה העליונה בארון

 בסוגיות לשאלה מקור שחיפש לשואל בתשובה
 .לו והשיב מה זמן עיין רבינו, קדשים

 
 

 יפה מראה
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 פקודיפרשת  323 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''מאוד הדבר אליך קרוב כי''

  נקרא החיבור. א"שליט מרן רבינו של משולחנו, וצורתה הלימוד דרכי על חדשים פרטים ובו, האחרונים בימים הופיע ומעניין חדש אוצר
 מרן עם ולתת לשאת זוכה רבות שנים שכבר, חולון העיר מרבני, א"שליט מזלומיאן ישי רבי ג"הרה ידידינו ידי על ונערך' אליך קרוב'

 .ידו על לאור שיצאו החשובים מספריו בכמה נדפסו כבר וחלקם, הלכה במכתבי א"שליט
,  אני חזק יאמר החלש, כולו ס"הש את ולדעת ללמוד הנחיצות חובת על הדורות מגדולי א"שליט המחבר מלקט שלפנינו החדש בחיבור
 פי על המסודר היקר החיבור. אחד כל על בסיסית חובה היא ס"הש ידיעת כי בוריו על היטיב שיידע עד ושוב שוב וישנן עוד יוסיף והחזק

  מן מעט המזלג קצה על נביא. ומכשולותיו היצר טענות על להתגבר הקורא לב את ומכוין, התורה חשקת את מעורר, נושאים כמה
 .המעט

 להצלחה קמיעות
, דעתו על א"שליט מרן נשאל, למשל כך. ידועים לא פנינים וכמה כמה מצאנו, א"שליט ממרן ותשובות שאלות של המיוחד במדור
  משום כדאי שלא או אותם לרכוש להתאמץ וראוי כדאי האם, התורה והתמדת חשקת את לעורר גורמים שהם המוחזק' קמיעות' אודות

 ! קמיעות תיקח אל: וברורה תמציתית היתה א"שליט מרן תשובת, התורה בעמל חסרון בזה שיש
   לזכרון סגולה

  לשנות אדם שחייב ד"נ דף בעירובין הגמרא דברי אודות הוא הנידון. החדש בחיבור מופיע, מאוד ומענינת חדשה הוראה, כן כמו
 צריך אין הספר מתוך לומדים שכולם היום אבל, פה בעל לומדים שהיו בזמנים דווקא שזה ץ"היעב זה על וכותב, פעמים ארבע לתלמידו

 סגולה והוא, דבר כל פעמים' ד ללמוד טוב בימינו גם כי: זה על לו והשיב? בנושא א"שליט מרן דעת מה, פעמים' ד תלמידו את ללמד
 !לזכרון שמועיל

  התוספות לימוד ידי ועל, לזכרון סגולה הוא התוספות עם הגמרא דברי את לומדים שאם, א"שליט מרן שם כותב לזכרון נוספת סגולה
 .ופלא הפלא'. התוס בלי שלומד ממה יותר וארבע שלוש פי יזכור
 .באהבה כולה התורה כל את ולעשות לשמור וללמד ללמוד, מצוינים ספרים הרבה עוד להוציא שיזכה א"שליט המחבר את נברך

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוף יצחק

 על הפרשה פנינים
 

 )לב, לט( "משה את' ה צוה אשר ככל"
לכאורה, ושאל, הזה הפסוק את הביא, לוינסון הירש צבי רבי חתנו את ח"הח מרן כשהספיד

היה לא רבינו משה אצל: אלא, הכתוב דיבר בו שכן, אותו' ה ציוה כאשר להיכתב היה ראוי
כל שעשה, משה בשם יהודי איזה שמצוי אלא", הוא" גם קיים היה לא וממילא", אני" קיים
 ...זה משה את' ה שציוה מה

היו ולא מתנבאין היו הנביאים כל: )תפלה ה"ד' צ( תהילים מדרש שזה א"שליט רבינו והוסיף
היה ולא מתנבא היה נביאים של רבן שמואל', וכו בלבד וישעיה משה אלא, מתנבאים היו מה יודעים
 .מתנבא היה מה יודע היה שלא, שמואל ואת אלא נאמר לא ואותו', וגו' ה וישלח יודע

 ?יודע היה כן שמשה כתוב במדרש אבל: שאלה
 .משה של גרונו מתוך מדברת היתה ששכינה) פנחס' פ בזוהר( כתוב הרי: תשובה

  )מג, לט( "משה אותם ויברך' וגו משה וירא"=
',וגו עלינו' א' ה נועם ויהי, ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמר: "י"וברש
 ".למשה שבתפלה מזמורים א"מי אחד והוא
א"מהי אחד והוא" באומרו להוסיף י"רש רצה מה עמד) א"בטלל מובא" (רוה גן" בספר

בתכסיס משה שאמר מזמורים עשר אחד: "תהילים המדרש לפי מבאר והוא', וכו" מזמורים
ומעתה, תורה דברי לתוך נבואה דברי מערבין אין כי בתורה נכתבו ולא", אמרן נבואה של
מלאכת שנגמרה בעת" נועם ויהי" משה שאמר מה בתורה נכתב לא מדוע י"לרש קשה היה

ולכך", נבואה" דרך על נאמרו שהם, מזמורים א"מהי היתה זו שאמירה כתב כך ועל, המשכן
 .בתורה להיכתב ניתנו לא

בתורת היה" נועם ויהי" להם שאמר שמה ראיה אין אבל, בנבואה דרגות חילוקי יש: תשובה
 .ושנכתבה בזה נבואה גם היתה כ"אח ורק, שלו פרטית ברכה היה זה אלא, נבואה
 .נבואה זה היה לא כי, בתורה נכתבה לא מדוע מתחילה ל"הנ הקושיא אין כן אם: שאלה
 .ונבואה תורה שזה נמצא", אותם ויברך" בתורה כתוב אבל: תשובה
 .שבירך מה ולא, נבואה היה הברכה עצם של החלק: שאלה
 )(דרך שיחה   .אפשר: תשובה

 
              

 

 

 יו"ל לזכות  זה גליון

 נ"י למהשבני היקר 
 ל' אדר א'  החלאקהלרגל 

 

 יוצ"ח רב נחת ממנו ומכל שנזכה לרוות

 בדידי הוי עובדא
 

אברך  האת המעשה הבא קבלנו מ
י. ה. שליט"א אשר   חשוב הרב

זוכה למסור שיעור דף היומי מדי  
  בערב, חמישי יום, היה זה ביום

  חיים לרבי הגיע מתלמידיו אחד
 והנה בחוץ חיכה והוא, קניבסקי
 בטוח שלא והודיעו הדלת נפתחת
  אנשים כמה שם היו. יקבל שהרב

 והם בכוח להידחף שהחליטו
  יצאו הם דקות כמה לאחר, נכנסו

של   תלמידו. ברכה שקיבלו שמחים
  להיכנס הצליח לא אותו אברך

  בכל אולי לחכות החליט הוא אבל
  כעבור והנה', וכו יכניסו זאת
  והודיעו הדלת נפתחה דקות מספר
  וזו כריתות' מס מסיים הרב שכעת
,  להיכנס מוזמנים וכולם רצון עת
  קיבלו וכולם סיים הרב הווה וכן
  והתברכו המפורסם הסיומים מיין
  התלמיד אמר. דמיטב מילי בכל

 החמצה תחושת לי היתה בהתחלה
  התברר בסוף אך, נדחפתי שלא
  והפסידו הלכו כבר שנדחפו שאלו
 .זה נשגב מעמד
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מה זו שמחה?
וכבר  השני  אדר  לחודש  נכנסנו  טובה,  בשעה 
הפורים.  חג  של  הגדולה  השמחה  את  "מריחים" 
השמחה  לרמות  להגיע  בשביל  רגע,  רק  אבל 
את  להפעיל  "להתחמם",  צריכים  הנדרשות, 
המנועים ו... להרבות בשמחה: "משנכנס אדר מרבין 
בשמחה". אז נכון שהשנה יש לנו שני אדרים, ואדר 
הראשון כבר נכנס מזמן, אבל אף פעם לא מאוחר 
מידי להתחיל. זה נכון לכל דבר, וזה נכון בעיקר לדבר 

החשוב ביותר בחיים שהוא להיות בשמחה.

הגדולה  השאלה  זו  בשמחה?  מרבים  איך  ובכן, 
ביותר של כולנו, ולא רק בחודש אדר אלא כל השנה 
תמיד!  בשמחה  להיות  גדולה  מצווה  שהרי  כולה, 
אבל כדי להבין איך מרבים בשמחה וכדי להבין איך 
בכלל שמחים, צריכים להבין מהי שמחה, ומה לא 

נקרא שמחה.

השמחה בידיים שלך
רוח:  כמצב  בטעות  נתפסת  רבים השמחה  אצל 
אצל  "מעוך".  קמתי  אתמול  שמח,  קמתי  היום 
מאורעות  של  כתוצאה  נתפסת  השמחה  אחרים 
החיים: אני עצוב כי קרה לי כך וכך, אני אהיה שמח 
רק כאשר אשיג דבר כזה או אחר. על פי התפיסות 
זה  בשמחה.  להרבות  ניתן  שלא  ברור  זה  האלה 
לא כל כך בשליטתנו. וזה מה שמוכיח שהתפיסות 

האלה שגויות ביסודן.

שמחה היא מצווה, כלומר חלק ממערכת החיובים 
שלנו גם במסגרת היהדות וגם בחיים בכלל. אם כן 
כמו שאפשר לצוות 'תניח תפילין' ו'אל תאכל בשר 
מצווים  אנו  בדיוק  כך  ואפשרי,  מובן  וזה   – בחלב' 
להיות בשמחה. וזה אפשרי בהחלט לכל אדם בכל 
ובוודאי  זה  על  לצוות  היה  אי אפשר  מצב. אחרת 

שלא היה ניתן לבוא בטענות למי שאינו בשמחה.

מה לא בסדר אצלי?

ואם תשאלו: רגע, אתה בא להגיד לי שמי שלא 
בשמחה זה אומר שהוא לא בסדר? ואם הוא דתי 
או חרדי? ואם הוא אברך שמדקדק במצוות? מה, 

הוא לא בסדר? אילו טענות יש כלפיו?

אומר  החומש  אלא  זה,  את  אומר  אני  לא  ובכן, 
את זה. בחומש דברים ישנה רשימת קללות בכלל 
בעקבותיה  שגוררת  ה"יחידה"  והבעיה  נעימה  לא 
את כל הקללות האלה היא: "תחת אשר לא עבדת 
את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב..." אם כן, זו אכן 

טענה כבדת משקל שתוצאותיה הרות אסון. ממש 
לא נעים.

על זה מבטלים שידוך?!
בואו ננסה להבין מה באמת כל כך חמור בחוסר 

שמחה. נסביר את זה במשל פשוט מהחיים:

שרה, בחורה כלילת המעלות, נפגשה עם יוסל'ה 
כל  טובה.  וממשפחה  טובה  מישיבה  מעולה  בחור 
התגלה  הבירורים  בכל  להפליא,  התאימו  הנתונים 
כל הפגישה הבחור  לאורך  מושלם, אבל  שהבחור 
שרה  מדוכדך.  קצת  נראה  היה  ואפילו  חייך,  לא 
חזרה להורים ואמרה להם חד משמעית שהשידוך 
הזה יורד מהפרק. הבחור שלנו התפלא מאוד: מה 
קרה? מה לא היה בסדר? אמר לו השדכן בעדינות: 

מה?!,  שמח...  כך  כל  היית  שלא  טוענת  הבחורה 
הזדעק יוסל'ה, על דבר כזה מבטלים שידוך?!

הטענה של הבחור מצחיקה, נכון? זה נכון שְלָבחּור 
והוא אכן  בו,  יש סף דרישות מסוים שעליו לעמוד 
עמד בו, אבל בסופו של דבר הנישואים הם קשר ואי 
אפשר לבנות קשר בעצבות. השמחה היא המינימום 
שבמינימום בשביל שיהיה אפשר להתחיל כאן איזה 

שהוא תהליך של קשר.

ומעבר לכך, העצבות של הבחור שידרה למשודכת 
זה  מוחלט.  עניין  חוסר  משמעי  וחד  מופגן  באופן 
שאחרי  להבין  צריכים  מאוד.  ומעליב  פוגע  אפילו 
תרצה  שהיא  סיכוי  אין  נעימה  לא  כך  כל  חוייה 

להיפגש שוב. זה כבר הספיק לה.

אלא מה? יוסל'ה הוא בחור טוב וחשוב והוא עבר 
הדרכה מאוד מקיפה בנושא פגישות – מה אומרים 
ומה לא אומרים וכו', והוא טוען בלהט שלא הדריכו 
שכזאת?  טענה  על  תגידו  מה  להיות שמח...  אותו 
ברורים  כך  כל  דברים  שישנם  היא  לכך  התשובה 
וכל כך פשוטים וכל כך בסיסיים, שאם הם חסרים, 
והבחור אפילו לא מבין מה הבעיה – אז באמת אין 

עם מי לדבר.

הלב והבסיס של כל המצוות
עכשיו נעבור לנמשל. הלב של כל מערכת המצוות 
נקראות  המרכזיות  המצוות  ה'.  עם  הקשר  הוא 
כל  שאר  וגם  קשר,  הוא  המילה  שפירוש  "ברית" 
המצוות הן מלשון ְלַצֵות – כלומר לחבר ולקשר את 
האדם עם בוראו. האם ניתן להיות בקשר עם בורא 
עולם ולהחשיב את זה כקליפת השום? האם ניתן 

לקיים מצוות ולתת לבורא "הרגשה" רעה כביכול?

צריכים להבין ולהפנים את המסר הפשוט והיסודי 
שהשמחה וההתלהבות במצוות הן חלק בלתי נפרד 
מהקשר עם הבורא. אם הבן אדם לא שמח – אין 
לך חוסר הערכה כלפי הבורא יותר מזה, זה ממש 
המצוות  כל  את  קיימתי  'אבל  תגיד?  מה  זלזול. 
ועמדתי בכל התנאים...' אם הבנת את המשל, אתה 
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הערכה או ביקורת  פרק ה'
תהליך התפתחות "הערכה העצמית" עובד כך:

מגיל קטן מאוד, לאחר שהילד מגבש לעצמו את 
ההבנה שהוא "יישות" נפרדת מאימו, מתחיל תהליך 
מהתהליך  כחלק  שלו.  האישית  הזהות  הכרת  של 
הזה, הילד בודק את "הערכה העצמית שלו". כמעט 
כל רצון ופעולה תימדד תחת הביקורת הפנימית של 
"ההערכה" הזו.  ;לפני כל פעולה הילד יחשוב: "מה 
היו חושבים על מה שאני אעשה? האם אזכה על 
כך להערכה או לדחייה?!"  מגיל קטן, הילד כל כך 
זאת  מבינים  הם  וכאשר  הוריו  את  "לרצות"  רוצה 
הם מספקים לו "חממה" שיוכל לגבש את הזהות 

האישית שלו בתוך מערכת האמונות שלהם.

ובית הספר, רשימת המבוגרים שהוא  בשלב הגן 
אם  ולכן  מדחייה  פוחד  והוא  גדלה  "לרצות"  רוצה 
חיובי  נמצא, הוא מקום  מקום-הלימודים שבו הוא 
ומכיל, הילד ימשיך להתפתח בצורה תקינה וחיובית 
שלו.  והרגשי  הלימודי  הפוטנציאל  למימוש  ויגיע 
חממה  אינם  הלימודים,  ומקום  הבית  כאשר  אך 
מהר  מאוד  לומד  הילד  הילד,  מבחינת  "חיובית" 
בלכידת  מקצועיות  טכניקות  ומפתח  "לשרוד" 
"חוסר  שיש  שלילד  הסיבה,  זוהי  לב.   תשומת 
בהערכה עצמית" ימשוך תשומת לב בצורה שלילית 
ואפילו על גבול האובססיה. לעומת זאת, ילד בעל 
אחד,  אף  לרצות  צריך  אינו  טובה  עצמית  הערכה 
הוא אינו פוחד מדחייה ואינו משקיע את האנרגיות 
ביטוי:  לידי  לבוא  שיכולה  לב  תשומת  בללכוד  שלו 
בהצקות חוזרות ונשנות לאחיו או לחבריו או שהוריו 
יצטרכו לבקש ממנו עשרים פעם להיכנס למקלחת 
והוא ימצא סיבות לא לעשות זאת, כדי לזכות בעוד 

קצת תשומת לב.

בטוח  ירגיש  גבוהה",  עצמית  "הערכה  בעל  ילד 
לצאת, לחקור, ללמוד, לבדוק מבלי לפגוע בשום דבר, 
יבקש  ליבו,  על  יאמר מה שיש  בטוח בעצמו,  הוא 
שאוהבים  הידיעה  תמיד  כשבלבו  צריך  אם  עזרה 

אותו והוא שווה ומוערך כמו שהוא. 

הצורך להעריך אינו מולד
טוב, הבנו את התהליך. אז איך גורמים לילד שלנו 

כמו  היא  עצמית,  הערכה  גבוהה:  עצמית  הערכה 
"לתת"  יכולים  לא  שאנו  וכמו  "אושר"  של  הרגשה 
לילדים שלנו "אושר" אם אין לנו אותו בהישג-יד, או 

יותר נכון בהישג-לב, אותו הדבר בהערכה עצמית. 

ילד יוכל להעריך את עצמו, רק אם ההורים שלו 
והדמויות הפועלות בסביבת הגידול הראשונה שלו- 
וכך  ישדרו לו את ההערכה  מעריכים אותו, כי הם 
הוא יכיר את עצמו שהוא בעל ערך ושווה משהו. אך 
יוכלו להעריך את הילד, הם צריכים  כדי שההורים 
להכיר מהי "הערכה" ועל מה מעריכים וכו'  התכונה 
כמו  מולדת-  אינה  שלנו(  הילד  את  )להעריך  הזו 
הצורך האינסטינקטי שלנו ההורים לתת לילד לאכול.  
אנחנו כמעט ולא נתקלים בילדים "מורעבים" כאלו 
"זורם-בדם"  הורה  לכל  כי  ימים,  כמה  אכלו  שלא 
הצורך להאכיל את ילדיו. וגם אם אין לו, הוא יחפש 
בפח או אפילו "יגנוב" כדי להאכיל את ילדיו.  לעומת 
זאת אנו נתקלים בילדים רבים, עם "הערכה עצמית 
ימים,  כמה  רגשי"  "מזון  קיבלו  שלא  כאלו  נמוכה" 

שבועות, חודשים ולעיתים אפילו- שנים!

מי שהעריך אותי גרם לי להעריך אותך
לכן בכדי שההורה יהיה "ער" לכך שיש לילד שלו 
עליו  אותו,  להעריך  "צורך"  וירגיש  נפלאות  מעלות 
להיות הורה מוערך, דהיינו שהוריו )הסבא והסבתא( 
העריכו אותו בילדותו ובנו לו מערכת אמונות חיובית 
הם  כי  מעריכים,  הורים  נהיו  הוריו  וגם  עצמו.   על 
קיבלו בדיוק כמוהו מההורים שלהם )הסבא רבה( 

הערכה.

אותו  שהעריכו  מי  מעגלית,  תנועה  זו  הערכה- 
מעריך את עצמו, מי שמעריך את עצמו מעריך גם 
לבנות  ולהתחיל  ההרס,  מעגל  את  לעצור  אחרים. 
לכן, אם אנו בעלי הערכה עצמית טובה, אנו בקלות 
נעריך את הילדים שלנו. ואם שכחנו, אז המאמרים 
בנושא יציפו את המודעות שלנו לחשיבות ההערכה 
אך  אותם.  ולהעריך  לילדים  לב  לשים  לנו  ויגרמו 
ובמיוחד  אותנו  העריכו  לא  ח"ו  שלנו  ההורים  אם 
אם ח"ו גרמו לנו ע"י ביקורת שלילית "לדימוי עצמי 
הזה  המעגל  את  לעצור  עלינו  נמוכים"  ולהערכה 
ולהתחיל "לבנות" את עצמנו מההתחלה. תוך כדי 

לנו  יהיה  תהליך בנית אמון עצמי והערכה עצמית, 
"כלים" טובים לראות את הדברים היפים שבעצמנו 
את  להם  ולתת  לב  לשים  נוכל  וכך  שלנו  ובילדים 
הצרכים החיוניים לגדילה נפשית בריאה:  נאהוב את 
עצמנו ונעניק לילדים אהבה, נשים לב למחשבותינו 
ניצור  לילדים,  לב  תשומת  ונעניק  ולהתנהגותנו 
עצמית  להערכה  ומעודדת  ותומכת  מוגנת  סביבה 

ונספק להם אוירה מעודדת הערכה. 

תומכת  "אוירה  להם  נספק  מוסגר-אנו  במאמר 
עליהם  יהיה  העצמית  ההערכה  את  כי  הערכה" 
במאמרים  בע"ה  נרחיב  כך  ועל  בעצמם,  לפתח 

הבאים.

לשיעורי בית: 
שם  מעניין,  רגשי  משחק  הילדים  עם  תעשו 
המשחק הוא "נקודות טובות" ממציא המשחק הוא 
בליקוטי  רפ"ב  )בסימן  נחמן מברסלב  רבי  רביה"ק 

מוהר"ן(. 

כל ילד או מבוגר צריך למלא במשך מספר ימים 
טובות".  נקודות  "דו"ח  המשפחה  מבני  אחד  על 
הוא צריך להתבונן בהתנהגותו ובאישיותו של האח 
תכונות  או  הנהגות   20 לפחות  ולמלא  האחות  או 
בסלון  נפגש  ימים  מספר  אחרי  שראה.  חיוביות 
למפגש "הכרת הנקודות טובות" וכל ילד או מבוגר 
"עקב"  מי שהוא  יספר את הדברים החיוביים של 
אחריו. אח"כ אפשר להחליף זוגות. את דפי המעקב 
במפגשים  פעם  מידי  מהם  ולקרא  לשמור  רצוי 

משפחתיים.

לפעילות  נוספים  רעיונות  לקבל  מאוד  אשמח 
משפחתית בנושא.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

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

בדיחות הדעת

של  במנין  שנים  להתפלל  רגיל  שהיה  יוסי 
רבו, החליט לעבור להתפלל בבית כנסת של 
רב אחר. יום אחד פוגש הרב את יוסי ושואלו 
בתמיהה: "מדוע החלטת לעבור להתפלל עם 
אותי  שלימד  לרב  "עברתי  יוסי:  אחר?",  רב 
לקרוא מחשבות", הרב בתמיהה: "מה חשבתי 
חשב  "הרב  יוסי:  האחרונים?"  ימים  בשלושה 
על שיויתי ה' לנגדי תמיד", הרב: "נפלת בשקר 
הסיבה  "זו  יוסי:  שיויתי",  על  חשבתי  לא  כלל 

שהפסקתי להתפלל איתך".

טיול שנתי )חלק ד'(

ל  ה ׁשֶ ְתִפּלָ ם ֲאִני ִלְפנֹות ַלה' ּבִ י ּגַ ֶהְחַלְטּתִ
י לֹו:  ִניִתי ְלבֹוֵרא עֹוָלם ְוָאַמְרּתִ ּתֹוָדה. ִמָּיד ּפָ

י  ַאְרּתִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ְלָך,  ה  ַרּבָ "ּתֹוָדה 
ֲאִני ְמַפֵחד ְמאֹד, ֶזה  ה ׁשֶ ַּיַער. ּתֹוָדה ַרּבָ ְלַבד ּבַ
ה, ֲאָבל ֶזה  ִביִלי. ֲאִני לֹא ֵמִבין ָלּמָ ׁשְ ֲהִכי טֹוב ּבִ
ֶאְלַמד ִלְסמְֹך  ֵדי ׁשֶ ִביִלי. אּוַלי ּכְ ׁשְ ֲהִכי טֹוב ּבִ
ַעד  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ְתאֹום  ּפִ ְלַפֵחד".  ְולֹא  ָעֶליָך 
ְלִאּבּוד,  ֵאֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ִלי  ָעַזר  ִמיד  ּתָ ה'  ַהּיֹום 
י ַלה':  י לֹו ּתֹוָדה. ָאַמְרּתִ ַעם לֹא ָאַמְרּתִ ְוַאף ּפַ
ָך  ּבְ ִמְבַטִחי  ֲאִני רֹוֶצה ָלֵתת ֶאת  "ּתֹוָדה ה', 
ַכֵּון  ּתְ ְוׁשֶ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
א  ַאּבָ ה,  ַרּבָ ּתֹוָדה  כֹוָנה.  ַהּנְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹוִתי 
נּות ִלְסמְֹך  ּמְ ה נֹוֵתן ִלי ִהְזּדַ ַאּתָ ַמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ְלָוה, ֲהָקָלה  ְמָחה, ׁשַ י ׂשִ ּתִ ׁשְ ָעֶליָך".  ִמָּיד ִהְרּגַ
ֵסֶדר. ְוָאז  ַהּכֹל הֹוֵלְך ִלְהיֹות ּבְ חֹון ׁשֶ ב, ּוִבּטָ ּלֵ ּבַ
י לֹוַמר ּתֹוָדה  ַּיְמּתִ ּסִ ִנָּיה ׁשֶ ְ ּשׁ ס. ִמָּיד ּבַ ָקָרה ַהּנֵ
ִביִלים  ְ הּו נֹוֵצץ ַעל ַאַחד ַהּשׁ ֶ ַלה', ָרִאיִתי ַמּשׁ
ָנס ַעל ַהֵחֶפץ ַהּנֹוֵצץ,  י ִעם ַהּפָ מּוִלי. ֵהַאְרּתִ
ָנַפל  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַנָּיד.  ֶטֶלפֹון  ָרִאיִתי  ּוִפְתאֹום 
י  ִחַיְּגּתִ יס.  ֵמַהּכִ ֶלפֹון  ַהּטֶ יר  ַמְכׁשִ הּו  ְלִמיׁשֶ

ָטָרה. ׁשְ ִמָּיד 100 ַלּמִ

לֹום". ָטָרה, ׁשָ "ִמׁשְ

ֲאִני...  "ֶזה  יר:  ְכׁשִ ּמַ ּבַ ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ י  ָאַמְרּתִ
ֶרַקע  ּבָ ְמַפֵחד..."  ֲאִני  ְלַבד...  ַּיַער  ּבַ אן  ּכָ ֲאִני 
ַעל  "ַהֶּיֶלד  ְוַצֲעקֹות  ה  ֲהֻמּלָ קֹול  ַמע  ִנׁשְ
ָטָרה  ִמׁשְ ִלְקִצין  אֹוִתי  ֶהֱעִבירּו  ִמָּיד  ו".  ַהּקַ
"ק,  ַחּפָ ּבַ ֲאַנְחנּו  נַֹעם,  ֶזה  ן,  "ּכֵ נַֹעם.  ם  ׁשֵ ּבְ
ר  ְנַאּתֵ ְוָכְך  ו  ַהּקַ ַעל  ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ ְמאֹד  ָחׁשּוב 

קֹוְמָך". זּוז ִמּמְ ָך. ַאל ּתָ ּלְ ּקּום ׁשֶ ֶאת ַהּמִ

ַמע קֹול  ַמִים, ֵמַעל ַצְמרֹות ָהֵעִצים ִנׁשְ ָ ּשׁ ּבַ
ל ַמּסֹוק, ּוְפרֹוֶז'ְקטֹור ַרב ָעְצָמה ֵהִאיר  ַרַעׁש ׁשֶ
י קֹולֹות הֹוְלִכים ּוְקֵרִבים.  ַמְעּתִ ֶאת ַהַּיַער. ׁשָ
י:  ְוָצַעְקּתִ ַהּקֹולֹות,  ְלִכּוּון  ָנס  ַהּפָ י ִעם  ֵהַאְרּתִ
ִהְתָקְרָבה  ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  אן!".  ּכָ "ֲאִני 
"ת.  ֵמַהּתַ ֶצֶות  ִעם  ׁשֹוְטִרים  ל  ׁשֶ ְקבּוָצה 
רּוְך  י ְלֶעְבִרי. "ּבָ ּלִ ים!" ָצַעק ָהַרב ׁשֶ "ֵאיֶזה ִנּסִ
א  ְוִאּמָ א  ְלַאּבָ י  ְרּתִ ִסּפַ אֹוְתָך".  ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ ה', 
י  ְבּתִ ק, ּוָפׁשּוט ָיׁשַ ּתֵ ַפַחד ְמׁשַ י ּבְ ֵאיְך ִנְתַקְפּתִ
י ַעל ַהִחּזּוק  ְרּתִ ָקפּוא ְזַמן ַרב ַעל ָהֶאֶבן. ִסּפַ

י ָאַמר ִלי:  ּלִ א ׁשֶ ִלית.  ַאּבָ ְרּגָ י ֵמַהּמַ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ
ֲאַנְחנּו ּפֹוֲחִדים  ה ׁשֶ ֵּיׁש ִמּזֶ "לֹא ָצִריְך ְלִהְתּבַ
ם  ּגַ ֶזה  ַחד  ּפַ ה,  ִהּנֵ ְלַפֵחד.  ר  ֻמּתָ ִלְפָעִמים, 
ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ְלהֹודֹות  ר  ֶאְפׁשָ טֹוב.  ָבר  ּדָ
ְולֹא  קֹום,  ּמָ ּבַ ַאְרּתָ  ִנׁשְ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ן.  ְחּדָ ּפַ
ּבֹורֹות  ֵיׁש  ם  ׁשָ ַהַּיַער,  ְלעֶֹמק  ְמּתָ  ִהְתַקּדַ

ִנים".  ְמֻסּכָ ִהְתִחיל ַמִים  א  ַאּבָ
"ּתֹוָדה  ְלָך לֹוַמר:  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַלה' 
אֹוֵמר ְלָך  ַחד ׁשֶ י ּפַ ַת ׁש ָמ ֵי

ַדאי  ּכְ ּוָמַתי  ָנה  ַסּכָ
ְוִלְנקֹט  ֵהר  ְלִהּזָ
ִטיחּות". ּבְ ֶאְמָצֵעי  ּבְ

ֲאִני  ֵמָאז  ּוֶבֱאֶמת, 
ה  ַהּזֶ ּפּור  ּסִ ּבַ ֵכר  ְלִהּזָ ה  ְמַנּסֶ
ָיכֹול,  ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
 – ַהּכֹל  ַעל  ּתֹוָדה  יד  ּוְלַהּגִ
ּטֹוב ְוַגם ַעל ָמה  ַעל ָמה ׁשֶ

ה. ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ּתֹוָדה  י  ָאַמְרּתִ
י. ְלּתִ ְוִנּצַ

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ָּכְתָבה ַאְרָּבִעים יֹום ּתֹוָדה 

ְמַסֵּפר יהּוִדי ֶאָחד ִמְּניּו יֹוְרק:
ְּבָכל  ּתֹודֹות.  יֹום  ָּכל  ּכֹוֵתב  ֶׁשָהָיה  ָחֵבר  ִלי  "ֵיׁש 

ִמְקֶרה, הּוא ֹלא ִסֵּפר ָלִאָּמא ֶׁשּלֹו 
ַעל ִמְבַצע ַהּתֹודֹות ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה. 

ִּדְּבָרה  ֶׁשּלֹו  ִאָּמא  ֶאָחד  יֹום 
ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ָּכְך  ַעל  ָּגדֹול  ִּבְכֵאב 
ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה  ֶעְׂשִרים  ְּבִגיל  ַּבת 
ַהְּסֻגּלֹות  ְוָכל  ִזּוּוג,  ֶׁשְּמֻעֶּכֶבת 
ֲעַדִין  ְוִהיא  הֹוִעילּו  ֹלא  ְוַהְּתִפּלֹות 

ֹלא ִהְתַחְּתָנה.

ְלַאַחת  ֶׁשִּמְׁשַּתֶּיֶכת  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַהְּגדֹולֹות  ַהֲחִסיִדּיֹות  ַהְּקִהּלֹות 
ַהִּזּוּוג  ִקְּבָלה ֶאת ִעּכּוב  ְּבארה"ב, 

ְּבצּוָרה ָקָׁשה ְמאֹד

ַּבת  ה  ִאּׁשָ ְקִהָּלה,  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשֵּכן 
ִּבְקִהּלֹות  ְּכמֹו  ֶזה  ְנׂשּוָאה,  ֶׁשֵאיָנּה  ּוְׁשמֹוֶנה  ֶעְׂשִרים 

ים ֶׁשֹּלא ִהְתַחְּתָנה. ה ַּבת ִׁשּׁשִ ֲאֵחרֹות ִאּׁשָ

'ָּכל  ָהַרב ָארֹוׁש ָאַמר ִלי ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְבִטיַח ִּבְׁשמֹו: 
יֹום  ַאְרָּבִעים  ְּבֶמֶׁשְך  ִלְכֹּתב  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּיַקֵּבל  ָאָדם 
ֵמָאה ּתֹודֹות ָּכל יֹום, ָּבטּוַח ֶׁשְּיַקֵּבל ְיׁשּוָעה ְּבָכל ָּדָבר 

ֶׁשהּוא ָצִריְך'.

ָלֵכן ָאַמְרִּתי ְלאֹוָתּה ִאָּמא: "ִּתְכְתִּבי ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים 
יֹום ָּכל יֹום ּתֹודֹות". 

אֹוֵמר  ָארֹוׁש  ָהַרב  ָאְמָנם 
יֹוֵתר  ֶזה  ּתֹוָדה  ַּבֶּפה  ֶׁשְּלַהִּגיד 
ָׁשָעה  ֲחִצי  ֶׁשעֹוֶׂשה  ּוִמי  ָחׁשּוב, 
ָּגבֹוַּה  יֹוֵתר  ֶזה  ִהְתּבֹוְדדּות 

ֵמֲאֶׁשר ִלְכֹּתב ֵמָאה ּתֹודֹות.

 ֲאָבל ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשָּקֶׁשה ָלֶהם 
ֶׁשל  ִהְתּבֹוְדדּות  ַלֲעׂשֹות  ֲעַדִין 
ְלַקֵּבל  ֻמְמָלץ  ָלֶהם  ָׁשָעה,  ֲחִצי 
ֵמָאה ּתֹודֹות  ִלְכֹּתב  ַעְצָמם  ַעל 
ָּכל יֹום, ְוֶׁשַּגם ַיִּגידּו ֶאת ַהּתֹודֹות 

ַּבֶּפה. ִּבְגַלל ּכֹחֹו ֶׁשל ַהִּדּבּור.

ה ָאֵכן  ְּבָכל ִמְקֶרה, אֹוָתּה ִאּׁשָ
ָהְלָכה ְוָכְתָבה ָּכל יֹום ֵבּין ֵמָאה 
ּוְבתֹוְך  ים ּתֹודֹות,  ַוֲחִמּׁשִ ְלֵמָאה 
ַּכָּמה ָיִמים ַהַּבת ִהְתָאְרָסה, ְוַכֲאֶׁשר ֲאִני ִסַּפְרִּתי ֶאת 
ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָלַרב, ֶזה ָהָיה ֶעֶרב יֹום ַהֲחֻתָּנה ַעְצָמּה".

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

"אותה אשה אכן 
הלכה וכתבה כל 

יום בין מאה למאה 
וחמשים תודות, 
ובתוך כמה ימים 
הבת התארסה"
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ההדרכה
זוגות  עם  רבות  שנים  של  ועבודה  ניסיון  מתוך 
בית",  "שלום  בבעיות  והכוונה  ליעוץ  אלי  הבאים 
ראיתי בבירור, שלמרות שכל זוג הוא מקרה לגופו, 
עם בעיות שונות ורקע אחר ותנאים שונים וכו' וכו' 
–ישנו מכנה משותף בין כל המקרים: חוסר הדרכה 
שום  קיבלו  שלא  רבים  ישנם  ביחד.  לחיות  איך 
אבל  הדרכה,  שקיבלו  וישנם  בית,  לשלום  הדרכה 

ההדרכה לא הייתה נכונה.

כי בוודאי כל אותם זוגות שיש להם בעיות בשלום 
בית, זה לא משום שהם אנשים רעים שמעוניינים 
לצער זה את זה. בוודאי כל בני זוג שיש להם קצת 
שכל ישר, רק רוצים בכל מאודם לשמח אחד את 
חסר  מה  כן  אם  וכו'.  באהבה  ביחד  לחיות  השני, 
להם? פשוט מאד - הם לא למדו איך לחיות ביחד. 
מבקשים  לא  שאנשים  לכך  הסיבה  מהי  לכאורה, 
אנשים  ישנן  ובכן,  שלהם.  הזוגיות  לחיי  הדרכה 
ואומרים: מה יש  שחושבים שפשוט אין בזה צורך, 

ללמוד?

אני  וכי  בית?  שלום  על  הדרכה  קיבלו  הורי  וכי 
מוגבלת או מוגבל בשכלי שצריך או צריכה הסברים 
איך לחיות עם בעלי\אשתי? כמו שכולם מתחתנים 
אני  גם  כך  ביחד,  לחיות  איך  ולומדים  ומסתדרים, 

אלמד...

מי שחושב כך, פירושו, שהוא מתייחס לחיי הזוגיות 
וחושב, שכמו  שלו,  היחסים החברתיים  כאל שאר 
צורך  אין  כך  חברה,  ליחסי  ברורה  הדרכה  שאין 

בהדרכה ברורה לחיי זוגיות. אבל זה אינו נכון כלל, 
ברורה  הדרכה  וצריכים  צריכים  הנישואין  בחיי  כי 

ומפורטת מכמה סבות, ונמנה חלק מהן:

רבות,  מצוות  תלויות  הנישואין  שבחיי  משום  א. 
של  יתירה  התגברות  ישנה  ולכן  ביותר,  חשובות 
התלויות  היקרות  המצוות  את  למנוע  הרע  היצר 
בשלום הבית, ולכן צריכים ללמוד היטב את הדרכים 
להתגבר על היצר הרע המיוחד הזה שבא לקלקל 

את שלום הבית.

זה קשה  \ האשה  הבעל  עם  ב. משום שלחיות 
יותר מאשר לחיות עם שאר החברה. כי ישנו שוני 
מהותי בין האשה והגבר, שמעטים מבינים עד כמה 
הוא קיצוני, ועד כמה צריכים לתת לב לשינוי הזה, 

כשרוצים לכונן חיים של שלום עם בת\בן הזוג.

ליצר  דומה  אינו  האיש  של  הרע  היצר  לדוגמא: 
הרע של האשה, וכן מהלך המחשבה שלהם שונה 
בתכלית, והרגישות לדברים אלו או אחרים, ונטיות 
האיש  בין  בתכלית  שונים  כולם   - ועוד  ועוד  הלב, 

לאשה.

ג. על פי הקבלה, בני הזוג הם תמיד שני הפכים 
כזה,  באופן  זיווגים  מזווג  והקדוש-ברוך-הוא  ממש, 
שיהיו הרבה הבדלים מהותיים בין בני הזוג, באופן 
שישלימו זה את זה. לכן, אמנם ההבדלים הקיצוניים 
ורק  אך  הם  הזוג  בני  של  ובנטיותיהם  באופים 
לטובתם, על מנת שישלימו זה את זו, אבל זה בעצמו 
להסתדר  הזוג  בני  של  לקושי  העיקרי  הגורם  גם 
ביחד. כי קשה לאחד להתמודד עם התנהגות של בן 

הזוג שאינו לפי דעתו, אפילו שלמעשה התנהגות זו 
היא נצרכת על מנת להשלים אותו.

לדוגמא: יש אשה שהיא ותרנית יותר מדי, ובעלה 
הוא טיפוס תקיף שעומד על שלו. הנה, האופי הזה 
של הבעל הוא לטובתה של אשתו, כי לולא בעלה, 
שיודע לעמוד על שלו וגם להגן עליה, היו מנצלים את 
טוב לבה וותרנותה יותר מדי. וכן, על ידי החיים עם 
בעלה שיש לו מידת תקיפות, היא בעצמה לומדת 
מצד  שלו.  על  לעמוד  צריך  שהאדם  פעמים  שיש 
מטבעה,  ותרנית  והיא  שמאחר  הוא,  הקושי  שני, 
קשה לה מאד לראות את בעלה עומד על שלו, וזה 
ממש פוגע בציפור נפשה, כשהיא רואה אותו עומד 
שהיא,  אחרים,  אנשים  של  דרישות  נגד  בתקיפות 
בשל אופיה הרך, רק רוצה בכל מאודה לרצות אותם 
ולעשות רצונם. גם הבעל מרוויח מהמדה השונה כל 
כך של אשתו, כי זה לטובתו שהיא ותרנית, שמתוך 
לותר  וללמד  מזגו הקשה,  לרכך את  חייב  הוא  כך 
מאד  לו  קשה  זה  שני,  מצד  אבל  מעצמו.  ולתת 
לראות כיצד היא מוותרת לאנשים שעושקים אותה 

ומנצלים את טוב לבה, כי זה ממש נוגד את טבעו.

הקצוות  משני  שנעשה  הממוצע  דווקא  ובאמת, 
של  התקיפות  כנגד  האשה  של  הוותרנות  הללו: 
ידי ההתמודדות של  ורק על  - הוא האמת.  האיש 
שני בני הזוג עם השוני העצום הזה שביניהם, הם 
הזוג,  בני  שיתמצעו  כדאי  לכן  הזה.  לממוצע  יגיעו 
וילמדו לחיות כל אחד עם הניגוד שלו, בפרט שזה 
המידות  על  לעבוד  הרבה  שיצטרכו  להם  גורם 
שלהם, ולוותר וכדו' – וכך יגיעו לתיקון העצמי שלהם.

התבודדות רצויה
בשעות  אדם  המו  שבמרוקו  מוגאדור  רחובות 
מסוימות, אך כל חיוך לא נראה על פני הסובבים. 
פה ושם ניתן היה לשמוע בכי של צער ומכאוב, של 
לה  הסתובבה  איומה  מגפת שחפת  ואובדן.  שכול 

ברחובות העיר והפילה חללים רבים מדי יום. 

הרופאים המליצו לבני העיר לשמור כמיטב היכולת 
על סטריליות ונקיות בכל תחום אפשרי, כך יצמצמו 
בנוסף  כך.  כל  הקטלניים  החיידקים  השפעת  את 
מכותלי  יום  מדי  לצאת  העיר  תושבי  נצטוו  לזאת 

בכדי  הבתים 
אוויר  לשאוף 
שכידוע,  צח, 
מאוד  מיטיב 
חולי  עם 

השחפת.

תושבי  בין 
מוגאדור נמנה 
מצדיקי  אחד 
ההוא,  הדור 
רבי  המקובל 
אהרן  משה 
זי"ע.  פינטו 
העיר  בני 
ם  י י ד ו ה י ה
הנכרים  ואף 
ו  א ג ת ה
ת  ד ב ו ע ב
היותו בן עירם 
ו  ה ו צ י ר ע ה ו
ת  מ ח מ
ו  ת ש ו ד ק
 . ו ת ו ש י ר פ ו

בימים טרופים אלו שמלאך המוות שוטט כשחרבו 
נוטפת דם, היה מי שחשב גם על הרב ושטח את 

מחשבותיו באזני חבריו:

שנים  כמה  מזה  עצמו  על  גזר  הצדיק  הרב  "הן 
הוא  יושב  הבריות.  מחברת  מוחלטת  התבודדות 
ובתפילה  בתורה  ועוסק  העליונה  שבקומה  בחדרו 
ושתיה,  מזון  אליו  מעלה  הרבנית  רבה.  בהתמדה 
הרב  של  פניו  את  שרואה  מי  אין  זאת  ומלבד 

שמתקדש לו כמלאך.

"אולם כעת", המשיך הדובר בלהט, "הן סכנה היא 
לשהות בין כתלי הבית בלא לצאת לאוויר העולם. 
שמא חלילה ייפגע רבינו מהמגיפה המשתוללת לה. 
צח",  אוויר  לשאוף  יום  מדי  להוציאו  אנו  מוכרחים 

סיים הנואם את דבריו.  

לשאול  בלא  כלשהי  פעולה  עושים  אינם  יהודים 
את חכמי התורה. ניגשה קבוצת יהודים לבית הדין 
של מוגאדור ותבעו מהדיינים להיכנס לעובי הקורה 
דין תורה, את המשך התבודדותו של  ולפסוק לפי 

רבי משה אהרן פינטו.

הדיינים בראשות אב בית הדין, הגאון רבי אהרן 
המצווה  התורה  שחובת  למסקנה  הגיעו  חסין, 
יהודי  כל  על  חלה  לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם 
באשר הוא, ועל כן מחויב הרב פינטו לצאת מחדרו 
השתדלות  לעשות  בכדי  יום  מדי  רגעים  למספר 

למען בריאות גופו.

הדיינים עוד החליטו כפי הפתגם העתיק המופיע 
פרוונקא".  ליהווי  איהו  דאיגרתא,  "קריינא  בתלמוד: 
מהמלך  האיגרת  את  שהביא  השליח  לאמור: 
אותה  וקרא 
יהיה   – בקול 
השליח  גם 
אותה.  לבצע 
הוטלה  לכן 
על  המשימה 
של  כתפיו 
אהרן  רבי 
שיעלה  חסין, 
לביתו של רבי 
אהרן  משה 
וימסור לו את 

פסק הדין.

רבי  עלה 
ברתת  אהרן 
לביתו  ובזיע 
הצדיק  של 
 , ל ב ו ק מ ה
עימו  ונועד 
ת  ו ק ד ל
בני  ארוכות. 
חיכו  העיר 
רב  במתח 
לצאתו, ומשיצא עטו עלו כולם לשאול האם הסכים 
הצדיק לקיים את אשר פסקו בית דין של מטה. אך 

רבי אהרן, השליח, סירב לענות ומילא פיו מים.

עלה  הפעם  ועוד  ימים,  מספר  שוב  להם  עברו 
רבי אהרן חסין במדרגות עליית הגג של רבי משה 
שרבי  לציין  מיותר  חתומות.  ופניו  יצא  ושוב  אהרן, 
משה אהרן כלל לא יצא מחדרו לא לאחר הביקור 
לאחר  לא  וגם  השני  הביקור  לאחר  לא  הראשון, 

הביקור החמישי...

חסין  אהרן  רבי  את  ושאלו  הקהילה  בני  ניגשו 
פעם  בכל  וסיפר:  להם  נענה  והוא  הדבר,  לפשר 
אני  שוכח  הקדוש  הצדיק  של  לחדרו  אני  שנכנס 

לשם מה באתי הנה.

מדבר אני עימו בדברי תורה ולבסוף יוצא כלעומת 
שבאתי. רק כאשר ראיתי את הקהל הממתין בחוץ 
נזכרתי בשליחות שלשמה נשלחתי. כנראה  לשובי, 
של  התבודדותו  בהמשך  מאוד  חפצים  שמשמים 

הצדיק", סיים הרב.  

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

כבר מבין שהעיקר חסר מן הספר.

לא  היא  השמחה  של  שהמצווה  אומרת  זאת 
'עוד מצווה', אלא היא המצווה שהיא הבסיס של 
כל קיום המצוות. מצווה בלי שמחה היא מצווה 
בלי בסיס. אפשר לומר שהיא ממש כלום וזה מה 

שהתורה אומרת לנו בפרשת הקללות.

המתעצב פטור מן המצוות?!
עד כה ביארנו שהשמחה היא מצווה וחיוב, ולכן 
אין מציאות שאדם אומר אני לא בשמחה כי אני 
אחרת.  סיבה  מכל  או  עייף  אני  כי  או  בחובות 

נמחיש את הטעות שבטענה הזו:

חניה  דו"ח  שקיבל  אדם  בן  על  פעם  שמעת 
והחליט שהוא לא מניח תפילין היום? ברור שלא. 
מה הקשר?! אותו דבר בענין השמחה. וכי בגלל 
שאתה  אומר  זה  נעים  לא  מקרה  לך  שקרה 
פטור מקיום המצוות?! כמו שאתה מניח תפילין 
ואחרי  הפסדים  אחרי  אחרת  מצווה  כל  ומקיים 
– כך בדיוק אתה צריך לקיים את  וצרות  בעיות 
הגדולה  המצווה  שהיא  הידיעה,  בה"א  המצווה 
אם  גם  בשמחה  להיות  ביותר  והבסיסית  ביותר 

עבר עליך מה שעבר.

העיקרי  לחלק  להגיע  נספיק  לא  זה  במאמר 
נשתדל  בזה  בשמחה,  מרבים  איך  של  והמעשי 
כבר  אבל  הבא.  במאמר  ה'  בעזרת  לעסוק 
באמת,  שמחה  מהי  הסברנו  שבו  זה  במאמר 
באה  לא  שהשמחה  הכיוון  את  לקבל  אפשר 
אליך מאליה ואתה רק יושב על הכורסא ומחכה 
לה, אלא שמחה זה משהו שאתה מחויב לקום 

ולעשות ולהשדל לקנות ולהשיג.

מלך חפץ בחיים
ולקראת סיום נשלים את המסר החשוב הזה, 
מדוע השמחה היא כל כך בסיסית בקשר שלנו 
עם הבורא: הקשר שלנו עם הבורא הוא כקשר 
של בנים לאביהם. הדבר שהכי מצער את האבא 
זה לראות את הילדים שלו עצובים. ילד טוב, לומד 
טוב, שומר על סדר וניקיון, עוזר בבית – אבל הוא 
עצוב – זה ממש שובר את האבא ומצער אותו. 
לו  ילד מת. האבא מרגיש כישלון: נתתי  זה כמו 

חינוך טוב אבל לא נתתי לו חיים.

לעומת זאת, ילד קצת שובב וקצת רשלן אבל 
כל הציפיות של  עונה על  אולי לא  – הוא  שמח 
האבא, אבל סוף סוף זו דרך העולם שלילדים יש 
נטייה לסלול דרך בעצמם ולא לקבל עול בקלות, 
ואבא נורמלי מבין שייקח לילד קצת זמן להתבגר 
ולקחת את עצמו לידיים ולהיות יותר רציני בחיים 
– אבל לפחות הילד שמח, הוא בריא בנפשו, הוא 

חי! זה מאוד משמח את האבא.

ה' יתברך הוא חי החיים והוא מלך חפץ בחיים 
ונתן לנו תורה ומצוות אשר יעשה אותם האדם 
וחי בהם. הדבר שהכי מצער את אבינו שבשמיים 
הוא העצבות. ולעומת זאת השמחה היא הדבר 
אתה  שכאשר  טוב  תבין  הבורא.  על  אהוב  הכי 
בשמחה – בלי שום קשר למצב הרוחני והגשמי 
שלך – אתה פשוט משמח את הבורא. אז בואו 
ובשבוע  עולם,  בורא  את  ונשמח  בשמחה  נרבה 
לעשות  מעשיות  דרכים  כמה  אי"ה  נלמד  הבא 

זאת.

בברכת שבת שלום ומבורך 

ספר  נחתם  כך  המשכן"  את  מלא  ה'  "וכבוד 
בהם  רבים  תיאורים  אחרי  מגיע  זה  וכתוב  שמות, 
יש  המשכן.  של  שלמותו  על  לנו  מספרת  התורה 
טובות,  ואבנים  וארגמן  ותכלת  ונחושת  וכסף  זהב 
מדהים  והכל  וכיור,  ומזבח  ומנורה  ושולחן  ארון  יש 
ביופיו, והכל משוח בשמן משחת קודש, הכל מעיד 
על שלמות, ושלמות מעידה על השלמות הנמצאת 

מחוץ לבריאה, היינו על הבורא!

כך התורה חותמת את ספר שמות, ברעיון העצום 
מֶׁשה  אפילו  לכן  לאלוה,  רק  היא  השלמות  הזה, 
ֹלא  הנבראים  כל  שמבין  המושלם  הבריאה  בחיר 
ּוְכבֹוד  ֶהָעָנן  ָעָליו  ָׁשַכן  ִּכי  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ָלבֹוא  ָיכֹל 
ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, והאדם, אין לו גישה לשלמות, 
שלו  המקסימלי  הפרופיל  חסר,  תמיד  הוא  האדם 

יכול להיות תשעים ושבע.  

"מלא"  בלשון  משתמש  שהתנ"ך  פעם  בכל  וכן 
לגבי הקב"ה, כגון "מלוא כל הארץ כבודו" אין פרושו 
פרושו שהקב"ה ממלא את המרחב בצורה גשמית, 
על שלמותו  היא שהארץ מעידה  אלא המשמעות 
הבריאה,  מתכונות  איננה  כי השלמות  הבורא,  של 
ואם יש שלמות בבריאה, הרי ששלמות זו הוזרמה 

אליה ממקור של שלמות שנמצא מחוץ לבריאה. 

בעולם,  לאדם  שיש  הקשות  המשימות  אחת  וזו 
תמיד  מתנועעת  הנפש  כי  החיסרון,  בכאב  להכיר 
במציאות  ההכרה  לבין  לשלמות  שלה  הרצון  בין 
החסרה, זה הרצוא ושוב של הנפש, זה הסולם שבו 

להשיג  כדי  עולים  ויורדים,  עולים  האלוקים  מלאכי 
ממה  הסתפקות  מידת  עם  ויורדים  השלמות,  את 

שכן השיגו, מטי ולא מטי, מגיע לא מגיע. 

את  ונחת  בשובה  לקבל  להתרצות  זה  וקושי 
הקב"ה  שלו  הראשון,  מאדם  ירשנו  חסרים  היותנו 
נתן קרבה לשלמות, שהרי היה לו ממשלה על הכל, 
ַׁשָּתה  ּכֹל  ָיֶדיָך,  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו  הכתוב  כמאמר 
ַתַחת ַרְגָליו, צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי, ִצּפֹור 
ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים עֵֹבר ָאְרחֹות ַיִּמים, רק דבר אחד לא 
והחיסרון הזה הטריף  ורע,  לו, עץ הדעת טוב  היה 
את חושיו, הוא לא יכול היה לשאת את זה, כי זה 
היה עבורו העד שהוא חסר, אם משהו אחד חסר 
לי פרושו שאני לו מושלם, ואם אני לא מושלם זה 
אומר שאני לא האלוה, ואם אני לא אלוה אז שום 

דבר לא שווה.

"והייתם  הקדמוני  הנחש  של  הפיתוי  עומק  זה 
שלמים  לא  אתם  אם  כי  שלמים,  תהיו  כאלוהים" 
באומרה  הגמרא  רומזת  ולזה  שווים.   לא  אתם 
שהמן ההגגי נרמז בעץ הדעת. כי הגמרא שואלת, 
היכן רמוז המן בתורה, ומשיבה, המן נרמז בכתוב 
ָאָכְלָּת"  ִמֶּמּנּו  ֲאָכל  ְלִבְלִּתי  ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  "ֲהִמן 
ֲהִמן זה אותיות המן, והרמז הוא בעניין זה שאמרנו, 
לו  היה  האגגי  המן  גם  כך  הראשון  אדם  כמו 
ממשלה על הכל, שפע פרנסה, ממלא מקום ראש 
הממשלה, כולם משתחווים לו, יש לו מאות ילדים, 
עשרות נשים, רק דבר אחד העיק עליו, זה שמרדכי 
היהודי לא משתחווה, והדבר שהעיק עליו הרס לו 

את הכל, כמו שהוא אומר "כל זה איננו שווה לי" 
שאני  אומר  זה  משיג  לא  שאני  משהו  יש  אם  כי 
לא אלוהים, ואם אני לא אלוהים אז אין טעם בכל 

מה שיש לי. 

נחמן  רבי  דיבר  עליה  הטובה  הנקודה  סוד  וזה 
מברסלב, הנקודה שהיא רק חלק, היא לא שלמות, 
ובכל זאת יש בכוחה להאיר את כלל המציאות של 
המתבונן הנבון השמח בחלקו אשר נתן לו האלהים 

בעולמו השלם.

הלכות הקשורות למקרא מגילה
"משנכנס אדר מרבים בשמחה" כך מובא בגמרא 
ובמה  בשמחה  מרבים  הכוונה  מה  כ"ט(  )דף  תענית 

זה מתבטא?

כגון  שמחה  לו  יש  שאם  שהכוונה  אומרים  יש 
תשעה  הלכות  )כלבו  אדר  בחודש  כן  שיעשה  חתונה 
באב סימן ס"ב(. ויש אומרים שהכוונה לשמח את לב 

בכלל  שמחה  שמרבה  ונמצא  והנדכאים  העניים 
ישראל. )ספר המכתם על מסכת תענית שם(, שלחן ערוך 

המידות )חלק א' סימן ב' אות ט'(.

נהפך  אשר  והחודש  אסתר  במגילת  נאמר  עוד 
גורם  החודש  שמזל  לומר  לשמחה,  מיגון  להם 
נגד  משפטית  תביעה  לו  שיש  יהודי  ולכן  לטובה, 
יתקיים  יכולתו שהדיון בתביעתו  ישתדל כמיטב  גוי 
בחודש אדר שמזלו טוב לישראל. כך מובא בגמרא 

תענית )שם(.

במניין  המגילה  את  לקרוא  אפשרות  לי  יש  אם 
מצומצם, או בבית הכנסת שיש שם הרבה אנשים, 

האם יש מעלה בריבוי אנשים?

מצוה מן המובחר לקוראה ברוב עם, שברוב עם 
הדרת מלך. משנה ברורה )סוף סימן תר"צ( ושו"ת יביע 
יש  ואפי' אם  ה'(.  אות  ו'  סימן  חיים  אורח  ה'  )חלק  אומר 
לכמה  להתחלק  ורוצים  הכנסת  בבית  גדול  ציבור 
אלא  כן  לעשות  אין  הקטנים,  בחדרים  מניינים 
להתפלל כולם בבית הכנסת הגדול. שו"ת שבט הלוי 

)חלק ה' סימן פ"ד(. 

במניין  לקרוא  שעדיף  אופנים  כמה  יש  אמנם 
מצומצם ולא ברוב עם: 

יכול  באופן שאינו  בבית הכנסת  רעש  יש  אם  א( 
להתרכז ולשמוע את כל המגילה. )חזון עובדיה(

עדיף להשלים מניין עבור החולים שאינם יכולים  ב( 
חסדים  גמילות  שמצוות  הכנסת,  לבית  ללכת 
ילך  ולכן  עם",  "ברוב  ממצוות  פחותה  אינה 
להשלים מניין בבית החולה. כך דעת מרן הרב 

אלישיב זצ"ל )פסקי שמועות עמ' נד(. 

אם רוצה להתפלל בהנץ החמה, אף שהמניין  ג( 
עם",  "ברוב  מעלת  את  בכך  ויפסיד  מצומצם 
הגר"ח  בהנץ.  להתפלל  עדיף  מקום  מכל 

קנייבסקי )פסקי שמועות שם(. 

אם הוא רגיל כל השנה להתפלל בבית כנסת  ד( 
הגדול.  הכנסת  לבית  ללכת  צריך  אינו  קטן, 

משנה ברורה )סימן תרפ"ז סעיף קטן ז'(

לשמוע  יכול  מצוה,  לדבר  לצאת  שדחוק  מי  ה( 
המגילה במניין מצומצם שמסיימים שם מוקדם 

יותר. שבט הלוי )חלק ה' סימן קמ"ה(.

הכנסת  בבית  המגילה  קריאת  לשמוע  רגיל  אני 
ואחר כך לקרוא לאשתי בביתי, האם אני יכול 

לברך ולהוציאה ידי חובה גם בברכות?

יכול לברך אף שכבר יצא ידי חובתו בבית הכנסת 
)חזון עובדיה עמוד נ"א(,  אמנם אינו מברך אלא הברכות 

מברך,  אינו  לאחריה  אבל  המגילה,  קריאת  שלפני 
שאין ברכה אחרונה אלא מנהג, ולא תקנו לאומרה 
אלא בציבור. ואם יש עשר נשים ששומעות המגילה 
כיון  ידי חובה רשאי הקורא לברך לאחריה,  לצאת 
שעל כל פנים יש בזה פירסומי ניסא, ואפשר שאפי' 
לעשרה  מצטרפות  לחינוך  שהגיעו  וקטנות  קטנים 
)עמוד  ניסא לברכה אחרונה. חזון עובדיה  לפירסומי 

צ"א(.

סוף  הגיע  וכעת  מגילה  לקרוא  לא הספקתי  אם 
לקרוא  או  מנחה  להתפלל  האפשרות  ולפני  היום, 

מגילה, מה עדיף? 

תפילת  שהרי  קודמת,  מגילה  שקריאת  נראה 
מנחה אפשר לה בתשלומין. כף החיים )סימן  תרפ"ז 

סעיף קטן י"ט בשם נהר שלום(.

היא  פורים  יום  בבוקר  לנשים  המגילה  קריאת 
בשעה מאוחרת, האם מותר לי לאכול ארוחת בוקר 

קודם קריאת המגילה?

אסור לאכול קודם קריאת המגילה. )שולחן ערוך סימן 
ביום  יזהרו הנשים שלא לאכול  ולכן  ד'(.  תרצ"ב סעיף 

הפורים עד שישמעו קריאת המגילה. אמנם מותר 
לטעום פירות קודם המגילה, וכן מותר לאכול פחות 
או  תה  לשתות  וכן  עוגה,  או  פת  גרם(   54( מכביצה 
קפה, והמחמיר שלא לטעום כלום תבא עליו ברכה. 
חזון  הדין(  ובעיקר  ד"ה  א'  סימן  א'  )חלק  מהרש"ם  שו"ת 

עובדיה )עמ' צה(.

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 חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ָרָצה ְלַהְדִּגיׁש ַּכָּמה ְצִריִכים 
ָאַמר  ְוַהְלָואֹות.  חֹובֹות  ׁשּום  ִמַּלֲעׂשֹות  ִלְברַֹח 
חֹוב  ׁשּום  ָרַׁשְמִּתי  ֹלא  ֵמעֹוִדי  ַעְצמֹו:  ַעל  ַּפַעם 
ַהָּמֳחָרת.  ְליֹום  ֶזה  ִמּיֹום  ְוַאף  ַהַּמּכֶֹלת  ַּבֲחנּות 

)שיש"ק  ו – תעה(

ִׁשּדּוִכים  ְלִעְנַין  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  אֹוֵמר  ָהָיה 
ַהָּיֶאה  ּדּוְך  ַהּׁשִ ֶאת  ְלַהְכִריַח  ְוָאסּור  ַׁשָּיְך  ֶׁשֹּלא 
ּוְכַמֲאַמר  ִלְמֻׁשַּדְכּתֹו.  ּוִבְפָרט  ַלְמֻׁשָּדְך  ְוַהַּמְתִאים 
ָלֵהן  "ַלּטֹוב  לו(  )במדבר  ְצָלְפָחד  ִּבְבנֹות  ַהָּכתּוב 
ִיְהיּו ְלָנִׁשים". ִּכי ָנִׁשים ִנָּתן ָלֶהם ִּביָנה ְיֵתָרה ְוַעל 
)שם  ָלֶהן.   ַהּטֹוב  ֶאת  ִלְבחֹר  ֵהיֵטב  ְמִבינֹות  ֵּכן 

ו – תסח(

א.ב. של החיים
ָצִריְך ְלַחֵּנְך ֶאת ַהְיָלִדים ְלִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות.

פנינים
052-2240696חסידות ברסלב

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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ההדרכה
זוגות  עם  רבות  שנים  של  ועבודה  ניסיון  מתוך 
בית",  "שלום  בבעיות  והכוונה  ליעוץ  אלי  הבאים 
ראיתי בבירור, שלמרות שכל זוג הוא מקרה לגופו, 
עם בעיות שונות ורקע אחר ותנאים שונים וכו' וכו' 
–ישנו מכנה משותף בין כל המקרים: חוסר הדרכה 
שום  קיבלו  שלא  רבים  ישנם  ביחד.  לחיות  איך 
אבל  הדרכה,  שקיבלו  וישנם  בית,  לשלום  הדרכה 

ההדרכה לא הייתה נכונה.

כי בוודאי כל אותם זוגות שיש להם בעיות בשלום 
בית, זה לא משום שהם אנשים רעים שמעוניינים 
לצער זה את זה. בוודאי כל בני זוג שיש להם קצת 
שכל ישר, רק רוצים בכל מאודם לשמח אחד את 
חסר  מה  כן  אם  וכו'.  באהבה  ביחד  לחיות  השני, 
להם? פשוט מאד - הם לא למדו איך לחיות ביחד. 
מבקשים  לא  שאנשים  לכך  הסיבה  מהי  לכאורה, 
אנשים  ישנן  ובכן,  שלהם.  הזוגיות  לחיי  הדרכה 
ואומרים: מה יש  שחושבים שפשוט אין בזה צורך, 

ללמוד?

אני  וכי  בית?  שלום  על  הדרכה  קיבלו  הורי  וכי 
מוגבלת או מוגבל בשכלי שצריך או צריכה הסברים 
איך לחיות עם בעלי\אשתי? כמו שכולם מתחתנים 
אני  גם  כך  ביחד,  לחיות  איך  ולומדים  ומסתדרים, 

אלמד...

מי שחושב כך, פירושו, שהוא מתייחס לחיי הזוגיות 
וחושב, שכמו  שלו,  היחסים החברתיים  כאל שאר 
צורך  אין  כך  חברה,  ליחסי  ברורה  הדרכה  שאין 

בהדרכה ברורה לחיי זוגיות. אבל זה אינו נכון כלל, 
ברורה  הדרכה  וצריכים  צריכים  הנישואין  בחיי  כי 

ומפורטת מכמה סבות, ונמנה חלק מהן:

רבות,  מצוות  תלויות  הנישואין  שבחיי  משום  א. 
של  יתירה  התגברות  ישנה  ולכן  ביותר,  חשובות 
התלויות  היקרות  המצוות  את  למנוע  הרע  היצר 
בשלום הבית, ולכן צריכים ללמוד היטב את הדרכים 
להתגבר על היצר הרע המיוחד הזה שבא לקלקל 

את שלום הבית.

זה קשה  \ האשה  הבעל  עם  ב. משום שלחיות 
יותר מאשר לחיות עם שאר החברה. כי ישנו שוני 
מהותי בין האשה והגבר, שמעטים מבינים עד כמה 
הוא קיצוני, ועד כמה צריכים לתת לב לשינוי הזה, 

כשרוצים לכונן חיים של שלום עם בת\בן הזוג.

ליצר  דומה  אינו  האיש  של  הרע  היצר  לדוגמא: 
הרע של האשה, וכן מהלך המחשבה שלהם שונה 
בתכלית, והרגישות לדברים אלו או אחרים, ונטיות 
האיש  בין  בתכלית  שונים  כולם   - ועוד  ועוד  הלב, 

לאשה.

ג. על פי הקבלה, בני הזוג הם תמיד שני הפכים 
כזה,  באופן  זיווגים  מזווג  והקדוש-ברוך-הוא  ממש, 
שיהיו הרבה הבדלים מהותיים בין בני הזוג, באופן 
שישלימו זה את זה. לכן, אמנם ההבדלים הקיצוניים 
ורק  אך  הם  הזוג  בני  של  ובנטיותיהם  באופים 
לטובתם, על מנת שישלימו זה את זו, אבל זה בעצמו 
להסתדר  הזוג  בני  של  לקושי  העיקרי  הגורם  גם 
ביחד. כי קשה לאחד להתמודד עם התנהגות של בן 

הזוג שאינו לפי דעתו, אפילו שלמעשה התנהגות זו 
היא נצרכת על מנת להשלים אותו.

לדוגמא: יש אשה שהיא ותרנית יותר מדי, ובעלה 
הוא טיפוס תקיף שעומד על שלו. הנה, האופי הזה 
של הבעל הוא לטובתה של אשתו, כי לולא בעלה, 
שיודע לעמוד על שלו וגם להגן עליה, היו מנצלים את 
טוב לבה וותרנותה יותר מדי. וכן, על ידי החיים עם 
בעלה שיש לו מידת תקיפות, היא בעצמה לומדת 
מצד  שלו.  על  לעמוד  צריך  שהאדם  פעמים  שיש 
מטבעה,  ותרנית  והיא  שמאחר  הוא,  הקושי  שני, 
קשה לה מאד לראות את בעלה עומד על שלו, וזה 
ממש פוגע בציפור נפשה, כשהיא רואה אותו עומד 
שהיא,  אחרים,  אנשים  של  דרישות  נגד  בתקיפות 
בשל אופיה הרך, רק רוצה בכל מאודה לרצות אותם 
ולעשות רצונם. גם הבעל מרוויח מהמדה השונה כל 
כך של אשתו, כי זה לטובתו שהיא ותרנית, שמתוך 
לותר  וללמד  מזגו הקשה,  לרכך את  חייב  הוא  כך 
מאד  לו  קשה  זה  שני,  מצד  אבל  מעצמו.  ולתת 
לראות כיצד היא מוותרת לאנשים שעושקים אותה 

ומנצלים את טוב לבה, כי זה ממש נוגד את טבעו.

הקצוות  משני  שנעשה  הממוצע  דווקא  ובאמת, 
של  התקיפות  כנגד  האשה  של  הוותרנות  הללו: 
ידי ההתמודדות של  ורק על  - הוא האמת.  האיש 
שני בני הזוג עם השוני העצום הזה שביניהם, הם 
הזוג,  בני  שיתמצעו  כדאי  לכן  הזה.  לממוצע  יגיעו 
וילמדו לחיות כל אחד עם הניגוד שלו, בפרט שזה 
המידות  על  לעבוד  הרבה  שיצטרכו  להם  גורם 
שלהם, ולוותר וכדו' – וכך יגיעו לתיקון העצמי שלהם.

התבודדות רצויה
בשעות  אדם  המו  שבמרוקו  מוגאדור  רחובות 
מסוימות, אך כל חיוך לא נראה על פני הסובבים. 
פה ושם ניתן היה לשמוע בכי של צער ומכאוב, של 
לה  הסתובבה  איומה  מגפת שחפת  ואובדן.  שכול 

ברחובות העיר והפילה חללים רבים מדי יום. 

הרופאים המליצו לבני העיר לשמור כמיטב היכולת 
על סטריליות ונקיות בכל תחום אפשרי, כך יצמצמו 
בנוסף  כך.  כל  הקטלניים  החיידקים  השפעת  את 
מכותלי  יום  מדי  לצאת  העיר  תושבי  נצטוו  לזאת 

בכדי  הבתים 
אוויר  לשאוף 
שכידוע,  צח, 
מאוד  מיטיב 
חולי  עם 

השחפת.

תושבי  בין 
מוגאדור נמנה 
מצדיקי  אחד 
ההוא,  הדור 
רבי  המקובל 
אהרן  משה 
זי"ע.  פינטו 
העיר  בני 
ם  י י ד ו ה י ה
הנכרים  ואף 
ו  א ג ת ה
ת  ד ב ו ע ב
היותו בן עירם 
ו  ה ו צ י ר ע ה ו
ת  מ ח מ
ו  ת ש ו ד ק
 . ו ת ו ש י ר פ ו

בימים טרופים אלו שמלאך המוות שוטט כשחרבו 
נוטפת דם, היה מי שחשב גם על הרב ושטח את 

מחשבותיו באזני חבריו:

שנים  כמה  מזה  עצמו  על  גזר  הצדיק  הרב  "הן 
הוא  יושב  הבריות.  מחברת  מוחלטת  התבודדות 
ובתפילה  בתורה  ועוסק  העליונה  שבקומה  בחדרו 
ושתיה,  מזון  אליו  מעלה  הרבנית  רבה.  בהתמדה 
הרב  של  פניו  את  שרואה  מי  אין  זאת  ומלבד 

שמתקדש לו כמלאך.

"אולם כעת", המשיך הדובר בלהט, "הן סכנה היא 
לשהות בין כתלי הבית בלא לצאת לאוויר העולם. 
שמא חלילה ייפגע רבינו מהמגיפה המשתוללת לה. 
צח",  אוויר  לשאוף  יום  מדי  להוציאו  אנו  מוכרחים 

סיים הנואם את דבריו.  

לשאול  בלא  כלשהי  פעולה  עושים  אינם  יהודים 
את חכמי התורה. ניגשה קבוצת יהודים לבית הדין 
של מוגאדור ותבעו מהדיינים להיכנס לעובי הקורה 
דין תורה, את המשך התבודדותו של  ולפסוק לפי 

רבי משה אהרן פינטו.

הדיינים בראשות אב בית הדין, הגאון רבי אהרן 
המצווה  התורה  שחובת  למסקנה  הגיעו  חסין, 
יהודי  כל  על  חלה  לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם 
באשר הוא, ועל כן מחויב הרב פינטו לצאת מחדרו 
השתדלות  לעשות  בכדי  יום  מדי  רגעים  למספר 

למען בריאות גופו.

הדיינים עוד החליטו כפי הפתגם העתיק המופיע 
פרוונקא".  ליהווי  איהו  דאיגרתא,  "קריינא  בתלמוד: 
מהמלך  האיגרת  את  שהביא  השליח  לאמור: 
אותה  וקרא 
יהיה   – בקול 
השליח  גם 
אותה.  לבצע 
הוטלה  לכן 
על  המשימה 
של  כתפיו 
אהרן  רבי 
שיעלה  חסין, 
לביתו של רבי 
אהרן  משה 
וימסור לו את 

פסק הדין.

רבי  עלה 
ברתת  אהרן 
לביתו  ובזיע 
הצדיק  של 
 , ל ב ו ק מ ה
עימו  ונועד 
ת  ו ק ד ל
בני  ארוכות. 
חיכו  העיר 
רב  במתח 
לצאתו, ומשיצא עטו עלו כולם לשאול האם הסכים 
הצדיק לקיים את אשר פסקו בית דין של מטה. אך 

רבי אהרן, השליח, סירב לענות ומילא פיו מים.

עלה  הפעם  ועוד  ימים,  מספר  שוב  להם  עברו 
רבי אהרן חסין במדרגות עליית הגג של רבי משה 
שרבי  לציין  מיותר  חתומות.  ופניו  יצא  ושוב  אהרן, 
משה אהרן כלל לא יצא מחדרו לא לאחר הביקור 
לאחר  לא  וגם  השני  הביקור  לאחר  לא  הראשון, 

הביקור החמישי...

חסין  אהרן  רבי  את  ושאלו  הקהילה  בני  ניגשו 
פעם  בכל  וסיפר:  להם  נענה  והוא  הדבר,  לפשר 
אני  שוכח  הקדוש  הצדיק  של  לחדרו  אני  שנכנס 

לשם מה באתי הנה.

מדבר אני עימו בדברי תורה ולבסוף יוצא כלעומת 
שבאתי. רק כאשר ראיתי את הקהל הממתין בחוץ 
נזכרתי בשליחות שלשמה נשלחתי. כנראה  לשובי, 
של  התבודדותו  בהמשך  מאוד  חפצים  שמשמים 

הצדיק", סיים הרב.  

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

כבר מבין שהעיקר חסר מן הספר.

לא  היא  השמחה  של  שהמצווה  אומרת  זאת 
'עוד מצווה', אלא היא המצווה שהיא הבסיס של 
כל קיום המצוות. מצווה בלי שמחה היא מצווה 
בלי בסיס. אפשר לומר שהיא ממש כלום וזה מה 

שהתורה אומרת לנו בפרשת הקללות.

המתעצב פטור מן המצוות?!
עד כה ביארנו שהשמחה היא מצווה וחיוב, ולכן 
אין מציאות שאדם אומר אני לא בשמחה כי אני 
אחרת.  סיבה  מכל  או  עייף  אני  כי  או  בחובות 

נמחיש את הטעות שבטענה הזו:

חניה  דו"ח  שקיבל  אדם  בן  על  פעם  שמעת 
והחליט שהוא לא מניח תפילין היום? ברור שלא. 
מה הקשר?! אותו דבר בענין השמחה. וכי בגלל 
שאתה  אומר  זה  נעים  לא  מקרה  לך  שקרה 
פטור מקיום המצוות?! כמו שאתה מניח תפילין 
ואחרי  הפסדים  אחרי  אחרת  מצווה  כל  ומקיים 
– כך בדיוק אתה צריך לקיים את  וצרות  בעיות 
הגדולה  המצווה  שהיא  הידיעה,  בה"א  המצווה 
אם  גם  בשמחה  להיות  ביותר  והבסיסית  ביותר 

עבר עליך מה שעבר.

העיקרי  לחלק  להגיע  נספיק  לא  זה  במאמר 
נשתדל  בזה  בשמחה,  מרבים  איך  של  והמעשי 
כבר  אבל  הבא.  במאמר  ה'  בעזרת  לעסוק 
באמת,  שמחה  מהי  הסברנו  שבו  זה  במאמר 
באה  לא  שהשמחה  הכיוון  את  לקבל  אפשר 
אליך מאליה ואתה רק יושב על הכורסא ומחכה 
לה, אלא שמחה זה משהו שאתה מחויב לקום 

ולעשות ולהשדל לקנות ולהשיג.

מלך חפץ בחיים
ולקראת סיום נשלים את המסר החשוב הזה, 
מדוע השמחה היא כל כך בסיסית בקשר שלנו 
עם הבורא: הקשר שלנו עם הבורא הוא כקשר 
של בנים לאביהם. הדבר שהכי מצער את האבא 
זה לראות את הילדים שלו עצובים. ילד טוב, לומד 
טוב, שומר על סדר וניקיון, עוזר בבית – אבל הוא 
עצוב – זה ממש שובר את האבא ומצער אותו. 
לו  ילד מת. האבא מרגיש כישלון: נתתי  זה כמו 

חינוך טוב אבל לא נתתי לו חיים.

לעומת זאת, ילד קצת שובב וקצת רשלן אבל 
כל הציפיות של  עונה על  אולי לא  – הוא  שמח 
האבא, אבל סוף סוף זו דרך העולם שלילדים יש 
נטייה לסלול דרך בעצמם ולא לקבל עול בקלות, 
ואבא נורמלי מבין שייקח לילד קצת זמן להתבגר 
ולקחת את עצמו לידיים ולהיות יותר רציני בחיים 
– אבל לפחות הילד שמח, הוא בריא בנפשו, הוא 

חי! זה מאוד משמח את האבא.

ה' יתברך הוא חי החיים והוא מלך חפץ בחיים 
ונתן לנו תורה ומצוות אשר יעשה אותם האדם 
וחי בהם. הדבר שהכי מצער את אבינו שבשמיים 
הוא העצבות. ולעומת זאת השמחה היא הדבר 
אתה  שכאשר  טוב  תבין  הבורא.  על  אהוב  הכי 
בשמחה – בלי שום קשר למצב הרוחני והגשמי 
שלך – אתה פשוט משמח את הבורא. אז בואו 
ובשבוע  עולם,  בורא  את  ונשמח  בשמחה  נרבה 
לעשות  מעשיות  דרכים  כמה  אי"ה  נלמד  הבא 

זאת.

בברכת שבת שלום ומבורך 

ספר  נחתם  כך  המשכן"  את  מלא  ה'  "וכבוד 
בהם  רבים  תיאורים  אחרי  מגיע  זה  וכתוב  שמות, 
יש  המשכן.  של  שלמותו  על  לנו  מספרת  התורה 
טובות,  ואבנים  וארגמן  ותכלת  ונחושת  וכסף  זהב 
מדהים  והכל  וכיור,  ומזבח  ומנורה  ושולחן  ארון  יש 
ביופיו, והכל משוח בשמן משחת קודש, הכל מעיד 
על שלמות, ושלמות מעידה על השלמות הנמצאת 

מחוץ לבריאה, היינו על הבורא!

כך התורה חותמת את ספר שמות, ברעיון העצום 
מֶׁשה  אפילו  לכן  לאלוה,  רק  היא  השלמות  הזה, 
ֹלא  הנבראים  כל  שמבין  המושלם  הבריאה  בחיר 
ּוְכבֹוד  ֶהָעָנן  ָעָליו  ָׁשַכן  ִּכי  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ָלבֹוא  ָיכֹל 
ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, והאדם, אין לו גישה לשלמות, 
שלו  המקסימלי  הפרופיל  חסר,  תמיד  הוא  האדם 

יכול להיות תשעים ושבע.  

"מלא"  בלשון  משתמש  שהתנ"ך  פעם  בכל  וכן 
לגבי הקב"ה, כגון "מלוא כל הארץ כבודו" אין פרושו 
פרושו שהקב"ה ממלא את המרחב בצורה גשמית, 
על שלמותו  היא שהארץ מעידה  אלא המשמעות 
הבריאה,  מתכונות  איננה  כי השלמות  הבורא,  של 
ואם יש שלמות בבריאה, הרי ששלמות זו הוזרמה 

אליה ממקור של שלמות שנמצא מחוץ לבריאה. 

בעולם,  לאדם  שיש  הקשות  המשימות  אחת  וזו 
תמיד  מתנועעת  הנפש  כי  החיסרון,  בכאב  להכיר 
במציאות  ההכרה  לבין  לשלמות  שלה  הרצון  בין 
החסרה, זה הרצוא ושוב של הנפש, זה הסולם שבו 

להשיג  כדי  עולים  ויורדים,  עולים  האלוקים  מלאכי 
ממה  הסתפקות  מידת  עם  ויורדים  השלמות,  את 

שכן השיגו, מטי ולא מטי, מגיע לא מגיע. 

את  ונחת  בשובה  לקבל  להתרצות  זה  וקושי 
הקב"ה  שלו  הראשון,  מאדם  ירשנו  חסרים  היותנו 
נתן קרבה לשלמות, שהרי היה לו ממשלה על הכל, 
ַׁשָּתה  ּכֹל  ָיֶדיָך,  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו  הכתוב  כמאמר 
ַתַחת ַרְגָליו, צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי, ִצּפֹור 
ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים עֵֹבר ָאְרחֹות ַיִּמים, רק דבר אחד לא 
והחיסרון הזה הטריף  ורע,  לו, עץ הדעת טוב  היה 
את חושיו, הוא לא יכול היה לשאת את זה, כי זה 
היה עבורו העד שהוא חסר, אם משהו אחד חסר 
לי פרושו שאני לו מושלם, ואם אני לא מושלם זה 
אומר שאני לא האלוה, ואם אני לא אלוה אז שום 

דבר לא שווה.

"והייתם  הקדמוני  הנחש  של  הפיתוי  עומק  זה 
שלמים  לא  אתם  אם  כי  שלמים,  תהיו  כאלוהים" 
באומרה  הגמרא  רומזת  ולזה  שווים.   לא  אתם 
שהמן ההגגי נרמז בעץ הדעת. כי הגמרא שואלת, 
היכן רמוז המן בתורה, ומשיבה, המן נרמז בכתוב 
ָאָכְלָּת"  ִמֶּמּנּו  ֲאָכל  ְלִבְלִּתי  ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  "ֲהִמן 
ֲהִמן זה אותיות המן, והרמז הוא בעניין זה שאמרנו, 
לו  היה  האגגי  המן  גם  כך  הראשון  אדם  כמו 
ממשלה על הכל, שפע פרנסה, ממלא מקום ראש 
הממשלה, כולם משתחווים לו, יש לו מאות ילדים, 
עשרות נשים, רק דבר אחד העיק עליו, זה שמרדכי 
היהודי לא משתחווה, והדבר שהעיק עליו הרס לו 

את הכל, כמו שהוא אומר "כל זה איננו שווה לי" 
שאני  אומר  זה  משיג  לא  שאני  משהו  יש  אם  כי 
לא אלוהים, ואם אני לא אלוהים אז אין טעם בכל 

מה שיש לי. 

נחמן  רבי  דיבר  עליה  הטובה  הנקודה  סוד  וזה 
מברסלב, הנקודה שהיא רק חלק, היא לא שלמות, 
ובכל זאת יש בכוחה להאיר את כלל המציאות של 
המתבונן הנבון השמח בחלקו אשר נתן לו האלהים 

בעולמו השלם.

הלכות הקשורות למקרא מגילה
"משנכנס אדר מרבים בשמחה" כך מובא בגמרא 
ובמה  בשמחה  מרבים  הכוונה  מה  כ"ט(  )דף  תענית 

זה מתבטא?

כגון  שמחה  לו  יש  שאם  שהכוונה  אומרים  יש 
תשעה  הלכות  )כלבו  אדר  בחודש  כן  שיעשה  חתונה 
באב סימן ס"ב(. ויש אומרים שהכוונה לשמח את לב 

בכלל  שמחה  שמרבה  ונמצא  והנדכאים  העניים 
ישראל. )ספר המכתם על מסכת תענית שם(, שלחן ערוך 

המידות )חלק א' סימן ב' אות ט'(.

נהפך  אשר  והחודש  אסתר  במגילת  נאמר  עוד 
גורם  החודש  שמזל  לומר  לשמחה,  מיגון  להם 
נגד  משפטית  תביעה  לו  שיש  יהודי  ולכן  לטובה, 
יתקיים  יכולתו שהדיון בתביעתו  ישתדל כמיטב  גוי 
בחודש אדר שמזלו טוב לישראל. כך מובא בגמרא 

תענית )שם(.

במניין  המגילה  את  לקרוא  אפשרות  לי  יש  אם 
מצומצם, או בבית הכנסת שיש שם הרבה אנשים, 

האם יש מעלה בריבוי אנשים?

מצוה מן המובחר לקוראה ברוב עם, שברוב עם 
הדרת מלך. משנה ברורה )סוף סימן תר"צ( ושו"ת יביע 
יש  ואפי' אם  ה'(.  אות  ו'  סימן  חיים  אורח  ה'  )חלק  אומר 
לכמה  להתחלק  ורוצים  הכנסת  בבית  גדול  ציבור 
אלא  כן  לעשות  אין  הקטנים,  בחדרים  מניינים 
להתפלל כולם בבית הכנסת הגדול. שו"ת שבט הלוי 

)חלק ה' סימן פ"ד(. 

במניין  לקרוא  שעדיף  אופנים  כמה  יש  אמנם 
מצומצם ולא ברוב עם: 

יכול  באופן שאינו  בבית הכנסת  רעש  יש  אם  א( 
להתרכז ולשמוע את כל המגילה. )חזון עובדיה(

עדיף להשלים מניין עבור החולים שאינם יכולים  ב( 
חסדים  גמילות  שמצוות  הכנסת,  לבית  ללכת 
ילך  ולכן  עם",  "ברוב  ממצוות  פחותה  אינה 
להשלים מניין בבית החולה. כך דעת מרן הרב 

אלישיב זצ"ל )פסקי שמועות עמ' נד(. 

אם רוצה להתפלל בהנץ החמה, אף שהמניין  ג( 
עם",  "ברוב  מעלת  את  בכך  ויפסיד  מצומצם 
הגר"ח  בהנץ.  להתפלל  עדיף  מקום  מכל 

קנייבסקי )פסקי שמועות שם(. 

אם הוא רגיל כל השנה להתפלל בבית כנסת  ד( 
הגדול.  הכנסת  לבית  ללכת  צריך  אינו  קטן, 

משנה ברורה )סימן תרפ"ז סעיף קטן ז'(

לשמוע  יכול  מצוה,  לדבר  לצאת  שדחוק  מי  ה( 
המגילה במניין מצומצם שמסיימים שם מוקדם 

יותר. שבט הלוי )חלק ה' סימן קמ"ה(.

הכנסת  בבית  המגילה  קריאת  לשמוע  רגיל  אני 
ואחר כך לקרוא לאשתי בביתי, האם אני יכול 

לברך ולהוציאה ידי חובה גם בברכות?

יכול לברך אף שכבר יצא ידי חובתו בבית הכנסת 
)חזון עובדיה עמוד נ"א(,  אמנם אינו מברך אלא הברכות 

מברך,  אינו  לאחריה  אבל  המגילה,  קריאת  שלפני 
שאין ברכה אחרונה אלא מנהג, ולא תקנו לאומרה 
אלא בציבור. ואם יש עשר נשים ששומעות המגילה 
כיון  ידי חובה רשאי הקורא לברך לאחריה,  לצאת 
שעל כל פנים יש בזה פירסומי ניסא, ואפשר שאפי' 
לעשרה  מצטרפות  לחינוך  שהגיעו  וקטנות  קטנים 
)עמוד  ניסא לברכה אחרונה. חזון עובדיה  לפירסומי 

צ"א(.

סוף  הגיע  וכעת  מגילה  לקרוא  לא הספקתי  אם 
לקרוא  או  מנחה  להתפלל  האפשרות  ולפני  היום, 

מגילה, מה עדיף? 

תפילת  שהרי  קודמת,  מגילה  שקריאת  נראה 
מנחה אפשר לה בתשלומין. כף החיים )סימן  תרפ"ז 

סעיף קטן י"ט בשם נהר שלום(.

היא  פורים  יום  בבוקר  לנשים  המגילה  קריאת 
בשעה מאוחרת, האם מותר לי לאכול ארוחת בוקר 

קודם קריאת המגילה?

אסור לאכול קודם קריאת המגילה. )שולחן ערוך סימן 
ביום  יזהרו הנשים שלא לאכול  ולכן  ד'(.  תרצ"ב סעיף 

הפורים עד שישמעו קריאת המגילה. אמנם מותר 
לטעום פירות קודם המגילה, וכן מותר לאכול פחות 
או  תה  לשתות  וכן  עוגה,  או  פת  גרם(   54( מכביצה 
קפה, והמחמיר שלא לטעום כלום תבא עליו ברכה. 
חזון  הדין(  ובעיקר  ד"ה  א'  סימן  א'  )חלק  מהרש"ם  שו"ת 

עובדיה )עמ' צה(.

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 חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ָרָצה ְלַהְדִּגיׁש ַּכָּמה ְצִריִכים 
ָאַמר  ְוַהְלָואֹות.  חֹובֹות  ׁשּום  ִמַּלֲעׂשֹות  ִלְברַֹח 
חֹוב  ׁשּום  ָרַׁשְמִּתי  ֹלא  ֵמעֹוִדי  ַעְצמֹו:  ַעל  ַּפַעם 
ַהָּמֳחָרת.  ְליֹום  ֶזה  ִמּיֹום  ְוַאף  ַהַּמּכֶֹלת  ַּבֲחנּות 

)שיש"ק  ו – תעה(

ִׁשּדּוִכים  ְלִעְנַין  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  אֹוֵמר  ָהָיה 
ַהָּיֶאה  ּדּוְך  ַהּׁשִ ֶאת  ְלַהְכִריַח  ְוָאסּור  ַׁשָּיְך  ֶׁשֹּלא 
ּוְכַמֲאַמר  ִלְמֻׁשַּדְכּתֹו.  ּוִבְפָרט  ַלְמֻׁשָּדְך  ְוַהַּמְתִאים 
ָלֵהן  "ַלּטֹוב  לו(  )במדבר  ְצָלְפָחד  ִּבְבנֹות  ַהָּכתּוב 
ִיְהיּו ְלָנִׁשים". ִּכי ָנִׁשים ִנָּתן ָלֶהם ִּביָנה ְיֵתָרה ְוַעל 
)שם  ָלֶהן.   ַהּטֹוב  ֶאת  ִלְבחֹר  ֵהיֵטב  ְמִבינֹות  ֵּכן 

ו – תסח(

א.ב. של החיים
ָצִריְך ְלַחֵּנְך ֶאת ַהְיָלִדים ְלִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות.

פנינים
052-2240696חסידות ברסלב

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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ההדרכה
זוגות  עם  רבות  שנים  של  ועבודה  ניסיון  מתוך 
בית",  "שלום  בבעיות  והכוונה  ליעוץ  אלי  הבאים 
ראיתי בבירור, שלמרות שכל זוג הוא מקרה לגופו, 
עם בעיות שונות ורקע אחר ותנאים שונים וכו' וכו' 
–ישנו מכנה משותף בין כל המקרים: חוסר הדרכה 
שום  קיבלו  שלא  רבים  ישנם  ביחד.  לחיות  איך 
אבל  הדרכה,  שקיבלו  וישנם  בית,  לשלום  הדרכה 

ההדרכה לא הייתה נכונה.

כי בוודאי כל אותם זוגות שיש להם בעיות בשלום 
בית, זה לא משום שהם אנשים רעים שמעוניינים 
לצער זה את זה. בוודאי כל בני זוג שיש להם קצת 
שכל ישר, רק רוצים בכל מאודם לשמח אחד את 
חסר  מה  כן  אם  וכו'.  באהבה  ביחד  לחיות  השני, 
להם? פשוט מאד - הם לא למדו איך לחיות ביחד. 
מבקשים  לא  שאנשים  לכך  הסיבה  מהי  לכאורה, 
אנשים  ישנן  ובכן,  שלהם.  הזוגיות  לחיי  הדרכה 
ואומרים: מה יש  שחושבים שפשוט אין בזה צורך, 

ללמוד?

אני  וכי  בית?  שלום  על  הדרכה  קיבלו  הורי  וכי 
מוגבלת או מוגבל בשכלי שצריך או צריכה הסברים 
איך לחיות עם בעלי\אשתי? כמו שכולם מתחתנים 
אני  גם  כך  ביחד,  לחיות  איך  ולומדים  ומסתדרים, 

אלמד...

מי שחושב כך, פירושו, שהוא מתייחס לחיי הזוגיות 
וחושב, שכמו  שלו,  היחסים החברתיים  כאל שאר 
צורך  אין  כך  חברה,  ליחסי  ברורה  הדרכה  שאין 

בהדרכה ברורה לחיי זוגיות. אבל זה אינו נכון כלל, 
ברורה  הדרכה  וצריכים  צריכים  הנישואין  בחיי  כי 

ומפורטת מכמה סבות, ונמנה חלק מהן:

רבות,  מצוות  תלויות  הנישואין  שבחיי  משום  א. 
של  יתירה  התגברות  ישנה  ולכן  ביותר,  חשובות 
התלויות  היקרות  המצוות  את  למנוע  הרע  היצר 
בשלום הבית, ולכן צריכים ללמוד היטב את הדרכים 
להתגבר על היצר הרע המיוחד הזה שבא לקלקל 

את שלום הבית.

זה קשה  \ האשה  הבעל  עם  ב. משום שלחיות 
יותר מאשר לחיות עם שאר החברה. כי ישנו שוני 
מהותי בין האשה והגבר, שמעטים מבינים עד כמה 
הוא קיצוני, ועד כמה צריכים לתת לב לשינוי הזה, 

כשרוצים לכונן חיים של שלום עם בת\בן הזוג.

ליצר  דומה  אינו  האיש  של  הרע  היצר  לדוגמא: 
הרע של האשה, וכן מהלך המחשבה שלהם שונה 
בתכלית, והרגישות לדברים אלו או אחרים, ונטיות 
האיש  בין  בתכלית  שונים  כולם   - ועוד  ועוד  הלב, 

לאשה.

ג. על פי הקבלה, בני הזוג הם תמיד שני הפכים 
כזה,  באופן  זיווגים  מזווג  והקדוש-ברוך-הוא  ממש, 
שיהיו הרבה הבדלים מהותיים בין בני הזוג, באופן 
שישלימו זה את זה. לכן, אמנם ההבדלים הקיצוניים 
ורק  אך  הם  הזוג  בני  של  ובנטיותיהם  באופים 
לטובתם, על מנת שישלימו זה את זו, אבל זה בעצמו 
להסתדר  הזוג  בני  של  לקושי  העיקרי  הגורם  גם 
ביחד. כי קשה לאחד להתמודד עם התנהגות של בן 

הזוג שאינו לפי דעתו, אפילו שלמעשה התנהגות זו 
היא נצרכת על מנת להשלים אותו.

לדוגמא: יש אשה שהיא ותרנית יותר מדי, ובעלה 
הוא טיפוס תקיף שעומד על שלו. הנה, האופי הזה 
של הבעל הוא לטובתה של אשתו, כי לולא בעלה, 
שיודע לעמוד על שלו וגם להגן עליה, היו מנצלים את 
טוב לבה וותרנותה יותר מדי. וכן, על ידי החיים עם 
בעלה שיש לו מידת תקיפות, היא בעצמה לומדת 
מצד  שלו.  על  לעמוד  צריך  שהאדם  פעמים  שיש 
מטבעה,  ותרנית  והיא  שמאחר  הוא,  הקושי  שני, 
קשה לה מאד לראות את בעלה עומד על שלו, וזה 
ממש פוגע בציפור נפשה, כשהיא רואה אותו עומד 
שהיא,  אחרים,  אנשים  של  דרישות  נגד  בתקיפות 
בשל אופיה הרך, רק רוצה בכל מאודה לרצות אותם 
ולעשות רצונם. גם הבעל מרוויח מהמדה השונה כל 
כך של אשתו, כי זה לטובתו שהיא ותרנית, שמתוך 
לותר  וללמד  מזגו הקשה,  לרכך את  חייב  הוא  כך 
מאד  לו  קשה  זה  שני,  מצד  אבל  מעצמו.  ולתת 
לראות כיצד היא מוותרת לאנשים שעושקים אותה 

ומנצלים את טוב לבה, כי זה ממש נוגד את טבעו.

הקצוות  משני  שנעשה  הממוצע  דווקא  ובאמת, 
של  התקיפות  כנגד  האשה  של  הוותרנות  הללו: 
ידי ההתמודדות של  ורק על  - הוא האמת.  האיש 
שני בני הזוג עם השוני העצום הזה שביניהם, הם 
הזוג,  בני  שיתמצעו  כדאי  לכן  הזה.  לממוצע  יגיעו 
וילמדו לחיות כל אחד עם הניגוד שלו, בפרט שזה 
המידות  על  לעבוד  הרבה  שיצטרכו  להם  גורם 
שלהם, ולוותר וכדו' – וכך יגיעו לתיקון העצמי שלהם.

התבודדות רצויה
בשעות  אדם  המו  שבמרוקו  מוגאדור  רחובות 
מסוימות, אך כל חיוך לא נראה על פני הסובבים. 
פה ושם ניתן היה לשמוע בכי של צער ומכאוב, של 
לה  הסתובבה  איומה  מגפת שחפת  ואובדן.  שכול 

ברחובות העיר והפילה חללים רבים מדי יום. 

הרופאים המליצו לבני העיר לשמור כמיטב היכולת 
על סטריליות ונקיות בכל תחום אפשרי, כך יצמצמו 
בנוסף  כך.  כל  הקטלניים  החיידקים  השפעת  את 
מכותלי  יום  מדי  לצאת  העיר  תושבי  נצטוו  לזאת 

בכדי  הבתים 
אוויר  לשאוף 
שכידוע,  צח, 
מאוד  מיטיב 
חולי  עם 

השחפת.

תושבי  בין 
מוגאדור נמנה 
מצדיקי  אחד 
ההוא,  הדור 
רבי  המקובל 
אהרן  משה 
זי"ע.  פינטו 
העיר  בני 
ם  י י ד ו ה י ה
הנכרים  ואף 
ו  א ג ת ה
ת  ד ב ו ע ב
היותו בן עירם 
ו  ה ו צ י ר ע ה ו
ת  מ ח מ
ו  ת ש ו ד ק
 . ו ת ו ש י ר פ ו

בימים טרופים אלו שמלאך המוות שוטט כשחרבו 
נוטפת דם, היה מי שחשב גם על הרב ושטח את 

מחשבותיו באזני חבריו:

שנים  כמה  מזה  עצמו  על  גזר  הצדיק  הרב  "הן 
הוא  יושב  הבריות.  מחברת  מוחלטת  התבודדות 
ובתפילה  בתורה  ועוסק  העליונה  שבקומה  בחדרו 
ושתיה,  מזון  אליו  מעלה  הרבנית  רבה.  בהתמדה 
הרב  של  פניו  את  שרואה  מי  אין  זאת  ומלבד 

שמתקדש לו כמלאך.

"אולם כעת", המשיך הדובר בלהט, "הן סכנה היא 
לשהות בין כתלי הבית בלא לצאת לאוויר העולם. 
שמא חלילה ייפגע רבינו מהמגיפה המשתוללת לה. 
צח",  אוויר  לשאוף  יום  מדי  להוציאו  אנו  מוכרחים 

סיים הנואם את דבריו.  

לשאול  בלא  כלשהי  פעולה  עושים  אינם  יהודים 
את חכמי התורה. ניגשה קבוצת יהודים לבית הדין 
של מוגאדור ותבעו מהדיינים להיכנס לעובי הקורה 
דין תורה, את המשך התבודדותו של  ולפסוק לפי 

רבי משה אהרן פינטו.

הדיינים בראשות אב בית הדין, הגאון רבי אהרן 
המצווה  התורה  שחובת  למסקנה  הגיעו  חסין, 
יהודי  כל  על  חלה  לנפשותיכם",  מאוד  "ונשמרתם 
באשר הוא, ועל כן מחויב הרב פינטו לצאת מחדרו 
השתדלות  לעשות  בכדי  יום  מדי  רגעים  למספר 

למען בריאות גופו.

הדיינים עוד החליטו כפי הפתגם העתיק המופיע 
פרוונקא".  ליהווי  איהו  דאיגרתא,  "קריינא  בתלמוד: 
מהמלך  האיגרת  את  שהביא  השליח  לאמור: 
אותה  וקרא 
יהיה   – בקול 
השליח  גם 
אותה.  לבצע 
הוטלה  לכן 
על  המשימה 
של  כתפיו 
אהרן  רבי 
שיעלה  חסין, 
לביתו של רבי 
אהרן  משה 
וימסור לו את 

פסק הדין.

רבי  עלה 
ברתת  אהרן 
לביתו  ובזיע 
הצדיק  של 
 , ל ב ו ק מ ה
עימו  ונועד 
ת  ו ק ד ל
בני  ארוכות. 
חיכו  העיר 
רב  במתח 
לצאתו, ומשיצא עטו עלו כולם לשאול האם הסכים 
הצדיק לקיים את אשר פסקו בית דין של מטה. אך 

רבי אהרן, השליח, סירב לענות ומילא פיו מים.

עלה  הפעם  ועוד  ימים,  מספר  שוב  להם  עברו 
רבי אהרן חסין במדרגות עליית הגג של רבי משה 
שרבי  לציין  מיותר  חתומות.  ופניו  יצא  ושוב  אהרן, 
משה אהרן כלל לא יצא מחדרו לא לאחר הביקור 
לאחר  לא  וגם  השני  הביקור  לאחר  לא  הראשון, 

הביקור החמישי...

חסין  אהרן  רבי  את  ושאלו  הקהילה  בני  ניגשו 
פעם  בכל  וסיפר:  להם  נענה  והוא  הדבר,  לפשר 
אני  שוכח  הקדוש  הצדיק  של  לחדרו  אני  שנכנס 

לשם מה באתי הנה.

מדבר אני עימו בדברי תורה ולבסוף יוצא כלעומת 
שבאתי. רק כאשר ראיתי את הקהל הממתין בחוץ 
נזכרתי בשליחות שלשמה נשלחתי. כנראה  לשובי, 
של  התבודדותו  בהמשך  מאוד  חפצים  שמשמים 

הצדיק", סיים הרב.  

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

כבר מבין שהעיקר חסר מן הספר.

לא  היא  השמחה  של  שהמצווה  אומרת  זאת 
'עוד מצווה', אלא היא המצווה שהיא הבסיס של 
כל קיום המצוות. מצווה בלי שמחה היא מצווה 
בלי בסיס. אפשר לומר שהיא ממש כלום וזה מה 

שהתורה אומרת לנו בפרשת הקללות.

המתעצב פטור מן המצוות?!
עד כה ביארנו שהשמחה היא מצווה וחיוב, ולכן 
אין מציאות שאדם אומר אני לא בשמחה כי אני 
אחרת.  סיבה  מכל  או  עייף  אני  כי  או  בחובות 

נמחיש את הטעות שבטענה הזו:

חניה  דו"ח  שקיבל  אדם  בן  על  פעם  שמעת 
והחליט שהוא לא מניח תפילין היום? ברור שלא. 
מה הקשר?! אותו דבר בענין השמחה. וכי בגלל 
שאתה  אומר  זה  נעים  לא  מקרה  לך  שקרה 
פטור מקיום המצוות?! כמו שאתה מניח תפילין 
ואחרי  הפסדים  אחרי  אחרת  מצווה  כל  ומקיים 
– כך בדיוק אתה צריך לקיים את  וצרות  בעיות 
הגדולה  המצווה  שהיא  הידיעה,  בה"א  המצווה 
אם  גם  בשמחה  להיות  ביותר  והבסיסית  ביותר 

עבר עליך מה שעבר.

העיקרי  לחלק  להגיע  נספיק  לא  זה  במאמר 
נשתדל  בזה  בשמחה,  מרבים  איך  של  והמעשי 
כבר  אבל  הבא.  במאמר  ה'  בעזרת  לעסוק 
באמת,  שמחה  מהי  הסברנו  שבו  זה  במאמר 
באה  לא  שהשמחה  הכיוון  את  לקבל  אפשר 
אליך מאליה ואתה רק יושב על הכורסא ומחכה 
לה, אלא שמחה זה משהו שאתה מחויב לקום 

ולעשות ולהשדל לקנות ולהשיג.

מלך חפץ בחיים
ולקראת סיום נשלים את המסר החשוב הזה, 
מדוע השמחה היא כל כך בסיסית בקשר שלנו 
עם הבורא: הקשר שלנו עם הבורא הוא כקשר 
של בנים לאביהם. הדבר שהכי מצער את האבא 
זה לראות את הילדים שלו עצובים. ילד טוב, לומד 
טוב, שומר על סדר וניקיון, עוזר בבית – אבל הוא 
עצוב – זה ממש שובר את האבא ומצער אותו. 
לו  ילד מת. האבא מרגיש כישלון: נתתי  זה כמו 

חינוך טוב אבל לא נתתי לו חיים.

לעומת זאת, ילד קצת שובב וקצת רשלן אבל 
כל הציפיות של  עונה על  אולי לא  – הוא  שמח 
האבא, אבל סוף סוף זו דרך העולם שלילדים יש 
נטייה לסלול דרך בעצמם ולא לקבל עול בקלות, 
ואבא נורמלי מבין שייקח לילד קצת זמן להתבגר 
ולקחת את עצמו לידיים ולהיות יותר רציני בחיים 
– אבל לפחות הילד שמח, הוא בריא בנפשו, הוא 

חי! זה מאוד משמח את האבא.

ה' יתברך הוא חי החיים והוא מלך חפץ בחיים 
ונתן לנו תורה ומצוות אשר יעשה אותם האדם 
וחי בהם. הדבר שהכי מצער את אבינו שבשמיים 
הוא העצבות. ולעומת זאת השמחה היא הדבר 
אתה  שכאשר  טוב  תבין  הבורא.  על  אהוב  הכי 
בשמחה – בלי שום קשר למצב הרוחני והגשמי 
שלך – אתה פשוט משמח את הבורא. אז בואו 
ובשבוע  עולם,  בורא  את  ונשמח  בשמחה  נרבה 
לעשות  מעשיות  דרכים  כמה  אי"ה  נלמד  הבא 

זאת.

בברכת שבת שלום ומבורך 

ספר  נחתם  כך  המשכן"  את  מלא  ה'  "וכבוד 
בהם  רבים  תיאורים  אחרי  מגיע  זה  וכתוב  שמות, 
יש  המשכן.  של  שלמותו  על  לנו  מספרת  התורה 
טובות,  ואבנים  וארגמן  ותכלת  ונחושת  וכסף  זהב 
מדהים  והכל  וכיור,  ומזבח  ומנורה  ושולחן  ארון  יש 
ביופיו, והכל משוח בשמן משחת קודש, הכל מעיד 
על שלמות, ושלמות מעידה על השלמות הנמצאת 

מחוץ לבריאה, היינו על הבורא!

כך התורה חותמת את ספר שמות, ברעיון העצום 
מֶׁשה  אפילו  לכן  לאלוה,  רק  היא  השלמות  הזה, 
ֹלא  הנבראים  כל  שמבין  המושלם  הבריאה  בחיר 
ּוְכבֹוד  ֶהָעָנן  ָעָליו  ָׁשַכן  ִּכי  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ָלבֹוא  ָיכֹל 
ה' ָמֵלא ֶאת ַהִּמְׁשָּכן, והאדם, אין לו גישה לשלמות, 
שלו  המקסימלי  הפרופיל  חסר,  תמיד  הוא  האדם 

יכול להיות תשעים ושבע.  

"מלא"  בלשון  משתמש  שהתנ"ך  פעם  בכל  וכן 
לגבי הקב"ה, כגון "מלוא כל הארץ כבודו" אין פרושו 
פרושו שהקב"ה ממלא את המרחב בצורה גשמית, 
על שלמותו  היא שהארץ מעידה  אלא המשמעות 
הבריאה,  מתכונות  איננה  כי השלמות  הבורא,  של 
ואם יש שלמות בבריאה, הרי ששלמות זו הוזרמה 

אליה ממקור של שלמות שנמצא מחוץ לבריאה. 

בעולם,  לאדם  שיש  הקשות  המשימות  אחת  וזו 
תמיד  מתנועעת  הנפש  כי  החיסרון,  בכאב  להכיר 
במציאות  ההכרה  לבין  לשלמות  שלה  הרצון  בין 
החסרה, זה הרצוא ושוב של הנפש, זה הסולם שבו 

להשיג  כדי  עולים  ויורדים,  עולים  האלוקים  מלאכי 
ממה  הסתפקות  מידת  עם  ויורדים  השלמות,  את 

שכן השיגו, מטי ולא מטי, מגיע לא מגיע. 

את  ונחת  בשובה  לקבל  להתרצות  זה  וקושי 
הקב"ה  שלו  הראשון,  מאדם  ירשנו  חסרים  היותנו 
נתן קרבה לשלמות, שהרי היה לו ממשלה על הכל, 
ַׁשָּתה  ּכֹל  ָיֶדיָך,  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו  הכתוב  כמאמר 
ַתַחת ַרְגָליו, צֶֹנה ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי, ִצּפֹור 
ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים עֵֹבר ָאְרחֹות ַיִּמים, רק דבר אחד לא 
והחיסרון הזה הטריף  ורע,  לו, עץ הדעת טוב  היה 
את חושיו, הוא לא יכול היה לשאת את זה, כי זה 
היה עבורו העד שהוא חסר, אם משהו אחד חסר 
לי פרושו שאני לו מושלם, ואם אני לא מושלם זה 
אומר שאני לא האלוה, ואם אני לא אלוה אז שום 

דבר לא שווה.

"והייתם  הקדמוני  הנחש  של  הפיתוי  עומק  זה 
שלמים  לא  אתם  אם  כי  שלמים,  תהיו  כאלוהים" 
באומרה  הגמרא  רומזת  ולזה  שווים.   לא  אתם 
שהמן ההגגי נרמז בעץ הדעת. כי הגמרא שואלת, 
היכן רמוז המן בתורה, ומשיבה, המן נרמז בכתוב 
ָאָכְלָּת"  ִמֶּמּנּו  ֲאָכל  ְלִבְלִּתי  ִצִּויִתיָך  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  "ֲהִמן 
ֲהִמן זה אותיות המן, והרמז הוא בעניין זה שאמרנו, 
לו  היה  האגגי  המן  גם  כך  הראשון  אדם  כמו 
ממשלה על הכל, שפע פרנסה, ממלא מקום ראש 
הממשלה, כולם משתחווים לו, יש לו מאות ילדים, 
עשרות נשים, רק דבר אחד העיק עליו, זה שמרדכי 
היהודי לא משתחווה, והדבר שהעיק עליו הרס לו 

את הכל, כמו שהוא אומר "כל זה איננו שווה לי" 
שאני  אומר  זה  משיג  לא  שאני  משהו  יש  אם  כי 
לא אלוהים, ואם אני לא אלוהים אז אין טעם בכל 

מה שיש לי. 

נחמן  רבי  דיבר  עליה  הטובה  הנקודה  סוד  וזה 
מברסלב, הנקודה שהיא רק חלק, היא לא שלמות, 
ובכל זאת יש בכוחה להאיר את כלל המציאות של 
המתבונן הנבון השמח בחלקו אשר נתן לו האלהים 

בעולמו השלם.

הלכות הקשורות למקרא מגילה
"משנכנס אדר מרבים בשמחה" כך מובא בגמרא 
ובמה  בשמחה  מרבים  הכוונה  מה  כ"ט(  )דף  תענית 

זה מתבטא?

כגון  שמחה  לו  יש  שאם  שהכוונה  אומרים  יש 
תשעה  הלכות  )כלבו  אדר  בחודש  כן  שיעשה  חתונה 
באב סימן ס"ב(. ויש אומרים שהכוונה לשמח את לב 

בכלל  שמחה  שמרבה  ונמצא  והנדכאים  העניים 
ישראל. )ספר המכתם על מסכת תענית שם(, שלחן ערוך 

המידות )חלק א' סימן ב' אות ט'(.

נהפך  אשר  והחודש  אסתר  במגילת  נאמר  עוד 
גורם  החודש  שמזל  לומר  לשמחה,  מיגון  להם 
נגד  משפטית  תביעה  לו  שיש  יהודי  ולכן  לטובה, 
יתקיים  יכולתו שהדיון בתביעתו  ישתדל כמיטב  גוי 
בחודש אדר שמזלו טוב לישראל. כך מובא בגמרא 

תענית )שם(.

במניין  המגילה  את  לקרוא  אפשרות  לי  יש  אם 
מצומצם, או בבית הכנסת שיש שם הרבה אנשים, 

האם יש מעלה בריבוי אנשים?

מצוה מן המובחר לקוראה ברוב עם, שברוב עם 
הדרת מלך. משנה ברורה )סוף סימן תר"צ( ושו"ת יביע 
יש  ואפי' אם  ה'(.  אות  ו'  סימן  חיים  אורח  ה'  )חלק  אומר 
לכמה  להתחלק  ורוצים  הכנסת  בבית  גדול  ציבור 
אלא  כן  לעשות  אין  הקטנים,  בחדרים  מניינים 
להתפלל כולם בבית הכנסת הגדול. שו"ת שבט הלוי 

)חלק ה' סימן פ"ד(. 

במניין  לקרוא  שעדיף  אופנים  כמה  יש  אמנם 
מצומצם ולא ברוב עם: 

יכול  באופן שאינו  בבית הכנסת  רעש  יש  אם  א( 
להתרכז ולשמוע את כל המגילה. )חזון עובדיה(

עדיף להשלים מניין עבור החולים שאינם יכולים  ב( 
חסדים  גמילות  שמצוות  הכנסת,  לבית  ללכת 
ילך  ולכן  עם",  "ברוב  ממצוות  פחותה  אינה 
להשלים מניין בבית החולה. כך דעת מרן הרב 

אלישיב זצ"ל )פסקי שמועות עמ' נד(. 

אם רוצה להתפלל בהנץ החמה, אף שהמניין  ג( 
עם",  "ברוב  מעלת  את  בכך  ויפסיד  מצומצם 
הגר"ח  בהנץ.  להתפלל  עדיף  מקום  מכל 

קנייבסקי )פסקי שמועות שם(. 

אם הוא רגיל כל השנה להתפלל בבית כנסת  ד( 
הגדול.  הכנסת  לבית  ללכת  צריך  אינו  קטן, 

משנה ברורה )סימן תרפ"ז סעיף קטן ז'(

לשמוע  יכול  מצוה,  לדבר  לצאת  שדחוק  מי  ה( 
המגילה במניין מצומצם שמסיימים שם מוקדם 

יותר. שבט הלוי )חלק ה' סימן קמ"ה(.

הכנסת  בבית  המגילה  קריאת  לשמוע  רגיל  אני 
ואחר כך לקרוא לאשתי בביתי, האם אני יכול 

לברך ולהוציאה ידי חובה גם בברכות?

יכול לברך אף שכבר יצא ידי חובתו בבית הכנסת 
)חזון עובדיה עמוד נ"א(,  אמנם אינו מברך אלא הברכות 

מברך,  אינו  לאחריה  אבל  המגילה,  קריאת  שלפני 
שאין ברכה אחרונה אלא מנהג, ולא תקנו לאומרה 
אלא בציבור. ואם יש עשר נשים ששומעות המגילה 
כיון  ידי חובה רשאי הקורא לברך לאחריה,  לצאת 
שעל כל פנים יש בזה פירסומי ניסא, ואפשר שאפי' 
לעשרה  מצטרפות  לחינוך  שהגיעו  וקטנות  קטנים 
)עמוד  ניסא לברכה אחרונה. חזון עובדיה  לפירסומי 

צ"א(.

סוף  הגיע  וכעת  מגילה  לקרוא  לא הספקתי  אם 
לקרוא  או  מנחה  להתפלל  האפשרות  ולפני  היום, 

מגילה, מה עדיף? 

תפילת  שהרי  קודמת,  מגילה  שקריאת  נראה 
מנחה אפשר לה בתשלומין. כף החיים )סימן  תרפ"ז 

סעיף קטן י"ט בשם נהר שלום(.

היא  פורים  יום  בבוקר  לנשים  המגילה  קריאת 
בשעה מאוחרת, האם מותר לי לאכול ארוחת בוקר 

קודם קריאת המגילה?

אסור לאכול קודם קריאת המגילה. )שולחן ערוך סימן 
ביום  יזהרו הנשים שלא לאכול  ולכן  ד'(.  תרצ"ב סעיף 

הפורים עד שישמעו קריאת המגילה. אמנם מותר 
לטעום פירות קודם המגילה, וכן מותר לאכול פחות 
או  תה  לשתות  וכן  עוגה,  או  פת  גרם(   54( מכביצה 
קפה, והמחמיר שלא לטעום כלום תבא עליו ברכה. 
חזון  הדין(  ובעיקר  ד"ה  א'  סימן  א'  )חלק  מהרש"ם  שו"ת 

עובדיה )עמ' צה(.

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 חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ָרָצה ְלַהְדִּגיׁש ַּכָּמה ְצִריִכים 
ָאַמר  ְוַהְלָואֹות.  חֹובֹות  ׁשּום  ִמַּלֲעׂשֹות  ִלְברַֹח 
חֹוב  ׁשּום  ָרַׁשְמִּתי  ֹלא  ֵמעֹוִדי  ַעְצמֹו:  ַעל  ַּפַעם 
ַהָּמֳחָרת.  ְליֹום  ֶזה  ִמּיֹום  ְוַאף  ַהַּמּכֶֹלת  ַּבֲחנּות 

)שיש"ק  ו – תעה(

ִׁשּדּוִכים  ְלִעְנַין  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  אֹוֵמר  ָהָיה 
ַהָּיֶאה  ּדּוְך  ַהּׁשִ ֶאת  ְלַהְכִריַח  ְוָאסּור  ַׁשָּיְך  ֶׁשֹּלא 
ּוְכַמֲאַמר  ִלְמֻׁשַּדְכּתֹו.  ּוִבְפָרט  ַלְמֻׁשָּדְך  ְוַהַּמְתִאים 
ָלֵהן  "ַלּטֹוב  לו(  )במדבר  ְצָלְפָחד  ִּבְבנֹות  ַהָּכתּוב 
ִיְהיּו ְלָנִׁשים". ִּכי ָנִׁשים ִנָּתן ָלֶהם ִּביָנה ְיֵתָרה ְוַעל 
)שם  ָלֶהן.   ַהּטֹוב  ֶאת  ִלְבחֹר  ֵהיֵטב  ְמִבינֹות  ֵּכן 

ו – תסח(

א.ב. של החיים
ָצִריְך ְלַחֵּנְך ֶאת ַהְיָלִדים ְלִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות.

פנינים
052-2240696חסידות ברסלב

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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מה זו שמחה?
וכבר  השני  אדר  לחודש  נכנסנו  טובה,  בשעה 
הפורים.  חג  של  הגדולה  השמחה  את  "מריחים" 
השמחה  לרמות  להגיע  בשביל  רגע,  רק  אבל 
את  להפעיל  "להתחמם",  צריכים  הנדרשות, 
המנועים ו... להרבות בשמחה: "משנכנס אדר מרבין 
בשמחה". אז נכון שהשנה יש לנו שני אדרים, ואדר 
הראשון כבר נכנס מזמן, אבל אף פעם לא מאוחר 
מידי להתחיל. זה נכון לכל דבר, וזה נכון בעיקר לדבר 

החשוב ביותר בחיים שהוא להיות בשמחה.

הגדולה  השאלה  זו  בשמחה?  מרבים  איך  ובכן, 
ביותר של כולנו, ולא רק בחודש אדר אלא כל השנה 
תמיד!  בשמחה  להיות  גדולה  מצווה  שהרי  כולה, 
אבל כדי להבין איך מרבים בשמחה וכדי להבין איך 
בכלל שמחים, צריכים להבין מהי שמחה, ומה לא 

נקרא שמחה.

השמחה בידיים שלך
רוח:  כמצב  בטעות  נתפסת  רבים השמחה  אצל 
אצל  "מעוך".  קמתי  אתמול  שמח,  קמתי  היום 
מאורעות  של  כתוצאה  נתפסת  השמחה  אחרים 
החיים: אני עצוב כי קרה לי כך וכך, אני אהיה שמח 
רק כאשר אשיג דבר כזה או אחר. על פי התפיסות 
זה  בשמחה.  להרבות  ניתן  שלא  ברור  זה  האלה 
לא כל כך בשליטתנו. וזה מה שמוכיח שהתפיסות 

האלה שגויות ביסודן.

שמחה היא מצווה, כלומר חלק ממערכת החיובים 
שלנו גם במסגרת היהדות וגם בחיים בכלל. אם כן 
כמו שאפשר לצוות 'תניח תפילין' ו'אל תאכל בשר 
מצווים  אנו  בדיוק  כך  ואפשרי,  מובן  וזה   – בחלב' 
להיות בשמחה. וזה אפשרי בהחלט לכל אדם בכל 
ובוודאי  זה  על  לצוות  היה  אי אפשר  מצב. אחרת 

שלא היה ניתן לבוא בטענות למי שאינו בשמחה.

מה לא בסדר אצלי?

ואם תשאלו: רגע, אתה בא להגיד לי שמי שלא 
בשמחה זה אומר שהוא לא בסדר? ואם הוא דתי 
או חרדי? ואם הוא אברך שמדקדק במצוות? מה, 

הוא לא בסדר? אילו טענות יש כלפיו?

אומר  החומש  אלא  זה,  את  אומר  אני  לא  ובכן, 
את זה. בחומש דברים ישנה רשימת קללות בכלל 
בעקבותיה  שגוררת  ה"יחידה"  והבעיה  נעימה  לא 
את כל הקללות האלה היא: "תחת אשר לא עבדת 
את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב..." אם כן, זו אכן 

טענה כבדת משקל שתוצאותיה הרות אסון. ממש 
לא נעים.

על זה מבטלים שידוך?!
בואו ננסה להבין מה באמת כל כך חמור בחוסר 

שמחה. נסביר את זה במשל פשוט מהחיים:

שרה, בחורה כלילת המעלות, נפגשה עם יוסל'ה 
כל  טובה.  וממשפחה  טובה  מישיבה  מעולה  בחור 
התגלה  הבירורים  בכל  להפליא,  התאימו  הנתונים 
כל הפגישה הבחור  לאורך  מושלם, אבל  שהבחור 
שרה  מדוכדך.  קצת  נראה  היה  ואפילו  חייך,  לא 
חזרה להורים ואמרה להם חד משמעית שהשידוך 
הזה יורד מהפרק. הבחור שלנו התפלא מאוד: מה 
קרה? מה לא היה בסדר? אמר לו השדכן בעדינות: 

מה?!,  שמח...  כך  כל  היית  שלא  טוענת  הבחורה 
הזדעק יוסל'ה, על דבר כזה מבטלים שידוך?!

הטענה של הבחור מצחיקה, נכון? זה נכון שְלָבחּור 
והוא אכן  בו,  יש סף דרישות מסוים שעליו לעמוד 
עמד בו, אבל בסופו של דבר הנישואים הם קשר ואי 
אפשר לבנות קשר בעצבות. השמחה היא המינימום 
שבמינימום בשביל שיהיה אפשר להתחיל כאן איזה 

שהוא תהליך של קשר.

ומעבר לכך, העצבות של הבחור שידרה למשודכת 
זה  מוחלט.  עניין  חוסר  משמעי  וחד  מופגן  באופן 
שאחרי  להבין  צריכים  מאוד.  ומעליב  פוגע  אפילו 
תרצה  שהיא  סיכוי  אין  נעימה  לא  כך  כל  חוייה 

להיפגש שוב. זה כבר הספיק לה.

אלא מה? יוסל'ה הוא בחור טוב וחשוב והוא עבר 
הדרכה מאוד מקיפה בנושא פגישות – מה אומרים 
ומה לא אומרים וכו', והוא טוען בלהט שלא הדריכו 
שכזאת?  טענה  על  תגידו  מה  להיות שמח...  אותו 
ברורים  כך  כל  דברים  שישנם  היא  לכך  התשובה 
וכל כך פשוטים וכל כך בסיסיים, שאם הם חסרים, 
והבחור אפילו לא מבין מה הבעיה – אז באמת אין 

עם מי לדבר.

הלב והבסיס של כל המצוות
עכשיו נעבור לנמשל. הלב של כל מערכת המצוות 
נקראות  המרכזיות  המצוות  ה'.  עם  הקשר  הוא 
כל  שאר  וגם  קשר,  הוא  המילה  שפירוש  "ברית" 
המצוות הן מלשון ְלַצֵות – כלומר לחבר ולקשר את 
האדם עם בוראו. האם ניתן להיות בקשר עם בורא 
עולם ולהחשיב את זה כקליפת השום? האם ניתן 

לקיים מצוות ולתת לבורא "הרגשה" רעה כביכול?

צריכים להבין ולהפנים את המסר הפשוט והיסודי 
שהשמחה וההתלהבות במצוות הן חלק בלתי נפרד 
מהקשר עם הבורא. אם הבן אדם לא שמח – אין 
לך חוסר הערכה כלפי הבורא יותר מזה, זה ממש 
המצוות  כל  את  קיימתי  'אבל  תגיד?  מה  זלזול. 
ועמדתי בכל התנאים...' אם הבנת את המשל, אתה 

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

מאמר

ראש הישיבה

הדבר שהכי מצער 
את האבא זה לראות 
את הילדים שלו 
עצובים.

בס"ד בר"ה

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

ר"תיציאהכניסה

17:0618:1818:59ירושלים

17:2218:2018:56תל אביב

17:1418:1918:57חיפה

17:2418:2018:59באר שבע

פרשת פקודי 
גליון 612 | ב' אדר ב' תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום ד',
ו' אדר ב' )13/03/19(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 20:30

יום א',
ג' אדר ב' )10/03/19(

בי"כ "חסדי שמואל"
הרב מן ההר 4, הר חומה

בשעה 20:30

יום ה',
ז' אדר ב' )14/03/19(

בי"כ ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה,

בשעה 21:30

ירושלים חולוןירושלים

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

הערכה או ביקורת  פרק ה'
תהליך התפתחות "הערכה העצמית" עובד כך:

מגיל קטן מאוד, לאחר שהילד מגבש לעצמו את 
ההבנה שהוא "יישות" נפרדת מאימו, מתחיל תהליך 
מהתהליך  כחלק  שלו.  האישית  הזהות  הכרת  של 
הזה, הילד בודק את "הערכה העצמית שלו". כמעט 
כל רצון ופעולה תימדד תחת הביקורת הפנימית של 
"ההערכה" הזו.  ;לפני כל פעולה הילד יחשוב: "מה 
היו חושבים על מה שאני אעשה? האם אזכה על 
כך להערכה או לדחייה?!"  מגיל קטן, הילד כל כך 
זאת  מבינים  הם  וכאשר  הוריו  את  "לרצות"  רוצה 
הם מספקים לו "חממה" שיוכל לגבש את הזהות 

האישית שלו בתוך מערכת האמונות שלהם.

ובית הספר, רשימת המבוגרים שהוא  בשלב הגן 
אם  ולכן  מדחייה  פוחד  והוא  גדלה  "לרצות"  רוצה 
חיובי  נמצא, הוא מקום  מקום-הלימודים שבו הוא 
ומכיל, הילד ימשיך להתפתח בצורה תקינה וחיובית 
שלו.  והרגשי  הלימודי  הפוטנציאל  למימוש  ויגיע 
חממה  אינם  הלימודים,  ומקום  הבית  כאשר  אך 
מהר  מאוד  לומד  הילד  הילד,  מבחינת  "חיובית" 
בלכידת  מקצועיות  טכניקות  ומפתח  "לשרוד" 
"חוסר  שיש  שלילד  הסיבה,  זוהי  לב.   תשומת 
בהערכה עצמית" ימשוך תשומת לב בצורה שלילית 
ואפילו על גבול האובססיה. לעומת זאת, ילד בעל 
אחד,  אף  לרצות  צריך  אינו  טובה  עצמית  הערכה 
הוא אינו פוחד מדחייה ואינו משקיע את האנרגיות 
ביטוי:  לידי  לבוא  שיכולה  לב  תשומת  בללכוד  שלו 
בהצקות חוזרות ונשנות לאחיו או לחבריו או שהוריו 
יצטרכו לבקש ממנו עשרים פעם להיכנס למקלחת 
והוא ימצא סיבות לא לעשות זאת, כדי לזכות בעוד 

קצת תשומת לב.

בטוח  ירגיש  גבוהה",  עצמית  "הערכה  בעל  ילד 
לצאת, לחקור, ללמוד, לבדוק מבלי לפגוע בשום דבר, 
יבקש  ליבו,  על  יאמר מה שיש  בטוח בעצמו,  הוא 
שאוהבים  הידיעה  תמיד  כשבלבו  צריך  אם  עזרה 

אותו והוא שווה ומוערך כמו שהוא. 

הצורך להעריך אינו מולד
טוב, הבנו את התהליך. אז איך גורמים לילד שלנו 

כמו  היא  עצמית,  הערכה  גבוהה:  עצמית  הערכה 
"לתת"  יכולים  לא  שאנו  וכמו  "אושר"  של  הרגשה 
לילדים שלנו "אושר" אם אין לנו אותו בהישג-יד, או 

יותר נכון בהישג-לב, אותו הדבר בהערכה עצמית. 

ילד יוכל להעריך את עצמו, רק אם ההורים שלו 
והדמויות הפועלות בסביבת הגידול הראשונה שלו- 
וכך  ישדרו לו את ההערכה  מעריכים אותו, כי הם 
הוא יכיר את עצמו שהוא בעל ערך ושווה משהו. אך 
יוכלו להעריך את הילד, הם צריכים  כדי שההורים 
להכיר מהי "הערכה" ועל מה מעריכים וכו'  התכונה 
כמו  מולדת-  אינה  שלנו(  הילד  את  )להעריך  הזו 
הצורך האינסטינקטי שלנו ההורים לתת לילד לאכול.  
אנחנו כמעט ולא נתקלים בילדים "מורעבים" כאלו 
"זורם-בדם"  הורה  לכל  כי  ימים,  כמה  אכלו  שלא 
הצורך להאכיל את ילדיו. וגם אם אין לו, הוא יחפש 
בפח או אפילו "יגנוב" כדי להאכיל את ילדיו.  לעומת 
זאת אנו נתקלים בילדים רבים, עם "הערכה עצמית 
ימים,  כמה  רגשי"  "מזון  קיבלו  שלא  כאלו  נמוכה" 

שבועות, חודשים ולעיתים אפילו- שנים!

מי שהעריך אותי גרם לי להעריך אותך
לכן בכדי שההורה יהיה "ער" לכך שיש לילד שלו 
עליו  אותו,  להעריך  "צורך"  וירגיש  נפלאות  מעלות 
להיות הורה מוערך, דהיינו שהוריו )הסבא והסבתא( 
העריכו אותו בילדותו ובנו לו מערכת אמונות חיובית 
הם  כי  מעריכים,  הורים  נהיו  הוריו  וגם  עצמו.   על 
קיבלו בדיוק כמוהו מההורים שלהם )הסבא רבה( 

הערכה.

אותו  שהעריכו  מי  מעגלית,  תנועה  זו  הערכה- 
מעריך את עצמו, מי שמעריך את עצמו מעריך גם 
לבנות  ולהתחיל  ההרס,  מעגל  את  לעצור  אחרים. 
לכן, אם אנו בעלי הערכה עצמית טובה, אנו בקלות 
נעריך את הילדים שלנו. ואם שכחנו, אז המאמרים 
בנושא יציפו את המודעות שלנו לחשיבות ההערכה 
אך  אותם.  ולהעריך  לילדים  לב  לשים  לנו  ויגרמו 
ובמיוחד  אותנו  העריכו  לא  ח"ו  שלנו  ההורים  אם 
אם ח"ו גרמו לנו ע"י ביקורת שלילית "לדימוי עצמי 
הזה  המעגל  את  לעצור  עלינו  נמוכים"  ולהערכה 
ולהתחיל "לבנות" את עצמנו מההתחלה. תוך כדי 

לנו  יהיה  תהליך בנית אמון עצמי והערכה עצמית, 
"כלים" טובים לראות את הדברים היפים שבעצמנו 
את  להם  ולתת  לב  לשים  נוכל  וכך  שלנו  ובילדים 
הצרכים החיוניים לגדילה נפשית בריאה:  נאהוב את 
עצמנו ונעניק לילדים אהבה, נשים לב למחשבותינו 
ניצור  לילדים,  לב  תשומת  ונעניק  ולהתנהגותנו 
עצמית  להערכה  ומעודדת  ותומכת  מוגנת  סביבה 

ונספק להם אוירה מעודדת הערכה. 

תומכת  "אוירה  להם  נספק  מוסגר-אנו  במאמר 
עליהם  יהיה  העצמית  ההערכה  את  כי  הערכה" 
במאמרים  בע"ה  נרחיב  כך  ועל  בעצמם,  לפתח 

הבאים.

לשיעורי בית: 
שם  מעניין,  רגשי  משחק  הילדים  עם  תעשו 
המשחק הוא "נקודות טובות" ממציא המשחק הוא 
בליקוטי  רפ"ב  )בסימן  נחמן מברסלב  רבי  רביה"ק 

מוהר"ן(. 

כל ילד או מבוגר צריך למלא במשך מספר ימים 
טובות".  נקודות  "דו"ח  המשפחה  מבני  אחד  על 
הוא צריך להתבונן בהתנהגותו ובאישיותו של האח 
תכונות  או  הנהגות   20 לפחות  ולמלא  האחות  או 
בסלון  נפגש  ימים  מספר  אחרי  שראה.  חיוביות 
למפגש "הכרת הנקודות טובות" וכל ילד או מבוגר 
"עקב"  מי שהוא  יספר את הדברים החיוביים של 
אחריו. אח"כ אפשר להחליף זוגות. את דפי המעקב 
במפגשים  פעם  מידי  מהם  ולקרא  לשמור  רצוי 

משפחתיים.

לפעילות  נוספים  רעיונות  לקבל  מאוד  אשמח 
משפחתית בנושא.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

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

בדיחות הדעת

של  במנין  שנים  להתפלל  רגיל  שהיה  יוסי 
רבו, החליט לעבור להתפלל בבית כנסת של 
רב אחר. יום אחד פוגש הרב את יוסי ושואלו 
בתמיהה: "מדוע החלטת לעבור להתפלל עם 
אותי  שלימד  לרב  "עברתי  יוסי:  אחר?",  רב 
לקרוא מחשבות", הרב בתמיהה: "מה חשבתי 
חשב  "הרב  יוסי:  האחרונים?"  ימים  בשלושה 
על שיויתי ה' לנגדי תמיד", הרב: "נפלת בשקר 
הסיבה  "זו  יוסי:  שיויתי",  על  חשבתי  לא  כלל 

שהפסקתי להתפלל איתך".

טיול שנתי )חלק ד'(

ל  ה ׁשֶ ְתִפּלָ ם ֲאִני ִלְפנֹות ַלה' ּבִ י ּגַ ֶהְחַלְטּתִ
י לֹו:  ִניִתי ְלבֹוֵרא עֹוָלם ְוָאַמְרּתִ ּתֹוָדה. ִמָּיד ּפָ

י  ַאְרּתִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ְלָך,  ה  ַרּבָ "ּתֹוָדה 
ֲאִני ְמַפֵחד ְמאֹד, ֶזה  ה ׁשֶ ַּיַער. ּתֹוָדה ַרּבָ ְלַבד ּבַ
ה, ֲאָבל ֶזה  ִביִלי. ֲאִני לֹא ֵמִבין ָלּמָ ׁשְ ֲהִכי טֹוב ּבִ
ֶאְלַמד ִלְסמְֹך  ֵדי ׁשֶ ִביִלי. אּוַלי ּכְ ׁשְ ֲהִכי טֹוב ּבִ
ַעד  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ְתאֹום  ּפִ ְלַפֵחד".  ְולֹא  ָעֶליָך 
ְלִאּבּוד,  ֵאֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ִלי  ָעַזר  ִמיד  ּתָ ה'  ַהּיֹום 
י ַלה':  י לֹו ּתֹוָדה. ָאַמְרּתִ ַעם לֹא ָאַמְרּתִ ְוַאף ּפַ
ָך  ּבְ ִמְבַטִחי  ֲאִני רֹוֶצה ָלֵתת ֶאת  "ּתֹוָדה ה', 
ַכֵּון  ּתְ ְוׁשֶ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
א  ַאּבָ ה,  ַרּבָ ּתֹוָדה  כֹוָנה.  ַהּנְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹוִתי 
נּות ִלְסמְֹך  ּמְ ה נֹוֵתן ִלי ִהְזּדַ ַאּתָ ַמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ְלָוה, ֲהָקָלה  ְמָחה, ׁשַ י ׂשִ ּתִ ׁשְ ָעֶליָך".  ִמָּיד ִהְרּגַ
ֵסֶדר. ְוָאז  ַהּכֹל הֹוֵלְך ִלְהיֹות ּבְ חֹון ׁשֶ ב, ּוִבּטָ ּלֵ ּבַ
י לֹוַמר ּתֹוָדה  ַּיְמּתִ ּסִ ִנָּיה ׁשֶ ְ ּשׁ ס. ִמָּיד ּבַ ָקָרה ַהּנֵ
ִביִלים  ְ הּו נֹוֵצץ ַעל ַאַחד ַהּשׁ ֶ ַלה', ָרִאיִתי ַמּשׁ
ָנס ַעל ַהֵחֶפץ ַהּנֹוֵצץ,  י ִעם ַהּפָ מּוִלי. ֵהַאְרּתִ
ָנַפל  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַנָּיד.  ֶטֶלפֹון  ָרִאיִתי  ּוִפְתאֹום 
י  ִחַיְּגּתִ יס.  ֵמַהּכִ ֶלפֹון  ַהּטֶ יר  ַמְכׁשִ הּו  ְלִמיׁשֶ

ָטָרה. ׁשְ ִמָּיד 100 ַלּמִ

לֹום". ָטָרה, ׁשָ "ִמׁשְ

ֲאִני...  "ֶזה  יר:  ְכׁשִ ּמַ ּבַ ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ י  ָאַמְרּתִ
ֶרַקע  ּבָ ְמַפֵחד..."  ֲאִני  ְלַבד...  ַּיַער  ּבַ אן  ּכָ ֲאִני 
ַעל  "ַהֶּיֶלד  ְוַצֲעקֹות  ה  ֲהֻמּלָ קֹול  ַמע  ִנׁשְ
ָטָרה  ִמׁשְ ִלְקִצין  אֹוִתי  ֶהֱעִבירּו  ִמָּיד  ו".  ַהּקַ
"ק,  ַחּפָ ּבַ ֲאַנְחנּו  נַֹעם,  ֶזה  ן,  "ּכֵ נַֹעם.  ם  ׁשֵ ּבְ
ר  ְנַאּתֵ ְוָכְך  ו  ַהּקַ ַעל  ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ ְמאֹד  ָחׁשּוב 

קֹוְמָך". זּוז ִמּמְ ָך. ַאל ּתָ ּלְ ּקּום ׁשֶ ֶאת ַהּמִ

ַמע קֹול  ַמִים, ֵמַעל ַצְמרֹות ָהֵעִצים ִנׁשְ ָ ּשׁ ּבַ
ל ַמּסֹוק, ּוְפרֹוֶז'ְקטֹור ַרב ָעְצָמה ֵהִאיר  ַרַעׁש ׁשֶ
י קֹולֹות הֹוְלִכים ּוְקֵרִבים.  ַמְעּתִ ֶאת ַהַּיַער. ׁשָ
י:  ְוָצַעְקּתִ ַהּקֹולֹות,  ְלִכּוּון  ָנס  ַהּפָ י ִעם  ֵהַאְרּתִ
ִהְתָקְרָבה  ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  אן!".  ּכָ "ֲאִני 
"ת.  ֵמַהּתַ ֶצֶות  ִעם  ׁשֹוְטִרים  ל  ׁשֶ ְקבּוָצה 
רּוְך  י ְלֶעְבִרי. "ּבָ ּלִ ים!" ָצַעק ָהַרב ׁשֶ "ֵאיֶזה ִנּסִ
א  ְוִאּמָ א  ְלַאּבָ י  ְרּתִ ִסּפַ אֹוְתָך".  ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ ה', 
י  ְבּתִ ק, ּוָפׁשּוט ָיׁשַ ּתֵ ַפַחד ְמׁשַ י ּבְ ֵאיְך ִנְתַקְפּתִ
י ַעל ַהִחּזּוק  ְרּתִ ָקפּוא ְזַמן ַרב ַעל ָהֶאֶבן. ִסּפַ

י ָאַמר ִלי:  ּלִ א ׁשֶ ִלית.  ַאּבָ ְרּגָ י ֵמַהּמַ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ
ֲאַנְחנּו ּפֹוֲחִדים  ה ׁשֶ ֵּיׁש ִמּזֶ "לֹא ָצִריְך ְלִהְתּבַ
ם  ּגַ ֶזה  ַחד  ּפַ ה,  ִהּנֵ ְלַפֵחד.  ר  ֻמּתָ ִלְפָעִמים, 
ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ְלהֹודֹות  ר  ֶאְפׁשָ טֹוב.  ָבר  ּדָ
ְולֹא  קֹום,  ּמָ ּבַ ַאְרּתָ  ִנׁשְ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ן.  ְחּדָ ּפַ
ּבֹורֹות  ֵיׁש  ם  ׁשָ ַהַּיַער,  ְלעֶֹמק  ְמּתָ  ִהְתַקּדַ

ִנים".  ְמֻסּכָ ִהְתִחיל ַמִים  א  ַאּבָ
"ּתֹוָדה  ְלָך לֹוַמר:  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַלה' 
אֹוֵמר ְלָך  ַחד ׁשֶ י ּפַ ַת ׁש ָמ ֵי

ַדאי  ּכְ ּוָמַתי  ָנה  ַסּכָ
ְוִלְנקֹט  ֵהר  ְלִהּזָ
ִטיחּות". ּבְ ֶאְמָצֵעי  ּבְ

ֲאִני  ֵמָאז  ּוֶבֱאֶמת, 
ה  ַהּזֶ ּפּור  ּסִ ּבַ ֵכר  ְלִהּזָ ה  ְמַנּסֶ
ָיכֹול,  ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
 – ַהּכֹל  ַעל  ּתֹוָדה  יד  ּוְלַהּגִ
ּטֹוב ְוַגם ַעל ָמה  ַעל ָמה ׁשֶ

ה. ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ּתֹוָדה  י  ָאַמְרּתִ
י. ְלּתִ ְוִנּצַ
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ָּכְתָבה ַאְרָּבִעים יֹום ּתֹוָדה 

ְמַסֵּפר יהּוִדי ֶאָחד ִמְּניּו יֹוְרק:
ְּבָכל  ּתֹודֹות.  יֹום  ָּכל  ּכֹוֵתב  ֶׁשָהָיה  ָחֵבר  ִלי  "ֵיׁש 

ִמְקֶרה, הּוא ֹלא ִסֵּפר ָלִאָּמא ֶׁשּלֹו 
ַעל ִמְבַצע ַהּתֹודֹות ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה. 

ִּדְּבָרה  ֶׁשּלֹו  ִאָּמא  ֶאָחד  יֹום 
ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ָּכְך  ַעל  ָּגדֹול  ִּבְכֵאב 
ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה  ֶעְׂשִרים  ְּבִגיל  ַּבת 
ַהְּסֻגּלֹות  ְוָכל  ִזּוּוג,  ֶׁשְּמֻעֶּכֶבת 
ֲעַדִין  ְוִהיא  הֹוִעילּו  ֹלא  ְוַהְּתִפּלֹות 

ֹלא ִהְתַחְּתָנה.

ְלַאַחת  ֶׁשִּמְׁשַּתֶּיֶכת  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַהְּגדֹולֹות  ַהֲחִסיִדּיֹות  ַהְּקִהּלֹות 
ַהִּזּוּוג  ִקְּבָלה ֶאת ִעּכּוב  ְּבארה"ב, 

ְּבצּוָרה ָקָׁשה ְמאֹד

ַּבת  ה  ִאּׁשָ ְקִהָּלה,  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשֵּכן 
ִּבְקִהּלֹות  ְּכמֹו  ֶזה  ְנׂשּוָאה,  ֶׁשֵאיָנּה  ּוְׁשמֹוֶנה  ֶעְׂשִרים 

ים ֶׁשֹּלא ִהְתַחְּתָנה. ה ַּבת ִׁשּׁשִ ֲאֵחרֹות ִאּׁשָ

'ָּכל  ָהַרב ָארֹוׁש ָאַמר ִלי ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְבִטיַח ִּבְׁשמֹו: 
יֹום  ַאְרָּבִעים  ְּבֶמֶׁשְך  ִלְכֹּתב  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּיַקֵּבל  ָאָדם 
ֵמָאה ּתֹודֹות ָּכל יֹום, ָּבטּוַח ֶׁשְּיַקֵּבל ְיׁשּוָעה ְּבָכל ָּדָבר 

ֶׁשהּוא ָצִריְך'.

ָלֵכן ָאַמְרִּתי ְלאֹוָתּה ִאָּמא: "ִּתְכְתִּבי ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים 
יֹום ָּכל יֹום ּתֹודֹות". 

אֹוֵמר  ָארֹוׁש  ָהַרב  ָאְמָנם 
יֹוֵתר  ֶזה  ּתֹוָדה  ַּבֶּפה  ֶׁשְּלַהִּגיד 
ָׁשָעה  ֲחִצי  ֶׁשעֹוֶׂשה  ּוִמי  ָחׁשּוב, 
ָּגבֹוַּה  יֹוֵתר  ֶזה  ִהְתּבֹוְדדּות 

ֵמֲאֶׁשר ִלְכֹּתב ֵמָאה ּתֹודֹות.

 ֲאָבל ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשָּקֶׁשה ָלֶהם 
ֶׁשל  ִהְתּבֹוְדדּות  ַלֲעׂשֹות  ֲעַדִין 
ְלַקֵּבל  ֻמְמָלץ  ָלֶהם  ָׁשָעה,  ֲחִצי 
ֵמָאה ּתֹודֹות  ִלְכֹּתב  ַעְצָמם  ַעל 
ָּכל יֹום, ְוֶׁשַּגם ַיִּגידּו ֶאת ַהּתֹודֹות 

ַּבֶּפה. ִּבְגַלל ּכֹחֹו ֶׁשל ַהִּדּבּור.

ה ָאֵכן  ְּבָכל ִמְקֶרה, אֹוָתּה ִאּׁשָ
ָהְלָכה ְוָכְתָבה ָּכל יֹום ֵבּין ֵמָאה 
ּוְבתֹוְך  ים ּתֹודֹות,  ַוֲחִמּׁשִ ְלֵמָאה 
ַּכָּמה ָיִמים ַהַּבת ִהְתָאְרָסה, ְוַכֲאֶׁשר ֲאִני ִסַּפְרִּתי ֶאת 
ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָלַרב, ֶזה ָהָיה ֶעֶרב יֹום ַהֲחֻתָּנה ַעְצָמּה".

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

"אותה אשה אכן 
הלכה וכתבה כל 

יום בין מאה למאה 
וחמשים תודות, 
ובתוך כמה ימים 
הבת התארסה"
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מה זו שמחה?
וכבר  השני  אדר  לחודש  נכנסנו  טובה,  בשעה 
הפורים.  חג  של  הגדולה  השמחה  את  "מריחים" 
השמחה  לרמות  להגיע  בשביל  רגע,  רק  אבל 
את  להפעיל  "להתחמם",  צריכים  הנדרשות, 
המנועים ו... להרבות בשמחה: "משנכנס אדר מרבין 
בשמחה". אז נכון שהשנה יש לנו שני אדרים, ואדר 
הראשון כבר נכנס מזמן, אבל אף פעם לא מאוחר 
מידי להתחיל. זה נכון לכל דבר, וזה נכון בעיקר לדבר 

החשוב ביותר בחיים שהוא להיות בשמחה.

הגדולה  השאלה  זו  בשמחה?  מרבים  איך  ובכן, 
ביותר של כולנו, ולא רק בחודש אדר אלא כל השנה 
תמיד!  בשמחה  להיות  גדולה  מצווה  שהרי  כולה, 
אבל כדי להבין איך מרבים בשמחה וכדי להבין איך 
בכלל שמחים, צריכים להבין מהי שמחה, ומה לא 

נקרא שמחה.

השמחה בידיים שלך
רוח:  כמצב  בטעות  נתפסת  רבים השמחה  אצל 
אצל  "מעוך".  קמתי  אתמול  שמח,  קמתי  היום 
מאורעות  של  כתוצאה  נתפסת  השמחה  אחרים 
החיים: אני עצוב כי קרה לי כך וכך, אני אהיה שמח 
רק כאשר אשיג דבר כזה או אחר. על פי התפיסות 
זה  בשמחה.  להרבות  ניתן  שלא  ברור  זה  האלה 
לא כל כך בשליטתנו. וזה מה שמוכיח שהתפיסות 

האלה שגויות ביסודן.

שמחה היא מצווה, כלומר חלק ממערכת החיובים 
שלנו גם במסגרת היהדות וגם בחיים בכלל. אם כן 
כמו שאפשר לצוות 'תניח תפילין' ו'אל תאכל בשר 
מצווים  אנו  בדיוק  כך  ואפשרי,  מובן  וזה   – בחלב' 
להיות בשמחה. וזה אפשרי בהחלט לכל אדם בכל 
ובוודאי  זה  על  לצוות  היה  אי אפשר  מצב. אחרת 

שלא היה ניתן לבוא בטענות למי שאינו בשמחה.

מה לא בסדר אצלי?

ואם תשאלו: רגע, אתה בא להגיד לי שמי שלא 
בשמחה זה אומר שהוא לא בסדר? ואם הוא דתי 
או חרדי? ואם הוא אברך שמדקדק במצוות? מה, 

הוא לא בסדר? אילו טענות יש כלפיו?

אומר  החומש  אלא  זה,  את  אומר  אני  לא  ובכן, 
את זה. בחומש דברים ישנה רשימת קללות בכלל 
בעקבותיה  שגוררת  ה"יחידה"  והבעיה  נעימה  לא 
את כל הקללות האלה היא: "תחת אשר לא עבדת 
את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב..." אם כן, זו אכן 

טענה כבדת משקל שתוצאותיה הרות אסון. ממש 
לא נעים.

על זה מבטלים שידוך?!
בואו ננסה להבין מה באמת כל כך חמור בחוסר 

שמחה. נסביר את זה במשל פשוט מהחיים:

שרה, בחורה כלילת המעלות, נפגשה עם יוסל'ה 
כל  טובה.  וממשפחה  טובה  מישיבה  מעולה  בחור 
התגלה  הבירורים  בכל  להפליא,  התאימו  הנתונים 
כל הפגישה הבחור  לאורך  מושלם, אבל  שהבחור 
שרה  מדוכדך.  קצת  נראה  היה  ואפילו  חייך,  לא 
חזרה להורים ואמרה להם חד משמעית שהשידוך 
הזה יורד מהפרק. הבחור שלנו התפלא מאוד: מה 
קרה? מה לא היה בסדר? אמר לו השדכן בעדינות: 

מה?!,  שמח...  כך  כל  היית  שלא  טוענת  הבחורה 
הזדעק יוסל'ה, על דבר כזה מבטלים שידוך?!

הטענה של הבחור מצחיקה, נכון? זה נכון שְלָבחּור 
והוא אכן  בו,  יש סף דרישות מסוים שעליו לעמוד 
עמד בו, אבל בסופו של דבר הנישואים הם קשר ואי 
אפשר לבנות קשר בעצבות. השמחה היא המינימום 
שבמינימום בשביל שיהיה אפשר להתחיל כאן איזה 

שהוא תהליך של קשר.

ומעבר לכך, העצבות של הבחור שידרה למשודכת 
זה  מוחלט.  עניין  חוסר  משמעי  וחד  מופגן  באופן 
שאחרי  להבין  צריכים  מאוד.  ומעליב  פוגע  אפילו 
תרצה  שהיא  סיכוי  אין  נעימה  לא  כך  כל  חוייה 

להיפגש שוב. זה כבר הספיק לה.

אלא מה? יוסל'ה הוא בחור טוב וחשוב והוא עבר 
הדרכה מאוד מקיפה בנושא פגישות – מה אומרים 
ומה לא אומרים וכו', והוא טוען בלהט שלא הדריכו 
שכזאת?  טענה  על  תגידו  מה  להיות שמח...  אותו 
ברורים  כך  כל  דברים  שישנם  היא  לכך  התשובה 
וכל כך פשוטים וכל כך בסיסיים, שאם הם חסרים, 
והבחור אפילו לא מבין מה הבעיה – אז באמת אין 

עם מי לדבר.

הלב והבסיס של כל המצוות
עכשיו נעבור לנמשל. הלב של כל מערכת המצוות 
נקראות  המרכזיות  המצוות  ה'.  עם  הקשר  הוא 
כל  שאר  וגם  קשר,  הוא  המילה  שפירוש  "ברית" 
המצוות הן מלשון ְלַצֵות – כלומר לחבר ולקשר את 
האדם עם בוראו. האם ניתן להיות בקשר עם בורא 
עולם ולהחשיב את זה כקליפת השום? האם ניתן 

לקיים מצוות ולתת לבורא "הרגשה" רעה כביכול?

צריכים להבין ולהפנים את המסר הפשוט והיסודי 
שהשמחה וההתלהבות במצוות הן חלק בלתי נפרד 
מהקשר עם הבורא. אם הבן אדם לא שמח – אין 
לך חוסר הערכה כלפי הבורא יותר מזה, זה ממש 
המצוות  כל  את  קיימתי  'אבל  תגיד?  מה  זלזול. 
ועמדתי בכל התנאים...' אם הבנת את המשל, אתה 
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הדבר שהכי מצער 
את האבא זה לראות 
את הילדים שלו 
עצובים.

בס"ד בר"ה

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
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להזמנת שיעורים:
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יום ד',
ו' אדר ב' )13/03/19(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 20:30

יום א',
ג' אדר ב' )10/03/19(

בי"כ "חסדי שמואל"
הרב מן ההר 4, הר חומה

בשעה 20:30

יום ה',
ז' אדר ב' )14/03/19(

בי"כ ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה,

בשעה 21:30

ירושלים חולוןירושלים

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

הערכה או ביקורת  פרק ה'
תהליך התפתחות "הערכה העצמית" עובד כך:

מגיל קטן מאוד, לאחר שהילד מגבש לעצמו את 
ההבנה שהוא "יישות" נפרדת מאימו, מתחיל תהליך 
מהתהליך  כחלק  שלו.  האישית  הזהות  הכרת  של 
הזה, הילד בודק את "הערכה העצמית שלו". כמעט 
כל רצון ופעולה תימדד תחת הביקורת הפנימית של 
"ההערכה" הזו.  ;לפני כל פעולה הילד יחשוב: "מה 
היו חושבים על מה שאני אעשה? האם אזכה על 
כך להערכה או לדחייה?!"  מגיל קטן, הילד כל כך 
זאת  מבינים  הם  וכאשר  הוריו  את  "לרצות"  רוצה 
הם מספקים לו "חממה" שיוכל לגבש את הזהות 

האישית שלו בתוך מערכת האמונות שלהם.

ובית הספר, רשימת המבוגרים שהוא  בשלב הגן 
אם  ולכן  מדחייה  פוחד  והוא  גדלה  "לרצות"  רוצה 
חיובי  נמצא, הוא מקום  מקום-הלימודים שבו הוא 
ומכיל, הילד ימשיך להתפתח בצורה תקינה וחיובית 
שלו.  והרגשי  הלימודי  הפוטנציאל  למימוש  ויגיע 
חממה  אינם  הלימודים,  ומקום  הבית  כאשר  אך 
מהר  מאוד  לומד  הילד  הילד,  מבחינת  "חיובית" 
בלכידת  מקצועיות  טכניקות  ומפתח  "לשרוד" 
"חוסר  שיש  שלילד  הסיבה,  זוהי  לב.   תשומת 
בהערכה עצמית" ימשוך תשומת לב בצורה שלילית 
ואפילו על גבול האובססיה. לעומת זאת, ילד בעל 
אחד,  אף  לרצות  צריך  אינו  טובה  עצמית  הערכה 
הוא אינו פוחד מדחייה ואינו משקיע את האנרגיות 
ביטוי:  לידי  לבוא  שיכולה  לב  תשומת  בללכוד  שלו 
בהצקות חוזרות ונשנות לאחיו או לחבריו או שהוריו 
יצטרכו לבקש ממנו עשרים פעם להיכנס למקלחת 
והוא ימצא סיבות לא לעשות זאת, כדי לזכות בעוד 

קצת תשומת לב.

בטוח  ירגיש  גבוהה",  עצמית  "הערכה  בעל  ילד 
לצאת, לחקור, ללמוד, לבדוק מבלי לפגוע בשום דבר, 
יבקש  ליבו,  על  יאמר מה שיש  בטוח בעצמו,  הוא 
שאוהבים  הידיעה  תמיד  כשבלבו  צריך  אם  עזרה 

אותו והוא שווה ומוערך כמו שהוא. 

הצורך להעריך אינו מולד
טוב, הבנו את התהליך. אז איך גורמים לילד שלנו 

כמו  היא  עצמית,  הערכה  גבוהה:  עצמית  הערכה 
"לתת"  יכולים  לא  שאנו  וכמו  "אושר"  של  הרגשה 
לילדים שלנו "אושר" אם אין לנו אותו בהישג-יד, או 

יותר נכון בהישג-לב, אותו הדבר בהערכה עצמית. 

ילד יוכל להעריך את עצמו, רק אם ההורים שלו 
והדמויות הפועלות בסביבת הגידול הראשונה שלו- 
וכך  ישדרו לו את ההערכה  מעריכים אותו, כי הם 
הוא יכיר את עצמו שהוא בעל ערך ושווה משהו. אך 
יוכלו להעריך את הילד, הם צריכים  כדי שההורים 
להכיר מהי "הערכה" ועל מה מעריכים וכו'  התכונה 
כמו  מולדת-  אינה  שלנו(  הילד  את  )להעריך  הזו 
הצורך האינסטינקטי שלנו ההורים לתת לילד לאכול.  
אנחנו כמעט ולא נתקלים בילדים "מורעבים" כאלו 
"זורם-בדם"  הורה  לכל  כי  ימים,  כמה  אכלו  שלא 
הצורך להאכיל את ילדיו. וגם אם אין לו, הוא יחפש 
בפח או אפילו "יגנוב" כדי להאכיל את ילדיו.  לעומת 
זאת אנו נתקלים בילדים רבים, עם "הערכה עצמית 
ימים,  כמה  רגשי"  "מזון  קיבלו  שלא  כאלו  נמוכה" 

שבועות, חודשים ולעיתים אפילו- שנים!

מי שהעריך אותי גרם לי להעריך אותך
לכן בכדי שההורה יהיה "ער" לכך שיש לילד שלו 
עליו  אותו,  להעריך  "צורך"  וירגיש  נפלאות  מעלות 
להיות הורה מוערך, דהיינו שהוריו )הסבא והסבתא( 
העריכו אותו בילדותו ובנו לו מערכת אמונות חיובית 
הם  כי  מעריכים,  הורים  נהיו  הוריו  וגם  עצמו.   על 
קיבלו בדיוק כמוהו מההורים שלהם )הסבא רבה( 

הערכה.

אותו  שהעריכו  מי  מעגלית,  תנועה  זו  הערכה- 
מעריך את עצמו, מי שמעריך את עצמו מעריך גם 
לבנות  ולהתחיל  ההרס,  מעגל  את  לעצור  אחרים. 
לכן, אם אנו בעלי הערכה עצמית טובה, אנו בקלות 
נעריך את הילדים שלנו. ואם שכחנו, אז המאמרים 
בנושא יציפו את המודעות שלנו לחשיבות ההערכה 
אך  אותם.  ולהעריך  לילדים  לב  לשים  לנו  ויגרמו 
ובמיוחד  אותנו  העריכו  לא  ח"ו  שלנו  ההורים  אם 
אם ח"ו גרמו לנו ע"י ביקורת שלילית "לדימוי עצמי 
הזה  המעגל  את  לעצור  עלינו  נמוכים"  ולהערכה 
ולהתחיל "לבנות" את עצמנו מההתחלה. תוך כדי 

לנו  יהיה  תהליך בנית אמון עצמי והערכה עצמית, 
"כלים" טובים לראות את הדברים היפים שבעצמנו 
את  להם  ולתת  לב  לשים  נוכל  וכך  שלנו  ובילדים 
הצרכים החיוניים לגדילה נפשית בריאה:  נאהוב את 
עצמנו ונעניק לילדים אהבה, נשים לב למחשבותינו 
ניצור  לילדים,  לב  תשומת  ונעניק  ולהתנהגותנו 
עצמית  להערכה  ומעודדת  ותומכת  מוגנת  סביבה 

ונספק להם אוירה מעודדת הערכה. 

תומכת  "אוירה  להם  נספק  מוסגר-אנו  במאמר 
עליהם  יהיה  העצמית  ההערכה  את  כי  הערכה" 
במאמרים  בע"ה  נרחיב  כך  ועל  בעצמם,  לפתח 

הבאים.

לשיעורי בית: 
שם  מעניין,  רגשי  משחק  הילדים  עם  תעשו 
המשחק הוא "נקודות טובות" ממציא המשחק הוא 
בליקוטי  רפ"ב  )בסימן  נחמן מברסלב  רבי  רביה"ק 

מוהר"ן(. 

כל ילד או מבוגר צריך למלא במשך מספר ימים 
טובות".  נקודות  "דו"ח  המשפחה  מבני  אחד  על 
הוא צריך להתבונן בהתנהגותו ובאישיותו של האח 
תכונות  או  הנהגות   20 לפחות  ולמלא  האחות  או 
בסלון  נפגש  ימים  מספר  אחרי  שראה.  חיוביות 
למפגש "הכרת הנקודות טובות" וכל ילד או מבוגר 
"עקב"  מי שהוא  יספר את הדברים החיוביים של 
אחריו. אח"כ אפשר להחליף זוגות. את דפי המעקב 
במפגשים  פעם  מידי  מהם  ולקרא  לשמור  רצוי 

משפחתיים.

לפעילות  נוספים  רעיונות  לקבל  מאוד  אשמח 
משפחתית בנושא.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

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

בדיחות הדעת

של  במנין  שנים  להתפלל  רגיל  שהיה  יוסי 
רבו, החליט לעבור להתפלל בבית כנסת של 
רב אחר. יום אחד פוגש הרב את יוסי ושואלו 
בתמיהה: "מדוע החלטת לעבור להתפלל עם 
אותי  שלימד  לרב  "עברתי  יוסי:  אחר?",  רב 
לקרוא מחשבות", הרב בתמיהה: "מה חשבתי 
חשב  "הרב  יוסי:  האחרונים?"  ימים  בשלושה 
על שיויתי ה' לנגדי תמיד", הרב: "נפלת בשקר 
הסיבה  "זו  יוסי:  שיויתי",  על  חשבתי  לא  כלל 

שהפסקתי להתפלל איתך".

טיול שנתי )חלק ד'(

ל  ה ׁשֶ ְתִפּלָ ם ֲאִני ִלְפנֹות ַלה' ּבִ י ּגַ ֶהְחַלְטּתִ
י לֹו:  ִניִתי ְלבֹוֵרא עֹוָלם ְוָאַמְרּתִ ּתֹוָדה. ִמָּיד ּפָ

י  ַאְרּתִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ְלָך,  ה  ַרּבָ "ּתֹוָדה 
ֲאִני ְמַפֵחד ְמאֹד, ֶזה  ה ׁשֶ ַּיַער. ּתֹוָדה ַרּבָ ְלַבד ּבַ
ה, ֲאָבל ֶזה  ִביִלי. ֲאִני לֹא ֵמִבין ָלּמָ ׁשְ ֲהִכי טֹוב ּבִ
ֶאְלַמד ִלְסמְֹך  ֵדי ׁשֶ ִביִלי. אּוַלי ּכְ ׁשְ ֲהִכי טֹוב ּבִ
ַעד  ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ְתאֹום  ּפִ ְלַפֵחד".  ְולֹא  ָעֶליָך 
ְלִאּבּוד,  ֵאֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ִלי  ָעַזר  ִמיד  ּתָ ה'  ַהּיֹום 
י ַלה':  י לֹו ּתֹוָדה. ָאַמְרּתִ ַעם לֹא ָאַמְרּתִ ְוַאף ּפַ
ָך  ּבְ ִמְבַטִחי  ֲאִני רֹוֶצה ָלֵתת ֶאת  "ּתֹוָדה ה', 
ַכֵּון  ּתְ ְוׁשֶ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ה  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ
א  ַאּבָ ה,  ַרּבָ ּתֹוָדה  כֹוָנה.  ַהּנְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹוִתי 
נּות ִלְסמְֹך  ּמְ ה נֹוֵתן ִלי ִהְזּדַ ַאּתָ ַמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ְלָוה, ֲהָקָלה  ְמָחה, ׁשַ י ׂשִ ּתִ ׁשְ ָעֶליָך".  ִמָּיד ִהְרּגַ
ֵסֶדר. ְוָאז  ַהּכֹל הֹוֵלְך ִלְהיֹות ּבְ חֹון ׁשֶ ב, ּוִבּטָ ּלֵ ּבַ
י לֹוַמר ּתֹוָדה  ַּיְמּתִ ּסִ ִנָּיה ׁשֶ ְ ּשׁ ס. ִמָּיד ּבַ ָקָרה ַהּנֵ
ִביִלים  ְ הּו נֹוֵצץ ַעל ַאַחד ַהּשׁ ֶ ַלה', ָרִאיִתי ַמּשׁ
ָנס ַעל ַהֵחֶפץ ַהּנֹוֵצץ,  י ִעם ַהּפָ מּוִלי. ֵהַאְרּתִ
ָנַפל  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַנָּיד.  ֶטֶלפֹון  ָרִאיִתי  ּוִפְתאֹום 
י  ִחַיְּגּתִ יס.  ֵמַהּכִ ֶלפֹון  ַהּטֶ יר  ַמְכׁשִ הּו  ְלִמיׁשֶ

ָטָרה. ׁשְ ִמָּיד 100 ַלּמִ

לֹום". ָטָרה, ׁשָ "ִמׁשְ

ֲאִני...  "ֶזה  יר:  ְכׁשִ ּמַ ּבַ ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ י  ָאַמְרּתִ
ֶרַקע  ּבָ ְמַפֵחד..."  ֲאִני  ְלַבד...  ַּיַער  ּבַ אן  ּכָ ֲאִני 
ַעל  "ַהֶּיֶלד  ְוַצֲעקֹות  ה  ֲהֻמּלָ קֹול  ַמע  ִנׁשְ
ָטָרה  ִמׁשְ ִלְקִצין  אֹוִתי  ֶהֱעִבירּו  ִמָּיד  ו".  ַהּקַ
"ק,  ַחּפָ ּבַ ֲאַנְחנּו  נַֹעם,  ֶזה  ן,  "ּכֵ נַֹעם.  ם  ׁשֵ ּבְ
ר  ְנַאּתֵ ְוָכְך  ו  ַהּקַ ַעל  ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ ְמאֹד  ָחׁשּוב 

קֹוְמָך". זּוז ִמּמְ ָך. ַאל ּתָ ּלְ ּקּום ׁשֶ ֶאת ַהּמִ

ַמע קֹול  ַמִים, ֵמַעל ַצְמרֹות ָהֵעִצים ִנׁשְ ָ ּשׁ ּבַ
ל ַמּסֹוק, ּוְפרֹוֶז'ְקטֹור ַרב ָעְצָמה ֵהִאיר  ַרַעׁש ׁשֶ
י קֹולֹות הֹוְלִכים ּוְקֵרִבים.  ַמְעּתִ ֶאת ַהַּיַער. ׁשָ
י:  ְוָצַעְקּתִ ַהּקֹולֹות,  ְלִכּוּון  ָנס  ַהּפָ י ִעם  ֵהַאְרּתִ
ִהְתָקְרָבה  ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  אן!".  ּכָ "ֲאִני 
"ת.  ֵמַהּתַ ֶצֶות  ִעם  ׁשֹוְטִרים  ל  ׁשֶ ְקבּוָצה 
רּוְך  י ְלֶעְבִרי. "ּבָ ּלִ ים!" ָצַעק ָהַרב ׁשֶ "ֵאיֶזה ִנּסִ
א  ְוִאּמָ א  ְלַאּבָ י  ְרּתִ ִסּפַ אֹוְתָך".  ָצאנּו  ּמָ ׁשֶ ה', 
י  ְבּתִ ק, ּוָפׁשּוט ָיׁשַ ּתֵ ַפַחד ְמׁשַ י ּבְ ֵאיְך ִנְתַקְפּתִ
י ַעל ַהִחּזּוק  ְרּתִ ָקפּוא ְזַמן ַרב ַעל ָהֶאֶבן. ִסּפַ

י ָאַמר ִלי:  ּלִ א ׁשֶ ִלית.  ַאּבָ ְרּגָ י ֵמַהּמַ ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ
ֲאַנְחנּו ּפֹוֲחִדים  ה ׁשֶ ֵּיׁש ִמּזֶ "לֹא ָצִריְך ְלִהְתּבַ
ם  ּגַ ֶזה  ַחד  ּפַ ה,  ִהּנֵ ְלַפֵחד.  ר  ֻמּתָ ִלְפָעִמים, 
ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ְלהֹודֹות  ר  ֶאְפׁשָ טֹוב.  ָבר  ּדָ
ְולֹא  קֹום,  ּמָ ּבַ ַאְרּתָ  ִנׁשְ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ן.  ְחּדָ ּפַ
ּבֹורֹות  ֵיׁש  ם  ׁשָ ַהַּיַער,  ְלעֶֹמק  ְמּתָ  ִהְתַקּדַ

ִנים".  ְמֻסּכָ ִהְתִחיל ַמִים  א  ַאּבָ
"ּתֹוָדה  ְלָך לֹוַמר:  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַלה' 
אֹוֵמר ְלָך  ַחד ׁשֶ י ּפַ ַת ׁש ָמ ֵי

ַדאי  ּכְ ּוָמַתי  ָנה  ַסּכָ
ְוִלְנקֹט  ֵהר  ְלִהּזָ
ִטיחּות". ּבְ ֶאְמָצֵעי  ּבְ

ֲאִני  ֵמָאז  ּוֶבֱאֶמת, 
ה  ַהּזֶ ּפּור  ּסִ ּבַ ֵכר  ְלִהּזָ ה  ְמַנּסֶ
ָיכֹול,  ֲאִני  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
 – ַהּכֹל  ַעל  ּתֹוָדה  יד  ּוְלַהּגִ
ּטֹוב ְוַגם ַעל ָמה  ַעל ָמה ׁשֶ

ה. ׁשֶ ּקָ ׁשֶ

ּתֹוָדה  י  ָאַמְרּתִ
י. ְלּתִ ְוִנּצַ
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ָּכְתָבה ַאְרָּבִעים יֹום ּתֹוָדה 

ְמַסֵּפר יהּוִדי ֶאָחד ִמְּניּו יֹוְרק:
ְּבָכל  ּתֹודֹות.  יֹום  ָּכל  ּכֹוֵתב  ֶׁשָהָיה  ָחֵבר  ִלי  "ֵיׁש 

ִמְקֶרה, הּוא ֹלא ִסֵּפר ָלִאָּמא ֶׁשּלֹו 
ַעל ִמְבַצע ַהּתֹודֹות ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה. 

ִּדְּבָרה  ֶׁשּלֹו  ִאָּמא  ֶאָחד  יֹום 
ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ָּכְך  ַעל  ָּגדֹול  ִּבְכֵאב 
ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה  ֶעְׂשִרים  ְּבִגיל  ַּבת 
ַהְּסֻגּלֹות  ְוָכל  ִזּוּוג,  ֶׁשְּמֻעֶּכֶבת 
ֲעַדִין  ְוִהיא  הֹוִעילּו  ֹלא  ְוַהְּתִפּלֹות 

ֹלא ִהְתַחְּתָנה.

ְלַאַחת  ֶׁשִּמְׁשַּתֶּיֶכת  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַהְּגדֹולֹות  ַהֲחִסיִדּיֹות  ַהְּקִהּלֹות 
ַהִּזּוּוג  ִקְּבָלה ֶאת ִעּכּוב  ְּבארה"ב, 

ְּבצּוָרה ָקָׁשה ְמאֹד

ַּבת  ה  ִאּׁשָ ְקִהָּלה,  ְּבאֹוָתּה  ֶׁשֵּכן 
ִּבְקִהּלֹות  ְּכמֹו  ֶזה  ְנׂשּוָאה,  ֶׁשֵאיָנּה  ּוְׁשמֹוֶנה  ֶעְׂשִרים 

ים ֶׁשֹּלא ִהְתַחְּתָנה. ה ַּבת ִׁשּׁשִ ֲאֵחרֹות ִאּׁשָ

'ָּכל  ָהַרב ָארֹוׁש ָאַמר ִלי ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְבִטיַח ִּבְׁשמֹו: 
יֹום  ַאְרָּבִעים  ְּבֶמֶׁשְך  ִלְכֹּתב  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּיַקֵּבל  ָאָדם 
ֵמָאה ּתֹודֹות ָּכל יֹום, ָּבטּוַח ֶׁשְּיַקֵּבל ְיׁשּוָעה ְּבָכל ָּדָבר 

ֶׁשהּוא ָצִריְך'.

ָלֵכן ָאַמְרִּתי ְלאֹוָתּה ִאָּמא: "ִּתְכְתִּבי ְּבֶמֶׁשְך ַאְרָּבִעים 
יֹום ָּכל יֹום ּתֹודֹות". 

אֹוֵמר  ָארֹוׁש  ָהַרב  ָאְמָנם 
יֹוֵתר  ֶזה  ּתֹוָדה  ַּבֶּפה  ֶׁשְּלַהִּגיד 
ָׁשָעה  ֲחִצי  ֶׁשעֹוֶׂשה  ּוִמי  ָחׁשּוב, 
ָּגבֹוַּה  יֹוֵתר  ֶזה  ִהְתּבֹוְדדּות 

ֵמֲאֶׁשר ִלְכֹּתב ֵמָאה ּתֹודֹות.

 ֲאָבל ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשָּקֶׁשה ָלֶהם 
ֶׁשל  ִהְתּבֹוְדדּות  ַלֲעׂשֹות  ֲעַדִין 
ְלַקֵּבל  ֻמְמָלץ  ָלֶהם  ָׁשָעה,  ֲחִצי 
ֵמָאה ּתֹודֹות  ִלְכֹּתב  ַעְצָמם  ַעל 
ָּכל יֹום, ְוֶׁשַּגם ַיִּגידּו ֶאת ַהּתֹודֹות 

ַּבֶּפה. ִּבְגַלל ּכֹחֹו ֶׁשל ַהִּדּבּור.

ה ָאֵכן  ְּבָכל ִמְקֶרה, אֹוָתּה ִאּׁשָ
ָהְלָכה ְוָכְתָבה ָּכל יֹום ֵבּין ֵמָאה 
ּוְבתֹוְך  ים ּתֹודֹות,  ַוֲחִמּׁשִ ְלֵמָאה 
ַּכָּמה ָיִמים ַהַּבת ִהְתָאְרָסה, ְוַכֲאֶׁשר ֲאִני ִסַּפְרִּתי ֶאת 
ַהִּסּפּור ַהֶּזה ָלַרב, ֶזה ָהָיה ֶעֶרב יֹום ַהֲחֻתָּנה ַעְצָמּה".

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

"אותה אשה אכן 
הלכה וכתבה כל 

יום בין מאה למאה 
וחמשים תודות, 
ובתוך כמה ימים 
הבת התארסה"
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"אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על 

פי משה עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן. 

ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל 

אשר צוה ה' את משה". על פי מה שדרשו במדרש 

תנחומא )פרשתנו אות ב( כפל הלשון: "פקודי המשכן 

משכן העדות", כדי לרמז בכך שהמשכן של מטה 

מכוון כנגד המשכן של מעלה:

הנה כי כן זהו ביאור סמיכות הכתובים: "אלה 

פי  על  פוקד  אשר  העדות  משכן  המשכן  פקודי 

של  שהמשכן  רשב"י  כדברי  בזה  הכוונה  משה", 

בא  כך  ועל  כנגד המשכן של מעלה,  מטה מכוון 

הכתוב לפרש הטעם שעשה הקב"ה כך: "ובצלאל 

אשר  כל  את  עשה  יהודה  למטה  חור  בן  אורי  בן 

צוה ה' את משה".

כתיב  אין  משה  אותו  צוה  "אשר  רש"י:  ופירש 

כאן, אלא כל אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים 

שנאמר  למה  דעתו  הסכימה  רבו,  לו  אמר  שלא 

שצריך  המקום  לדעת  לכוון  שזכה  בסיני",  למשה 

להקדים עשיית המשכן לעשיית הכלים, כי המשכן 

רומז על יראת העונש הקודמת לחכמת התורה.

אך לפי זה קשה אם כן איך יזכו ישראל ליראה 

כנגד  שהוא  במשכן  הרוממות",  "יראת  העליונה 

הקדים  זו  קושיא  ליישב  כדי  לכן  העונש",  "יראת 

העדות",  משכן  המשכן  פקודי  "אלה  הכתוב: 

כנגד  מכוון  מטה  של  המקדש  בית  כי  ללמדנו 

שנכנס  מי  שכל  כדי  מעלה,  של  המקדש  בית 

"יראת  להמשיך  יזכה  מטה,  של  המקדש  בבית 

הרוממות" מבית המקדש של מעלה.

ללמוד  חייבים  שאנו  הנשגב  הלקח  מהו  ובכן 

מזה, כי גם כיום הזה שבעוונותינו הרבים אין לנו 

בית המקדש, אנו חייבים לקבוע עתים לתורה בבתי 

כנסיות ובתי מדרשות שיש להם מעין קדושת בית 

"ואהי  כט.(:  )מגילה  בגמרא  ששנינו  כמו  המקדש, 

להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות 

ביראת  להתעורר  זוכים  אנו  זה  ידי  ועל  שבבבל". 

שתתקיים  התורה  על  השומר  האוצר  שהיא  ה' 

בידינו, ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה ולבנין בית 

המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. 

המשכן  את  להקים  אפשר  התורה  בחכמת 

"אם  בבחינת:  העליונה  היראה  להשיג  למעלה, 

אין חכמה אין יראה".

 "ת   "דמה בק  מיות תל משלה

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

הכלים  עשיית  תרומה  בפרשת  הקב"ה  שהקדים 

שם  גילה  שהקב"ה  מאחר  כי  המשכן,  לעשיית 

שם  קדמו  לכן  מעלה,  של  המשכן  על  למשה 

באמת עשיית הכלים שהם רמז על חכמת התורה, 

הרוממות,  יראת  על  רמז  שהוא  המשכן  לעשיית 

ומטעם זה הוריד הקב"ה בפרשת תרומה למשה, 

כך  שעל  השמים,  מן  אש  של  ושלחן  מנורה  ארון 

"וראה ועשה בתבניתם כאשר אתה מראה  נאמר: 

לא  עדיין  כי  אש,  של  משכן  לו  הראה  ולא  בהר", 

יראה  שהוא  למעלה  המשכן  את  הקב"ה  הקים 

למטה  המשכן  את  משה  שהקים  עד  עליונה, 

שהוא יראה תחתונה.

הקב"ה  הזכיר  הטעם שלא  בזה  להבין  יומתק 

מאחר  כי  תרומה,  בפרשת  בצלאל  של  שמו  את 

כנגד  שהוא  מעלה  של  המשכן  בבנין  שמדובר 

לכן  הרוממות",  "יראת  בבחינת  העליונה  היראה 

היתה  שאצלו  רבינו  משה  שדוקא  הקב"ה  רצה 

יראה מילתא זוטרתא, יבנה את המשכן של מעלה 

שהוא כנגד היראה העליונה.

הקב"ה  כשאמר  תשא  כי  בפרשת  אולם 

שהוא  בצלאל",  בשם  קראתי  "ראה  למשה: 

הקדים  מטה,  של  המשכן  את  יעשו  וחכמיו 

הקב"ה את המשכן לכלים, כי כן הוא הסדר הנכון 

להקדים המשכן שהוא רמז על יראת חטא לכלים 

שהם רמז על חכמת התורה. אלא שמשה רבינו 

פעל  זוטרתא,  מילתא  היא  חטא  יראת  שאצלו 

לפי מה ששמע מהקב"ה בפרשת תרומה שצריך 

להקדים הכלים למשכן שהוא יראה עליונה, עד 

שבא בצלאל והזכיר לו שבמשכן של מטה צריך 

שאני  "כלים  כן:  לא  שאם  חטא,  יראת  להקדים 

אין  חטא  יראת  בלי  כי  אכניסם",  להיכן  עושה 

קיום לחכמת התורה.

סמיכות  בזה  לפרש  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שני הפסוקים הראשונים בפרשתנו )שמות לח-כא(: 

המשכן  מקדושת  עצמו  על  להמשיך  זכה  לה', 

יראת חטא הקודמת לחכמת התורה, אולם הלא 

התכלית היא שיזכה אחר כך ליראת הרוממות.

מעלה  של  המקדש  שבית  הקב"ה  סיבב  לכן 

מכוון  יהיה  הרוממות"  "יראת  בבחינת  שהיא 

בבחינת  שהוא  מטה  של  המקדש  בית  כנגד 

שנכנסו  ישראל  זכו  זה  ידי  ועל  חטא",  "יראת 

למשכן לעלות ממדרגה למדרגה, בתחילה השיגו 

השיגו  כך  ואחר  המשכן,  מקדושת  חטא  יראת 

זה  ידי  ועל  והמנורה,  מהארון  התורה  קדושת 

"יראת הרוממות"  יותר לקבל  זכו להתעלות עוד 

מבית המקדש של מעלה.

רדקק"א דקאמ" מה נד"א המידם הזהר

אבינו  יעקב  שאמר  מה  בזה  להבין  נפלא 

בהיותו בהר המוריה, שעתידים לבנות שם את בית 

המקדש של מטה: "ויירא ויאמר מה נורא המקום 

הזה, אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים". 

"ומדרשו שבית המקדש של מעלה  ופירש רש"י: 

מכוון כנגד בית המקדש של מטה".

לפי האמור הביאור בזה כי כשראה יעקב אבינו 

ביראה  נתעורר  המוריה,  בהר  שלן  לילה  שבאותו 

עליונה "יראת הרוממות" כפי שלא היתה לו מימיו, 

התפלא על כך הלא בית המקדש של מטה הוא רק 

בבחינת "יראת החטא" הקודמת לחכמתו, ואם כן 

איך יתכן שנתעורר ביראה עליונה.

מה  ויאמר  "ויירא  זו:  פליאה  ליישב  כדי  לכן 

נורא המקום הזה", אמנם כן מצד בית המקדש של 

משכן  שהוא  אלקים",  בית  אם  כי  זה  "אין  מטה, 

השמים",  שער  "וזה  מאחר  אולם  החטא,  ליראת 

כי בית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש 

יורדת  מעלה  של  המקדש  מבית  לכן  מעלה,  של 

על כל מי שנכנס  "יראת הרוממות"  יראה עליונה 

בבית המקדש של מטה.

יומתק להבין בזה הטעם שלא הקים הקב"ה 

את המשכן של מעלה, עד שהקדים משה רבינו 

סדר  הוא  כך  כי  מטה,  של  המשכן  את  להקים 

למטה  המשכן  את  להקדים  שצריך  הדברים, 

להמשיך יראת חטא הקודמת לחכמתו בבחינת: 

העסק  אחרי  ורק  חכמה",  אין  יראה  אין  "אם 
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שלא יעניש אותו בעונשים קשים, ויראה כזו היא 

בבחינת עבודה שלא לשמה, שהרי הוא עובד את 

ה' לכבוד עצמו מפחד שלא ייענש. אולם יש יראה 

"יראת הרוממות", שמצייר  יותר עליונה הנקראת 

אין  לגדולתו  רוממות אל אשר  האדם במחשבתו 

הרוממות  יראת  מתמלא  הוא  זה  ידי  ועל  חקר, 

שהיא יראה פנימית, והעובד את ה' ביראה גדולה 

זו הרי הוא עובד את ה' לשמה.

ומצינו בזוהר הקדוש )הקדמה יא:( שדיבר רשב"י 

"ה  מקּובְּ ָדִחיל  דְּ ַנׁש  ר  בַּ "ִאית  הללו:  יראות  בשתי 

א  ֵמעוְֹנשָׁ ִחיל  דָּ אוֹ  ְימּותּון,  ְוָלא  י  נוֹהִּ בְּ ֵייחוֹן  דְּ ִגין  בְּ

ָממוֵֹניּה". יש אדם שירא מהקב"ה כדי  גּוֵפיּה אוֹ דְּ דְּ

שיחיו בניו ולא ימותו, או שירא שייענש בגופו או 

ָדִחיל  דְּ ִגין  בְּ "ה  ִמקּובְּ ָדִחיל  דְּ ָנׁש  ר  בַּ "ִאית  בממונו. 

ין  ֵרין ִאלֵּ ֵגיִהּנֹם. תְּ א דְּ ַההּוא ָעְלָמא ְועוָֹנשָׁ א דְּ ֵמעוָֹנשָׁ

אדם  יש  ִדיֵליּה".  א  ְרשָׁ ְושָׁ ִאּנּון  ִיְרָאה  דְּ ָרא  ִעיקָּ ָלאו 

שירא מהקב"ה משום שירא מהעונש של העולם 

העליון ומעונש הגיהנם. שתי יראות אלו אינן עיקר 

ר  בַּ ְלִמְדַחל  ָרא,  ִעקָּ ִאיִהי  דְּ "ִיְרָאה  ושורשה  .  היראה 

א  ְרשָׁ ָרא ְושָׁ יט ִעקָּ לִּ ִאיהּו ַרב ְושַׁ ִגין דְּ ָנׁש ְלָמאֵריּה, בְּ

שיירא  היא  עיקרית,  שהיא  יראה  ָעְלמִין".  דְָּכל 

עיקר  ושליט,  גדול  שהוא  משום  מהקב"ה  האדם 

ושורש של כל העולמות.

שלא  האדם  שמתיירא  העונש"  "יראת  והנה 

להשיג  צריך  הבא,  בעולם  או  הזה  בעולם  ייענש 

"כל שיראת  כך שנינו:  ועל  לפני עסק התורה,  גם 

חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת", שצריך 

להקדים לפחות יראת העונש, כדי שיעסוק בתורה 

שאם  לעשות,  שלא  ומה  לעשות  מה  כדת  לדעת 

לעסוק  ממנו  היצר  ימנע  יראה  שום  לו  תהיה  לא 

בתורה, ועל כך נאמר )תהלים קיא-י(: "ראשית חכמה 

יראת ה'". אולם כדי להשיג "יראת הרוממות" "בגין 

בתורה  תחילה  לעסוק  צריך  ושליט",  רב  דאיהו 

יוכל  זה  ידי  על  רק  כי  הקב"ה,  של  חכמתו  שהיא 

להשיג מעט מזעיר רוממות הקב"ה.

הנה כי כן זהו שאמר רבי אלעזר בן עזריה: "אם 

חכמת  השגת  בלי  פירוש,  יראה",  אין  חכמה  אין 

שהיא  הרוממות  יראת  להשיג  אפשר  אי  התורה 

בחכמת  לעסוק  שיוכל  כדי  אולם  היראה,  תכלית 

התורה צריך לדעת, "אם אין יראה אין חכמה", אם 

אין יראת העונש אין חכמת התורה, לכן העצה על 

כך היא להקדים יראת חטא לעסק התורה, ועל ידי 

יזכה אחר כך ליראת הרוממות, וכך  עסק התורה 

עולים שני הדברים בקנה אחד כפתור ופרח.

 מתה "בקנד חתב תהמתכן
הדא "מז של ק"א  ה"דממד 

מעתה נבוא לדברי ה"ערוגת הבשם" שמבאר 

כלי  עשיית  רבינו  משה  שהקדים  הטעם  זה  לפי 

המשכן לעשיית המשכן, על פי מה ששנינו בגמרא 

"אמר רבי חנינא, הכל בידי שמים חוץ  לג:(:  )ברכות 

ישראל  ועתה  י-יב(  )דברים  שנאמר  שמים,  מיראת 

מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה". ומקשה 

היא,  זוטרתא  מילתא  שמים  יראת  "אטו  בגמרא: 

והא אמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי, אין 

לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים". 

ומתרץ: "אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא". הרי 

מדרגה  היתה  החטא  יראת  כי  ברורים  דברים  לנו 

קטנה לפי קדושתו של משה.

לפי זה יש לומר שגם משה השכיל להבין כמו 

בצלאל, כי המשכן המקיף על הכלים הוא רמז על 

יראת ה', אולם מאחר שיראת החטא היתה אצלו 

שכל  חשב  אדם  מכל  עניו  בהיותו  לכן  קטן,  דבר 

בקודש  עבודתם  כי  נמצא  זו,  במדרגה  הם  ישראל 

דאיהו  בגין  הרוממות  יראת  להשיג  בעיקר  היא 

ידי  על  אם  כי  להשיג  אפשר  אי  שזה  ושליט,  רב 

שמקדימים לעסוק בתורה בבחינת: "אם אין חכמה 

אין יראה", לכן צוה לבצלאל להקדים עשיית הכלים 

שהם רמז על עסק התורה ועבודת ה', לפני שיעשה 

המשכן שהוא רמז על יראת הרוממות.

בחכמה  הקב"ה  אותו  שמילא  בצלאל  אולם 

לעשות המשכן כראוי, ידע כי רק משה רבינו הוא 

במדרגה גדולה זו שיראת חטא היא אצלו מילתא 

להשיג  סיוע  צריכים  ישראל  שאר  אבל  זוטרתא, 

יראת חטא הקודמת לחכמתם, לכן אמר למשה: 

הכלים  הלא  אכניסם",  להיכן  עושה  שאני  "כלים 

הם רמז על עסק התורה, ואם לא יקדימו לעשות 

תתקיים  לא  חטא  יראת  בבחינת  שהוא  המשכן 

התורה בידם.

זה מבואר היטב מה שהסכים עמו משה  לפי 

רבינו ואמר לו: "בצל אל היית וידעת". רמז לו בכך 

כי מה שידעת את האמת, שכך נצטוויתי להקדים 

עשיית המשכן לעשיית הכלים, הוא משום שהיית 

הגיעו  לא  עדיין  שישראל  שהשגת  אל",  "בצל 

עדיין  הם  אלא  הרוממות,  יראת  להשיג  למדרגה 

צריכים  הם  לכן  הקדושה,  של  "צל"  בבחינת  רק 

להקדים עשיית המשכן שישיגו לפחות יראת חטא 

הקודמת לחכמתם. אלו תוכן דבריו הקדושים.

 בק  המיות תל משלה 
הדא בבחקנ  ק"א  ה"דממד 

גלימתו  בשולי  אחיזנא  מאריה  קמיה  כעבדא 

כאן  יש  לכאורה  כי  הקדושים,  דבריו  להשלים 

עשיית  תכלית  הלא  ופלא,  הפלא  לתמוה  מקום 

המשכן היא להמשיך השראת השכינה בישראל, 

כמו שכתוב )שמות כה-ח(: "ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם". הנה כי כן איך יעלה על הדעת כי עשיית 

המשכן שקדמה לעשיית הכלים, היא רמז רק על 

היראה התחתונה "יראת חטא" הקודמת לחכמת 

המשכן  מן  ישראל  שאבו  מנין  כן  אם  התורה, 

"יראת הרוממות" שהיא תכלית היראה.

ונראה ליישב ענין זה בדרך מרווח על פי מה 

שמצינו בכמה מקומות שבית המקדש של מעלה 

שכתוב  כמו  מטה,  של  המקדש  בית  כנגד  מכוון 

מה  ויאמר  "ויירא  כח-טז(:  )בראשית  ויצא  בפרשת 

וזה  אלקים  בית  אם  כי  זה  אין  הזה,  המקום  נורא 

שבית  "ומדרשו  רש"י:  ופירש  השמים".  שער 

בית המקדש של  כנגד  המקדש של מעלה מכוון 

מטה". וצריך להבין מה שבנה הקב"ה כביכול את 

בית  כנגד  מכוון  שיהיה  מעלה  של  המקדש  בית 

המקדש של מטה.

אך לפי דברי ה"ערוגת הבשם" הענין הוא נפלא 

מאד, כי הן אמת שהמשכן שהוא בית המקדש של 

מטה הוא רמז על יראה התחתונה "יראת החטא" 

הקודמת לחכמתו, אולם בית המקדש של מעלה 

שהוא בשמים, הוא רמז על יראה העליונה "יראת 

הרוממות" בגין דאיהו רב ושליט, שענין זה מתגלה 

בשמים בלי שום הסתר פנים.

שקדם  מטה  של  שהמשכן  מאחר  כן  כי  הנה 

חטא"  "יראת  על  רמז  הוא  הכלים  לעשיית 

כשנכנס  כי  נמצא  התורה,  לחכמת  הקודמת 

אדם בתוך המשכן להביא קרבן לה' כדי להתקרב 

 ש"דג  הבתם: המתכן הדא "מז של ק"א  חפא,
הא"דן המנד"ה דהתלחן הם "מז של שדסיק  ד"ה ד דמכק  ד"ה

 בצלאל אמ" תצ"קך להיוקם א  המתכן תהדא ק"א  חפא,
ל נק הכלקם תהם "מז של חכמ  ה ד"ה

 מתה "בקנד תאצלד ק"אה מקל א זדפ" א, 
חתב תהמתכן הדא "מז של ק"א  ה"דממד  תבאה אח"ק  ד"ה

 בק  מיות תל משלה תהדא בבחקנ  ק"א  ה"דממד , 
מכדדן כנגו בק  מיות תל מפה תהדא ק"א  חפא 
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אמנם כן במשכן של מעלה הקדים הקב"ה עשיית 

תשא  כי  בפרשת  אבל  המשכן,  לעשיית  הכלים 

כשצוה הקב"ה לומר לבצלאל שיעשה את המשכן 

עשיית  את  הקב"ה  הקדים  שם  למטה,  וכליו 

המשכן לעשיית הכלים.

לומר  למשה  גרם  מה  זה  לפי  להבין  הרווחנו 

כי  ומשכן",  וכלים  ארון  "עשה  לבצלאל:  תחילה 

תרומה  בפרשת  מהקב"ה  כן  שמע  אמנם  הוא 

כפי שהיה במשכן של מעלה, אולם בצלאל העיר 

המשכן  את  להקדים  צריך  מטה  של  שבמשכן  לו 

נצטווה  כן  שאמנם  משה  עמו  והסכים  לכלים, 

בפרשת כי תשא בנוגע למשכן של מטה.

חידה  לפתור  עלינו  מוטלת  שעתה  אלא 

סתומה זו, מדוע באמת במשכן של מעלה הקדים 

ואילו  המשכן,  לעשיית  הכלים  עשיית  הקב"ה 

המשכן  עשיית  הקב"ה  הקדים  מטה  של  במשכן 

לעשיית הכלים.

על  המפרשים  שתמהו  מה  ליישב  ראוי  עוד 

להיכן  עושה  שאני  "כלים  בצלאל:  של  טענתו 

במקום  הכלים  להחזיק  אפשר  אי  וכי  אכניסם", 

משומר עד שיושלם המשכן, והרי גם אחרי שהסכים 

היה  לא  המשכן,  את  להקדים  בצלאל  לדעת  משה 

במדרש  כמבואר  במשכן,  הכלים  להכניס  אפשר 

בכסלו  בכ"ה  נגמרה  המשכן  "מלאכת  יג-ב(:  )במדב"ר 

ועמד המשכן מקופל עד ראש חודש ניסן". נמצא לפי 

זה שהיה צריך להחזיק את כלי המשכן כמה חדשים 

במקום משומר עד שהקימו את המשכן.

 בקאד" הרש"דג  הבתםר 
בדדקכדח תבקן מתה "בקנד לבצלאל

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה על פי ביאור נשגב 

הראשון(,  בדיבור  ויקרא  )פרשת  הבשם"  ה"ערוגת  של 

משה  בין  שהיה  הוויכוח  מחשבה  בדרך  שמבאר 

רבינו לבצלאל אם להקדים עשיית המשכן לעשיית 

הכלים, ונרחיב להשתעשע בדבריו המאירים על פי 

מה ששנינו בגמרא )שבת לא:(: "לא ברא הקב"ה את 

עולמו אלא כדי שייראו מלפניו, שנאמר )קהלת ג-יד( 

והאלקים עשה שייראו מלפניו".

היא  העולם  בריאת  תכלית  כי  בזה  הביאור 

בשביל התורה, כמו שכתוב )בראשית א-א(: "בראשית 

ברא אלקים את השמים ואת הארץ". ופירש רש"י: 

ובשביל  דרכו  ראשית  שנקראת  התורה  "בשביל 

ישראל שנקראו ראשית תבואתו". אמנם אי אפשר 

ובשב  ועשה  בקום  התורה  מצוות  כל  את  לקיים 

ואל תעשה כי אם על ידי יראת שמים, כמו שכתוב 

)קהלת יב-יג(: "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא 

ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם".

לקיום  שמים  יראת  היא  חשובה  כמה  עד 

התורה שלא תשתכח מן האדם, אנו למדים ממה 

יש  המשכן  כלי  כל  כי  הכלים,  לעשיית  המשכן 

בהם רמז על עסק התורה, כי הארון שהיו בו שני 

המנורה  וכן  התורה.  עסק  על  רמז  הוא  הלוחות 

עליו  שהניחו  והשלחן  הנרות  את  בה  שהדליקו 

את לחם הפנים, הם רמז לשותפות הנפלאה של 

וזבולון  בתורה  עוסק  יששכר  וזבולון,  יששכר 

ששנינו  כמו  יששכר,  את  ומפרנס  במסחר  עוסק 

בגמרא )ב"ב כה:(: "הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר 

יצפין, וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום".

הכלים  כל  על  שהקיף  עצמו  המשכן  אולם 

החטא  יראת  על  נפלא  רמז  הוא  סגורה,  כחומה 

כמו  כי  אוצרו",  היא  ה'  "יראת  נאמר:  שעליה 

כל  על  לשמור  המסוגל  אוצר  היא  ה'  שיראת 

אוצר  בבחינת  היה  המשכן  כך  והמצוות,  התורה 

לשמור על כל הכלים שבתוכו שהם רמז על עסק 

התורה וקיום המצוות.

העמוקה  כוונתו  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

עושה  שאני  "כלים  למשה:  באומרו  בצלאל  של 

לעשות  אקדים  לא  אם  כלומר  אכניסם".  להיכן 

את המשכן, שהוא רמז על האוצר של יראת חטא 

הקודמת לחכמת התורה, להיכן אכניס את הכלים 

יראת  בלי  הלא  והמצוות,  התורה  על  רמז  שהם 

חטא אין להם שום שמירה.

ק"א  השדנת לשדמ  ק"א  ה"דממד 

הבשם",  ה"ערוגת  של  הקודש  במסע  נמשיך 

היתה דעתו של משה  זה מה באמת  לפי  שמבאר 

הכלים  עשיית  להקדים  לבצלאל  שצוה  רבינו, 

למלאכת המשכן, על פי מה ששנינו במשנה מאמרו 

אין  "אם  מי"ז(:  פ"ג  )אבות  עזריה  בן  אלעזר  רבי  של 

ותמה  חכמה".  אין  יראה  אין  אם  יראה,  אין  חכמה 

ב"מדרש שמואל" אם אי אפשר להשיג חכמה בלי 

יראה, וכן אי אפשר להשיג יראה בלי חכמה, נמצא 

כי אי אפשר לזכות בשום אחת מהן.

וביאר הכוונה בזה על פי מה שכתב בדרשות 

יש  ה',  יראת  של  סוגים  שני  יש  כי  י(  )דרוש  הר"ן 

יראה הנקראת "יראת העונש", שמתיירא מהקב"ה 

 מה ג"ם למתה "בקנד תהיברה השקו שלקד: רבכל בק ק נאמן הדאר, 
לה דך דלהיוקם א  הכלקם ל נק המתכן

 קתדב הס ק"ה מ "ת   "דמה תהיוקם היברה א  הכלקם 
ל "ת  כק  תא תהיוקם היברה א  המתכן

 שקדן קשיב: ב "ת   "דמה ה"אה היברה למתה 
א  המתכן תל משלה תתם יומד באמ  הכלקם למתכן

 ב "ת  כק  תא צדה היברה ליח  א  בצלאל
 לשתד  המתכן תל מפה תתם יום המתכן לשתקק  הכלקם

לג- )ישעיה  דכתיב  "מאי  לא.(:  )שבת  בגמרא  ששנינו 

ודעת  חכמת  ישועות  חוסן  עתיך  אמונת  והיה  ו( 

יראת ה' היא אוצרו, אמונת זה סדר זרעים, עתיך 

זה  ישועות  נשים,  סדר  זה  חוסן  מועד,  סדר  זה 

סדר נזיקין, חכמת זה סדר קדשים, ודעת זה סדר 

ופירש  אוצרו".  היא  ה'  יראת  הכי  ואפילו  טהרות, 

רש"י: "היא אוצרו, הוא עיקר החשוב בעיניו לאצור 

יראת  כי  מבואר  הרי  לזיכרון".  סגולה  ולעשות 

שמים היא סגולה לזיכרון.

שופטים  בפרשת  הבשם"  ה"ערוגת  ומבאר 

סגור  "אוצר"  בבחינת  היא  היראה  כי  בזה,  הכוונה 

ואם  והמצוות,  ומשומר לשמור בתוכו את התורה 

אוצר,  בבחינת  שהיא  שמים  יראת  לאדם  אין  ח"ו 

הרי הוא דומה לאדם שיש לו רכוש גדול של כסף 

וזהב, אבל אין לו אוצר שמור לגנזו בתוכו, שאז כל 

רכושו הפקר לגנבים שיגנבו אותו ממנו. כך העוסק 

בתורה ובמצוות ואין לו אוצר של יראת שמים לגנזן 

בתוכו, הרי הן מונחות במקום הפקר ונתונות שלל 

)תהלים  המלך  דוד  התפלל  זה  ועל  אחרא,  לסטרא 

קיט-קכב(: "ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים".

מאמר  חומר  כמין  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

התנא )אבות פ"ג מ"ט(: "רבי חנינא בן דוסא אומר, כל 

שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, 

וכל שאין יראת חטאו קודמת לחכמתו אין חכמתו 

קודמת  חטאו  "שיראת  לומר  דקדק  מתקיימת". 

אדם  של  "חטאו"  יראת  כי  ללמדנו  לחכמתו", 

צריכה להיות לפי ערך "חכמתו", וכל כמה שמוסיף 

חכמת התורה כך הוא צריך להקדים ולהגדיל את 

לשמור  האוצר  את  להגדיל  כדי  חטאו",  "יראת 

שהוא  שככל  כאדם  זה  והרי  חכמתו,  את  בתוכה 

יותר  אוצר  צריך  הוא  כך  רכושו,  להגדיל  מוסיף 

גדול לשמור בתוכו את רכושו.

 כלק המתכן הם "מז ל ד"ה 
המתכן המיקף "מז לק"א  ה'

בדרך זו מבאר ה"ערוגת הבשם" כוונת בצלאל, 

שבא בטענה למשה רבינו שצריך להקדים עשיית 
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 "ת   ידוק  תשרפ | א

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

"תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ארון של אש 

השמים,  מן  ירדו  אש  של  ומנורה  אש  של  ושלחן 

כה-מ(  )שמות  שנאמר  כמותם,  ועשה  משה  וראה 

בהר".  מראה  אתה  אשר  כתבניתם  ועשה  וראה 

כו-ל(  )שם  מעתה  "אלא  בגמרא:  כך  על  מקשה 

בהר,  הראית  אשר  כמשפטו  המשכן  את  והקמות 

נמי דמשכן של אש  "הכי  ופירש רש"י:  נמי".  הכי 

]במשכן[  "הכא  ומתרץ:  בתמיה".  השמים  מן  ירד 

כתיב כמשפטו", משמע שמסר לו רק כל הלכותיו, 

כתבניתם",  כתיב  ומנורה[  שלחן  ]בארון  "התם 

משמע שהראה לו כמותם.

מתמה ה"עיון יעקב" מדוע סירבו בגמרא לומר, 

שגם המשכן ירד מן השמים בצורה של אש, ועשה 

הכלים.  בכל  שהיה  כמו  כצורתו  המשכן  את  משה 

בזוהר  המבואר  פי  על  ודעת  טעם  בטוב  ומתרץ 

ַקם  ִאתְּ ָלא  ָנא  כְּ "ַמשְׁ קנט.(:  תרומה  )פרשת  הקדוש 

א". פירוש, לא הוקם  ָנא ְלַתתָּ כְּ ַקם ַמשְׁ ִאתְּ א ַעד דְּ ְלֵעילָּ

המשכן למעלה עד שהוקם המשכן למטה.  

בגמרא  שסירבו  הטעם  מבואר  כן  כי  הנה 

לומר שגם המשכן ירד תחילה בצורה של אש מן 

השמים, שהרי לפי המבואר לא הקים הקב"ה את 

תחילה  רבינו  משה  שהקים  עד  בשמים,  המשכן 

של  משכן  היה  שלא  ומאחר  למטה,  המשכן  את 

אש למעלה, אי אפשר לומר שגם המשכן ירד מן 

את  משה  שיעשה  כדי  אש,  של  בצורה  השמים 

המשכן למטה בצורתו.

נמצינו למדים מכל זה יסוד נפלא, כי במשכן 

המשכן  כלי  לעשות  הקב"ה  הקדים  מעלה  של 

והם  אש,  של  בצורה  והמנורה  השלחן  הארון 

שירדו אל משה כדי שיעשה גם למטה בצורתם, 

ועליהם כתוב: "וראה ועשה בתבניתם כאשר אתה 

עד  למעלה  נבנה  לא  המשכן  אולם  בהר".  מראה 

שהקימו משה למטה.

 במתכן תל משלה היוקם 
היברה א  הכלקם למתכן

הקב"ה  שהקדים  הטעם  היטב  מבואר  מעתה 

בפרשת תרומה עשיית הכלים לעשיית המשכן, כי 

 למה ב "ת   "דמה היוקם היברה
א  שתקק  הכלקם לשתקק  המתכן

פי פליאה  זה, על  יאיר לבאר כל  פתח דברינו 

עצומה שעמדו עליה בעלי התוספות )ברכות שם ד"ה 

לך אמור(, איך אמרו בגמרא שהקב"ה אמר למשה: 

"לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים", 

והרי בפרשת תרומה הקדים הקב"ה לצוות למשה 

על עשיית הכלים לפני עשיית המשכן, כי מתחילה 

ארון  "ועשו  כה-י(:  )שמות  ארון  לעשות  נצטווה 

)שם  שלחן  לעשות  נצטווה  כך  אחר  שטים".  עצי 

נצטווה  כך  אחר  שטים".  עצי  שלחן  "ועשית  כג(: 

לעשות מנורה )שם לא(: "ועשית מנורת זהב טהור", 

ורק אחר כך נצטווה לעשות משכן )שם כו-א(: "ואת 

המשכן תעשה עשר יריעות".

כי בפרשת כי תשא כשאמר  ותירצו התוספות 

כמו  לבצלאל,  הדברים  למסור  למשה  הקב"ה 

שכתוב )שם לא-ב(: "ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי 

בן חור למטה יהודה", אמר לו הקב"ה בפירוש סדר 

עשיית המשכן )שם ו(: "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה 

ועשו את כל אשר צויתיך, את אהל מועד ואת הארון 

לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האהל, 

ואת השלחן ואת כליו ואת המנורה הטהורה ואת כל 

כליה ואת מזבח הקטורת". הרי שהקדים הקב"ה את 

אהל מועד שהוא המשכן לפני שאר כלי המשכן.

שתירצו  מה  להבין  נתייגעו  המפרשים  כל  אולם 

הקדים  תשא  כי  שבפרשת  אמת  הן  כי  התוספות, 

הקב"ה את המשכן לפני כלי המשכן, אולם עדיין קשה 

למה הקדים הקב"ה בפרשת תרומה לצוות על עשיית 

כלי המשכן לפני עשיית המשכן. זאת ועוד, מנין היה 

לו למשה לדעת אם העיקר הוא כפי שנצטווה בפרשת 

שנצטווה  כפי  או  הכלים,  עשיית  להקדים  תרומה 

בפרשת כי תשא להקדים עשיית המשכן.

קתדב נ לא תל הרשקדן קשיבר
קושיא  על  נפלא  ישוב  שמצינו  מה  והנה 

יעקב"  "חק  בעל  הגדול  מהגאון  זו,  עצומה 

)ברכות  הש"ס  אגדות  על  יעקב"  "עיון  בפירושו 

שם(, על פי מה ששנינו בגמרא )מנחות כט.(:

טוב  מה  בעתו  דבר  פקודי  פרשת  בפרשתנו 

רבינו  משה  בין  שהיה  הגדול  בוויכוח  להתבונן 

וויכוח  וכליו,  המשכן  עשיית  בענין  לבצלאל 

שהסתיים למרבה הפלא בניצחון של בצלאל, שגם 

בצלאל,  לדברי  דבר  של  בסופו  הודה  רבינו  משה 

והנה הוויכוח כפי שרמז לנו הקב"ה בתורה )שמות 

לח-כב(: "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה 

את כל אשר צוה ה' את משה". ופירש רש"י:

"אשר צוה אותו משה אין כתיב כאן, אלא כל 

אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו 

רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי 

משה צוה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך 

משכן. אמר לו בצלאל מנהג העולם לעשות תחילה 

]משה[  לו  כלים בתוכו, אמר  כך משים  ואחר  בית 

כך שמעתי מפי הקב"ה, אמר משה בצל אל היית, 

כי ודאי כך צוה לי הקב"ה, וכן עשה המשכן תחילה 

ואחר כך עשה כלים".

המקור לדברי רש"י הוא במה ששנינו בגמרא 

ענין זה )ברכות נה.(:

יונתן  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר 

לו  שאמר  בשעה  נקרא,  חכמתו  שם  על  בצלאל 

הקב"ה למשה, לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן 

ארון  עשה  לו  ואמר  והפך  משה  הלך  וכלים,  ארון 

וכלים ומשכן, אמר לו ]בצלאל[, משה רבינו מנהגו 

לתוכו  מכניס  כך  ואחר  בית  בונה  אדם  עולם  של 

ומשכן,  וכלים  ארון  לי  עשה  אומר  ואתה  כלים, 

כלים שאני עושה להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך 

]משה[,  לו  אמר  וכלים,  ארון  משכן  עשה  הקב"ה 

שמא בצל א"ל היית וידעת".

ותמהו המפרשים, איך יעלה על הדעת כי משה 

רבינו שהקב"ה בעצמו העיד עליו )במדבר יב-ז(: "בכל 

ביתי נאמן הוא", יהפוך ממה שאמר לו הקב"ה לומר 

"עשה לי משכן ארון וכלים", ובמקום זה  לבצלאל: 

יש  וביותר  ומשכן".  וכלים  ארון  "עשה  לו:  אמר 

אות  מטות  )פרשת  בספרי  שמבואר  מה  לפי  לתמוה 

לכלל  ובא  כעס  לכלל  משה  בא  מקומות  בג'  כי  ה( 

טעה  איך  כעס  לכלל  בא  שלא  כאן  כן  אם  טעות, 

להפוך ממה שאמר לו הקב"ה.

הבקאד" הנ לא תל הרש"דג  הבתםר

 בקאד" הדדקכדח בו"ך מחתבה בקן מתה "בקנד לבצלאל
אם להיוקם שתקק  הכלקם לשתקק  המתכן
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ד

הצעירים  לתלמידיו  קשת  ללמד  זצ"ל  אבי  העדיף  ומרתקת, 
ללמד  הספרים  מכל  קשה  יותר  שכמעט  בספר  והשנונים, 
לתשב"ר. – הלא הוא "ספר התהלים" שחיבר אדוננו דוד המלך 
איש  כל  ללב  והצמוד  האהוב  הספר  ישראל.  זמירות  נעים  ע"ה, 
ישראל באשר הוא, כשמשתוקק להתרפק על פסוקי התהלימ'ל... 
תנ"ך  שיעור  הצלחת  מצד  אמנם  הן  עמו:  ונימוקו  וטעמו 
בישיבה, אולי יהיה יותר בנקל לקרוא במאורעות דברי הימים 
המעניינים... – אבל באם נחשב מאידך את תועלת התלמידים 
וברכת תלמודם לאורך כל שנות חייהם, יותר יצטרכו הם לספר 
פירוש המילות הפשוט, של  לכל הפחות  להבין  כדי  התהלים, 

התיבות הקדושות שייצאו מפיהם. 
פירוש  לימוד  עם  התהלים  ספר  פשט  שבהבנת  מזו,  ויתרה 
רש"י, הרי יימצא שלא רק 'שיתפללו' בו לה' בתחינות כל ימי 
באחד  תורה'  'לימוד  גם  להם  תהא  בו  קריאתם  אלא  חייהם, 
התהלים  שיקחו  פעם  שבכל  בזה  ויימצא  הכתובים.  מספרי 
ומילה מצוה דאורייתא,  לידיהם הרי הם מקיימים בכל מילה 

של תלמוד תורה כנגד כולם. 
אלו  הן  השונות,  בתפילותיהם  שאומרים  מה  ויבינו  יידעו  וכן 
הנאמרים מדי יום בפסוקי דזמרה וכיוצא, והן בכל עת שהומה 
לב איש ישראל להתפלל לפני קונו, בהודאות ותחינות שבספר 

התהלים,
עם  תהלים  ספר  חלוקת  של  מדויקת,  'תכנית'  ערך  לפיכך 
'פירוש רש"י', על פני שנת לימודים שלמה, לפי מספר סדרי 

'שיעור תנ"ך' שבישיבה הק'.
יוצאים  שנה,  מדי  אצלו  המתחלפים  התלמידים  נמצאו  ובכך 
בסוף השנה אל החיים, כשספר התהלים שגור על פיהם, עם 
ההבנה הפשוטה של פירוש המילות, כדי שיתחננו לפני אביהם 
שבשמים יותר בכוונה והבנה פנימית, ולא רק מן השפה ולחוץ...
יש בטיב זה המעשה לימוד ודוגמא למחנכים ומחנכות מלמדי 
דרדקי, לחשב תמיד את ברכת תועלת התלמידים והתלמידות 
בלימודם לאורך ימים ושנים. – ולא לצמצם החשבון רק לפי 
כי  שאף  זו,  כדוגמא  בנקל...  יותר  השיעור  העברת  הצלחת 
בחישוב הצלחת ההווה, במסירת שיעור בנוחות ובקלות, היה 
בצד  הצדיק  הניח   – יותר.  ומרתק  מעניין  ספר  לבחור  עדיף 
חיי  ימי  כל  עתיד  של  הקשה  בדרך  ובחר  עצמו,  חשבון  את 
תהלים  ספר  עם  עדרים  עדרים  הטהורים, שיצאו  התלמידים 

מובן לקריאה לפניהם!
זהו קנין רוחני עצום! 

• ~ • ~ •
פרקי  תמיד  לעצמו  לשנן  זצ"ל  מורי  אבי  של  בקודש  דרכו 

משניות סדורים בעל פה בידו.
מרן  של  הטהורה  במשנתו  היה  דבוק  חייו  אורחות  בכל  כאשר 
החפץ חיים זצוק"ל, שראה בו כרבו המובהק, על אף שלא התראה 

עם פני קדשו, מחמת ריחוק המקום שבין ירושלים לראדין... 
לב  ולהזהיר  לעורר  מרבה  חיים  החפץ  רבינו  נודע שהיה  וזאת 
ישראל קדושים, לעסוק ולשנן בלימוד 'משניות בעל פה' תדיר. 
וסדורים בידם לכל עת  כדי שיהיו שגורים המשניות בלשונם, 
מצוא, ובזמני הפנאי השונים, כגון כשמהלכים בדרכים וכיוצא. 

– שבכך יימצא מנצל את הזמן לטובה ולברכה, בעסק 'תלמוד 
תורה כנגד כולם', ולא יעבור עליו הזמן לבטלה, כשיהיה ראשו 

תפוס בכל מיני שטותים והבלים.
לפיכך הרגיל עצמו מעודו, וכן חינך ותבע מתלמידיו וחניכיו, לגרוס 
ולשנן תמיד סדרי משניות בעל פה. ובכל מקום שהלך בדרכיו, או 
בהמתנה בתור לרופא, וכל כיוצא בזה, היה פי קדשו ממלל ומשנן 

פרקי משניות שלמים, ביישוב הדעת ובמנוחת הנפש.
גם בשנותיו האחרונות, כשנחלש גופו הק', ונצרך לשהות בבית 
שנר  בעת  ל"ע,  אותו  שפקדו  שונות  תחלואות  מחמת  חולים, 
ומתוך  וייסוריו,  וכאביו  חוליו  מתוך  היה   – יכבה.  טרם  אלקים 
חולשתו הגדולה, גורס בפיו ומשנן 'ששה סדרי משנה', שהיו 

מונחים ועומדים לפניו בצקלון קדשו תמיד. 
אחד ממובחרי תלמידיו היה הגאון רבי יעקב בלויא זצוק"ל חבר 
הבד"ץ, ורב שכונת סנהדריה פעיה"ק, שברבות הימים נעשה 
מחותן עם בית אבי זצ"ל שלשה פעמים, והחוט המשולש לא 

במהרה ינתק. 
ולקבל  אבי,  אצל  תורה  ללמוד  זה  גאון  זכה  נערותו  מימי  עוד 
ממנו לקח טוב. ואף הוא מצידו יצק מים טובים ומתוקים על 

ידיו, וקרבו אל 'תורה ויראה', והיה מעודדו ומגדלו תדיר. 
אחד הדברים שביקש ממנו, כפי שביקש משאר תלמידיו, לשנן 
פרקי משניות בעל פה, ולקיים בנפשו מ"ש ז"ל )ב"מ לג.( הוי רץ 
למשנה עי"ש. ואכן בהיות 'רבי יענק'ל בלוי' בחור חרוץ ושנון 
רבו,  להוראת  בשמחה  נענה  והשקדנים,  המתמידים  מגדולי 

ולמד משניות רבות בעל פה.
זצוק"ל  הגאון  כשהגיע  במשפחתנו,  השמחות  באחת  פעם 
בימי  היה  זצ"ל שכבר  לאבי  ניגש  כמחותן להשתתף בשמחה, 
זקנותו, והודה לו בכל לב על כך, והעיד בפניו שבזכותו התרגל 

כל חייו להיות בקי במשניות בעל פה.
באותו מעמד הזכיר לפניו שנבחן אצלו בבחרותו את כל ה'ששה 

סדרי משנה' כולם בעל פה, מרישא ועד גמירא! 
בפנים  אליו  נענה  לבו  ובשמחת  היטב,  זאת  זכר  זצ"ל  אבי 
צוהלות: ואכן, הנני לאשר שעברת את המבחן של ששה סדרי 

משנה בברכה והצלחה טובה!
• ~ • ~ •

בילדותנו כשהיה אבי מורי זצ"ל לומד עמי, ועם אחי מוהר"ר 
מרת  ]הרבנית  ע"ה  מורתי  אמי  היתה  שליט"א,  הכהן  אלחנן  רבי 
אל  עמנו  לפעמים  מצטרפת  זצ"ל[,  מאיר  יחיאל  ב"ר  ע"ה  איטא  מיכלא 

השולחן, ומאזינה ברוב קשב ללימודנו. מפעם לפעם היתה גם 
מאירה בהערות טובות, ואמר אבינו זצ"ל, שזכתה כמה פעמים 

לכוון להאיר עינינו בהבנה נכונה של 'לימוד התורה' הקדושה.
• ~ • ~ •

שבילדותו  הדור,  מגדולי  אחד  על  זצ"ל,  מורי  אבי  לי  סיפר 
בו בקטנותו, שעתיד הוא  וכבר אז הרגיש  למד אצלו בחיידר, 
בש"ס  שאמרו  ע"ד  גדול,  רב  ולהיות  ויראה,  בתורה  להתגדל 
– מחמת שהיה  עי"ש.  ידיע"  בוצין מקטפיה  "בוצין  )ברכות מח.(: 

בעסק  התלמידים  עם שאר  בכיתה  לפניו  כשישב  אצלו,  רגיל 
'לימוד התורה', היה פורץ בבכי ובדמעות לב נשבר, על שלא 

הבין הגמרא על בורייה!
כשבוכים על הבנת הגמרא, הוא סימן מובהק שזה כואב בעומק 
לב פנימה, ושזו היא שאיפת חייו! ושעתיד הוא להיות גדול הדור. 
זמן  של  אף  שהוא,  לימוד  בכל  נבונות  עצות  להמציא  עלינו 
הסיפוק  לחוש  כיצד  וכיוצא,  היומי'  'דף  כשיעור  מועט, 
הבנת  מתוך  בעיקר  המגיע  חיים',  'תורת  של  וה'געשמאק' 
החומר הנלמד, ולא בקריאתו בעלמא... – הלא על כך מבקש 
ומתחנן איש ישראל מדי בוקר בברכת התורה: "והערב נא ד' 
אלקינו את דברי תורתך בפינו"! – שנבין היטב את מה שאנו 
לומדים, כל אחד לפום דרגא דיליה, ובכך נחוש את מתיקות 

התורה, שיהיו נבלעים בנפשנו ולבבנו ובכל איברינו. אמן.
• ~ • ~ •

נסיים נא פרק זה בהעתקת סעיף אחד מתוך צוואתו הקדושה, 
יש  אפשר  "אם  ד(:  ס"ק  א,  )צוואה  וזל"ק  התורה'.  'לימוד  בענין 
ותפילה  ובתפלה,  התורה  בלימוד  חיזוק  בענין  תמיד,  לדבר 
חפץ  בספר  הלשון  ושמירת  בזמנה,  שמע  וקריאת  בציבור, 
חיים וכדומה, שיהיה בזה נחת רוח להשי"ת. וכן ללמוד הלכה, 
הרב,  ובשו"ע  ברורה,  במשנה  חיים,  אורח  ערוך  בשלחן  רצוי 
יודע כל ההלכות. –  וגם בחיי אדם, או בקיצור שו"ע, שיהיה 
ילמדו  כלים,  ונושאי  ערוך  השולחן  אחרי  דעה  יורה  ובלימוד 

'מעדני השלחן'". ע"כ העתקה מתוך הצוואה אות באות.

ת. נ. צ. ב. ה – זיע"א
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• לעילוי נשמת •
הגאון הצדיק רבי לוי זצוק"ל

בן הגה"ק רבי גמליאל הכהן זצוק"ל
נלב"ע שבת קודש פרשת תרומה ב' אדר תשע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.
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בס"ד

טובים השניים בשביל האחד
לרגל  הכנסת  בבית  בשבת  שעשיתי  קידוש  לכבוד 
הולדת ביתי, הזמנתי את ההורים שלי ושל נוות ביתי 

להתארח בשבת אצלנו ולהשתתף בשמחה...
שמש  לבית  מירושלים  הגיעו  הצדדים  משני  ההורים 

מקום מגורי...
להם  לעזור  יצאתי  ההסעה  עם  הורי  הגיעו  כאשר 
להוריד את החבילות מהרכב לבית, בזמן שרוקנתי את 
)כובע  שטריימלאך  שני  ברכב  שיש  ראיתי  החבילות 
חסידי מפרווה מיוחד לשבת( בתוך הרכב. שאלתי את 
אבי מורי אם שניהם שלו, אבי בדק ואישר כי שניהם 
שני  את  מהבית  הורידו  מדוע  לתמוה  והוסיף  שלו 
השטריימלאך שלו שכן בשבת אינו צריך כי אם אחד?!
ונראה איזה השגחה  השבתי לאבי בחיוך: "בוא נחכה 
פרטית הולך להיות כאן ואת המעשה נשלח לעלון טיב 

הקהילה מדור השגחה פרטית..."
מה  לראות  וציפה  האמונית  התשובה  על  שמח  אבא 

הכין ה' עבור השטריימל הנוסף...
וחמי  הכנסת  לבית  לצאת  התארגנו  שבת  לקראת 
מהפך בחפציו והולך אנה ואנה, לשאלתי מה קרה ועל 
מה הלחץ? השיב כי נראה לו ששכחו את השטריימל 
לכבוד  השטריימל  בלי  יסתובב  ואיך  בירושלים  שלו 

שבת .הלוא זה יראה מגוחך!!!
על אתר הרגעתי אותו שיש שטריימל נוסף שזימנו לו 

משמים בהשגחה מיוחדת...
בעל המעשה: ר.מ.

 • - • - •

 'חסדי השם'
המחלבות   מאחת  אלי  מתקשרים  בשבוע  פעמיים 
לשאול אם אני צריך סחורה לחנות הפיצה שלי ובאם 

יש צורך אז מבצעים הזמנה...
והשבתי  לשיחה  עניתי  שהתקשרו  הפעמים  באחת 
ביקש  הקו  מאחורי  הפקיד  אך  בסחורה,  צורך  אין  כי 
בחברה  להם  שיש  מכיוון  סחורה  זאת  בכל  שאזמין 
תחרות מכירות ומי שמגיע ליעד שלו זוכה בפרס שווה, 

בכל זאת סירבתי אך הוא הפציר בי שזה חשוב לו...
"טוב, אם זה כל כך חשוב לך אבצע הזמנה" 

לי  שהיה  כך  צהובה  גבינה  של  גדולה  כמות  הזמנתי 
יותר מכפול סחורה בחנות והפקיד שמח והודה לי מכל 

הלב על העזרה בתחרות...
אני  אם  לבדוק  שוב  הפקיד  התקשר  שבוע  בחלוף 
צריך סחורה, הזמנתי משהו קטן אך כדי שזה יספיק 
למינימום הזמנה אמרתי לו להוסיף כמה בלוקים של 

גבינה צהובה...
אך הוא עדכן אותי שגבינה הצהובה  שהזמנתי בכמות 
שחנויות  שבוע  וכבר  מהמלאי  אזל  שעבר  שבוע 
משגעים אותם ומשוועים לגבינה הזו ואין להם לספק 

להם ורק עוד כמה ימים יתחדש המלאי במחלבה...
אני עשיתי חסד עם הפקיד אלא  או אז הבנתי שלא 
בשאר  בעיה  שיש  ידעתי  לא  אפילו  החסד  שבזכות 

החנויות ועצם החסד הציל אותי...
בעל המעשה:ש.ס.

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

הגה"צ רבי לוי הכהן רבינוביץ זצ"ל
כבר זכינו כמה פעמים במדור זה, להתדבק 
בשולי גלימתו של האי גאון וצדיק, מנקיי 
בתפארת  והמשובח  שבירושלים,  הדעת 
שניתן  וצדדים  גוונים  מכמה  הענווה, 
נייחד  הפעם   - חייו.  מאורחות  ללמוד 
מהליכות  מוסר  לקחת  בעז"ה  הגיליון 
ושעשועיה,  התורה  לימוד  בסדר  קדשו 

אשר באהבתה שגה תמיד.
זה,  'טיב המעשיות' בענין  נא מעט  נלקט 
הגדול,  בנו  של  והשיחות  הספרים  מתוך 
הים  מן  כטיפה   – שליט"א.  ורבינו  מורנו 
לספר  תמיד  שמרבה  בלום,  אוצר  מתוך 
אביו  בבית  שלמד  יושר  מארחות  לפנינו 
וליישר  בצדקותיו,  להנחותינו  כדי  זצ"ל, 

דרכינו לטובה, אמן.
• ~ • ~ •

מתניתין )פאה א, א(: "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, 
והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת 

שלום בין אדם לחבירו, ותלמוד תורה כנגד כולם" ע"כ.
כנגד  שקולה  תורה'  'תלמוד  מצות  מדוע  זצ"ל,  מורי  אבי  פירש 
כולם, יותר מכיבוד אב ואם וגמ"ח וכו', הלא אף הם מצוות גדולות 

ועצומות מאוד.
ברם תירץ על פי דברי מרן החפץ חיים זצוק"ל )ח"ח הל' אסורי לשוה"ר, 
הוא  גמרא,  דף  או  משניות,  פרק  לומד  "אם  וזל"ק:  יב(,  עשין,  פתיחה, 

מקיים כמה מאות מצוות. כמו שכתב הגר"א ז"ל בשנות אליהו פ"א 
דפאה ]משנה דנן בפירוש הארוך, עי"ש שלמצוה זו אין שיעור למטה, ואף תיבה אחת מצוה, 
ולכן צריך לייקר מאוד גם מילה אחת של לימוד התורה ע"ש[ בשם הירושלמי. – ואם 

כן נבוא לחשבון כמה אלפים תיבות קדושות של תורה, שכל אחת 
בפני עצמה היא מצוה רבה שביטלנו בידיים, וכנגדם הכנסנו כמה 

אלפים עוונות וכו'" עכל"ק הנורא.
ואשר לפי זה פירש יפה טעמא דמתניתין, שכן בכל שאר המצוות אין 
בכל עשיה שבהם כי אם מצוה אחת בלבד. וגם אם ארכה לו השעה 
בעסק המצוה, לא תתחלק לו לכל רגע או לכל פרט בעסק המצוה, 
כי אם בשלמות קיום המצוה בלבד. – מה שאין כן 'תלמוד תורה', 
 – עצמה.  בפני  העומדת  מצוה  תיבה  לכל  המתחלקת  מצוה  שהיא 
אם כן זה גופא סיבה מספקת שתהא חשובה מצוה זו "כנגד כולם", 
כדי שיחטוף בה תמיד יותר ויותר מצוות נפלאות של לימוד התורה, 

שפירותיה בעולם הזה והקרן לעולם הבא, ושפתי פי חכם חן. 
*     *     *

עלי אדמות, שיהא  ימי חלדו  כל  זצ"ל  מורי  בקודש של אבי  דרכו 
מתוך  הקדושה,  התורה'  'לימוד  בעסק  חייו  ומשוש  מעיינו  עיקר 

יגיעה ועמל מפרך, בהתמדה ובשקידה. 
אותנו  הדריך  וכך  למעשה',  'הלכה  ללימוד  הקדיש  חייו  עיקר  את 
בניו ותלמידיו, שלא להסתפק בלימוד גפ"ת בלבד. וגם שלא לעצור 
אחר לימוד כל הסוגיא והמפרשים, עם הפלפולים הנצרכים להבנת 
לימוד  בעמל  – אלא להמשיך  הדינים.  ושורשי  הסוגיא  נבכי מהלך 
העולים  הדינים  מסקנת  בבירור  ולסכם  והפוסקים,  ערוך  השולחן 

להלכה למעשה.
יורה דעה', מצא בו כר נרחב לאשר  כשהגיע ללימוד 'שולחן ערוך 
יפה  לפנינו  ערוך  כבר  חיים'  'אורח  שבסדר  מאחר  נפשו.  אהבה 
דיבור  דבר  זצוק"ל,  חיים  החפץ  מרן  שחיבר  ברורה',  'משנה  ספר 
על אופניו. – אבל כידוע לא הספיק החפץ חיים להשלים את חיבור 

המשנה ברורה גם לשו"ע יורה דעה כשאיפתו.
לפנינו  הפרוסה  הגדולה,  חייו  עבודת  את  שכמו  על  העמיס  ובכן 
כיום בבהירות צחה, בסיכום הדינים ופסק הלכה למעשה בכל סעיף 

שבשולחן ערוך יורה דעה. 
הקטן  במעונו  ספריו,  וחיבור  כתביו  על  רבות  שעות  היה  יושב 

שבשכונת 'בתי נייטין' העתיקה, או בבית 
ובמנוחת  בשמחה  ועוסק  סמוך,  מדרש 
הדעת בעסק 'לימוד התורה' כי טוב סחרה 

מכל סחורה. 
שעות רבות ישב עם ספריו בלא חברותא, 
וכפי שגילה לאוזני בהזדמנות אחת טפח 
שבהגיעו  הצנועה.  נפשו  גדולת  ממסתרי 
ופסק  למעשה  הלכה  לסיכום  בתלמודו 
למ"ש  נפשו  את  מיישב  הוא  הרי  מדויק, 
שיושב  אחד  "שאפילו  ו.(:  )ברכות  ז"ל 
וכשנצרך  עמו".  שכינה  בתורה  ועוסק 
להעלות עלי ספר, ולהוציא פסק! הרי הוא 
שעמו.  קדישתא  שכינתא  עם  כמתייעץ 
שכינה  אם  ושוב,  שוב  עצמו  את  ושואל 
וכך  אמת,  פסק  שזה  עמו  מסכימה  הק' 

היא דת של תורה.
ספרו  את  לאור  להוציא  וחסדיו,  רחמיו  ברוב  השי"ת  שזיכהו  בעת 
טובים  מעדנים  הוא  כן  כשמו  אשר  השלחן",  "מעדני  הנודע 
מרן  לבית  נכנס  האדם.  לפני  ומוכן  ערוך'  'שולחן  על  ומתוקנים 
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, בשכונת 'שערי חסד', לבקש 
הסכמה על ספרו. וכאשר הזכיר לפניו את שם אביו הגה"צ המקובל 
רבי גמליאל הכהן זצוק"ל, ראש ישיבת 'קעשינוב', פרץ רבי שלמה 

זלמן בבכייה, לעיני אבי זצ"ל וכל הנוכחים. 
שזוכר  מחמת  התרגשותו,  סיבת  את  הסביר  מבכיו  שנרגע  לאחר 
הוא את אביו הצדיק רבי גמליאל מלפני עשרות בשנים, שהיה מגיע 
בתו  בבית  ומועדים  בשבתות  ]להתארח  ימיו,  בסוף  חסד  לשערי 
שבפטירתו  וידע  זצ"ל[,  בטלמן  הכהן  לעמיל  אשר  מוהר"ר  וחתנו 
השאיר אחריו 'יתום קטן' בלא משען ומשענה. ובאותם זמנים היה 
וברוחניות כידוע,  יתום בירושלים קשה ביותר בגשמיות  גורלו של 
ב"ה  עתה  זוכה  והנה   – עמו.  נעשה  מה  יתום  אותו  על  נקפו  ולבו 
לראות בטובתו, בהגיעו לחיבור ספר חשוב ונחוץ לכל בית בישראל!
הלכה  תורה'  'לימוד  חובת  על  לעורר  מרבה  זצ"ל  אבי  היה  ותדיר 
למעשה. ופירש טעמו, לפי שלפעמים גם למדנים תלמידי חכמים 
וחסידים, בהגיעם לשעת מבחן, כשצריך לדעת כיצד לנהוג למעשה, 
הרי הם מתבלבלים ונבוכים, ומגששים באפלה וחשכות הדעת, מה 

ואיך לנהוג ולעשות.
זי"ע, בסדר  הנועם אלימלך  בזה, מרן בעל  עינינו  כאשר האיר את 
"הנהגות האדם" )ס"ק א(, וזל"ק: "הראשון, צריך האדם ללמוד גמרא 
והפוסקים  השגתו,  לפי  אחד  כל  ומפרשים,  ותוס'  רש"י  ופירוש 
אחריהם, ומתחילה ילמוד שולחן ערוך אורח חיים. וצריך להתפלל 
הראשון  האדם  של  נעורים  חטאת  כי  האמת,  על  שיבא  להשי"ת 
דינו,  ולהגיד לאחרים  יראה, אף שיכול לפלפל  עיניו שלא  מסמין 
האדם  צריך  לכן  באמת.  מקיימם  ולא  שוכח  בעצמו  הוא  אבל 
וברוב  ברחמיו  יתברך  ואז השם  וכו',  עוונותיו  על  מאוד  להתחרט 
תוכן הדבר  וישכיל  ויבין  באור תורתו הקדושה,  עיניו  יאיר  חסדיו 

לעשותו ולקיימו" עכלה"ט.
• ~ • ~ •

דפה  ויראה"  "תורה  בישיבת  ר"מ  זצ"ל  מורי  אבי  היה  בצעירותו 
'תנ"ך',  לימוד  סדר  הק'  בישיבה  הנהיגו  שנים  באותם  ת"ו,  עיה"ק 
כדי להרחיב את ידיעות בחורי החמד צעירי הצאן גם בספרי נביאים 

וכתובים, שלרוב העולם אין כמעט ידיעה בהם. 
מכ"ד  ספר  באיזה  להחליט  שעור'  'מגיד  כל  בידי  נתנה  הבחירה 
מלחמות  במאורעות  יהושע  בספר  אם  תלמידיו,  עם  ילמד  הספרים 
המרתקים,  והמלכים  השופטים  ימות  בקורות  או  הארץ,  כיבוש 
כדוגמת 'שמשון הגיבור' וכיוצא. או במגילת רות ודרכי קירובה אל עם 

הקודש. או במגילת אסתר, ומעשה 'טיב הפורים' הנפלא הבעל"ט.
קלה  בדרך  לתלמידים  ללמדם  שניתן  הספרים,  כ"ד  כל  מתוך  אך 

ג

בעל "מעדני השולחן"

לימוד התורה!
שנים  ארבע  מלאות  לרגל 
הגה"צ  של  לגנ"מ  להסתלקותו 
זצוק"ל,  רבינוביץ  הכהן  לוי  רבי 
בעל "מעדני השולחן" )יארצייט בשבתא 
יבלח"ט  של  אביו  אדר(.  ב'  הדין,  קדישא 

מורנו ורבינו שליט"א, נתייחד נא 
הפעם עם זכרו, לטובה ולברכה.
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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

זמן הקריאה
ולחזור  בלילה  המגילה  לקרות  אדם  חייב  א.  
ולשנותה ביום, זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם 
יום ולילה )סי' תרפ"ז ס"א ומ"ב שם(, וכיון שהיתה הצעקה 
בעת צרתם יומם ולילה, לכן קורין גם הזכרת הנס 
)לבוש  ולילה  יומם  הכל(  בה  המגילה שכתוב  )דהיינו  שניצולו 

ס"א(.

הלילה,  כל  זמנה  לילה  של  המגילה  קריאת  ב. 
ואם  השחר,  עלות  עד  הכוכבים  מצאת  דהיינו 
יקרא,  לא  שוב  באונס  אפילו  קודם  קראה  לא 

דמשעלה עמוד השחר יממא הוא )שם(. 
ג. קריאת המגילה של יום זמנה כל היום, דהיינו מן 
הנץ החמה עד סוף היום בשקיעת החמה. ואע"פ 
עלות  מזמן  לקרותה  אפשר  היה  הדין  שמעיקר 
השחר, מ"מ כיון שאין הכל בקיאין בעה"ש ושמא 
החמה  הנץ  עד  לקרותה  אין  לכן  להקדים  יבוא 
שאז יום ברור הוא לכל. ואין צריך שיעלה כל גוף 
ג"כ  הנץ  תחילת  משעת  אלא  הארץ,  על  השמש 

מותר לכתחילה )ס"א ומ"ב ושעה"צ שם(. 
השחר  עמוד  משעלה  קראה  אם  ובדיעבד  ד. 
אף  לקרותה  יכול  קצת  אונס  היה  אם  וה"ה  יצא. 

לכתחילה משעלה עמוד השחר )שם(.
ה. אם לא קראה עד בין השמשות, יקראנה אז בלי 

ברכה )מ"ב סק"ה(. 
ביטול תורה או שאר מצוות כדי לשמוע 

מגילה
מגילה  מקרא  לשמוע  תורה  תלמוד  מבטלים  ו. 

)ס"ב(. 

אנשים  מאה  של  גדולה  חבורה  היתה  אפילו  ז. 
לימודם  מבטלים  אלו  הרי  בית  באיזה  שלומדים 
עם  דברוב  משום  בציבור,  בביהכ"נ  לקרותה  כדי 
הדרת מלך. ומ"מ מי שמתפלל כל השנה בקביעות 
שם  שאין  אלא  ביהמ"ד  ג"כ  שהוא  מיוחד  במנין 
מחויב  אינו  שם,  שמתפללים  אנשים  מיעוט  רק 
לילך לבית הכנסת הגדול, ובודאי שלא נאמר דכל 
לילך  חייבים  יהיו  שבעיר  הקטנים  הכנסיות  בתי 
לענין  אלא  אמרו  ולא  שבעיר,  הגדול  לביהכ"נ 
בעה"ב שיש לו מנין בביתו שאף שהמנין שלו הוא 
בקביעות מ"מ צריך לילך לביהכ"נ שבעיר משום 

פרסומי ניסא )מ"ב סק"ז ושעה"צ שם(. 
ח. וכל שכן שאר מצוות של תורה שכולם נדחים 
זה  וכל  וכדלהלן(.  מצוה  ממת  )חוץ  מגילה,  מקרא  מפני 
אי  אם  אבל  שתיהן,  לעשות  שהות  כשיש  דוקא 
דאורייתא  מצוה  שום  אין  שתיהן  לעשות  אפשר 
אינו  מגילה  דמקרא  מגילה,  מקרא  מפני  נדחית 
קודם  מגילה  מקרא  דאעפ"כ  וי"א  מדרבנן.  אלא 
אף אם עי"ז ידחה המצוה לגמרי, משום פרסומי 

ניסא )שו"ע שם ומ"ב סקי"א(. 
דברים האסורים קודם קריאת המגילה

ביום  בין  המגילה  קריאת  קודם  לאכול  אסור  ט. 
להקל  אין  בעלמא  טעימה  ואפילו  בלילה.  ובין 
אם  או  קצת  חולה  שהוא  כגון  גדול,  לצורך  אלא 
התענית קשה לו. ושיעור הטעימה הוא כביצה פת 

או משקין כשיעור ביצה )רמ"א סי' תרצ"ב ס"ד ומ"ב סקי"ד(.
אכילה  מאיסור  גרע  ולא  מותר,  ששתיה  י"א  י. 
ומותר  לאכול  דאסור  שחרית  תפילת  קודם 

לשתות )הליכות א"י(. 
יזיק לבריאותו  יא. אם הוא אדם חלוש והשהייה 
טעימה  לו  יספיק  לא  וגם  חולי,  לידי  לבוא  ויוכל 
מאחר  יבקש  ומ"מ  לאכול,  לו  מותר  מועטת, 
)מ"ב  אכילתו  אחר  המגילה  את  לקרות  שיזכירנו 

סקט"ז(.

המגילה,  קריאת  קודם  לישון  שאסור  וכ"ש  יב. 
ואפילו אם בדעתו לישון רק שעה מועטת, וה"ה 
בסי'  וכמבואר  ק"ש  קודם  שאסור  הדברים  בכל 

רי"ב ובסי' רל"ה עיי"ש )מ"ב סקט"ו(. 
יג. מותר ללמוד קודם קריאת המגילה )מג"א סק"ז(.

נשים
אנשים  אחד  המגילה,  בקריאת  חייבים  הכל  יד. 

ואחד נשים וגרים ועבדים משוחררים )ס"א(. 
טו. ואע"פ שהיא מצוה שהזמן גרמא, מ"מ הנשים 
חייבות בזה כיון שאף הן היו באותו הנס, דמתחילה 
היתה הגזירה אף עליהן, כמ"ש במגילה: "להשמיד 

להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים" )מ"ב סק"א(.
מברכת  לעצמה  קוראה  האשה  שאם  י"א  טז. 
בקריאה,  חייבת  שאינה  משום  מגילה,  לשמוע 
והמג"א מצדד דאשה לא תקרא כלל לעצמה אלא 
תשמע מן האנשים, ואם אין לה ממי לשמוע אזי 
תקרא היא לעצמה במגילה כשירה ותברך לשמוע 

מקרא מגילה )רמ"א ומ"ב שם(.
י"ח  להוציאן  ומברך  בשבילן  קורא  אחר  ואם  יז. 
סקי"א(,  תרצ"ב  סי'  )מ"ב  מגילה  לשמוע  שיברך  טוב 
סי'  ח"ג  )תשוה"נ  מגילה  על מקרא  דראוי שיברך  וי"א 
שמדברי  כתב  שע"ג(  )סי'  חיים  שלמת  ובספר  רכ"ח(. 

אחר  נוסח  הביאו  שלא  הפוסקים  הראשונים 
מקרא  על  יברכו  שאם  נראה  לנשים,  בברכה 
מגילה כאנשים ג"כ אין קפידא. ועי' שו"ת מנחת 
מן  השומעות  דהנשים  שכתב  נ"ד(  סי'  )ח"ג  יצחק 
יש  הקריאה  חובת  ידי  מקודם  יצא  שכבר  האיש 
להן לברך לעצמן, וה"ה שלא יצאו כולן ע"י אחת 
ויש  לעצמה.  תברך  אחת  כל  אלא  השומעות  מן 
וקורא  וחוזר  הכנסת  בבית  קרא  שאם  שכתב  מי 
)בא"ח א  יברכו  לא  הן  וגם  יברך בשבילן  לא  לנשים 

הל' פורים ס"א(. 

קטנים
חינוך  למצות  שהגיעו  הקטנים  את  מחנכין  יח. 

לקרות את המגילה )תרפ"ט ס"א ומ"ב שם(. 
יט. וכיון שגם הנשים חייבות, פשוט דגם בקטנות 

יש בהן משום מצות חינוך )מ"ב סק"ג(. 
לשמוע  והקטנות  הקטנים  להביא  טוב  מנהג  כ. 
ניסא  פרסומי  במצות  לחנכם  כדי  מגילה,  מקרא 
)ס"ו ומ"ב שם(. והכוונה בזה דאף שמעיקר דין מצות 

מ"מ  בביתו,  לפניהם  שקורא  במה  די  היה  חינוך 
ביותר המנהג להביאם לביהכ"נ  כדי לפרסם הנס 
בגדלותם  שגם  לחנכם  כדי  בציבור,  שישמעו 

ישמעו בציבור )ביה"ל ד"ה מנהג(.
רם  בקול  לקרות  הקהל  נוהגין  זה  ומטעם  כא. 
וסופו,  הנס  התחלת  עיקר  שהם  הפסוקים  אלו 
והם: איש יהודי, ומרדכי יצא, ליהודים, כי מרדכי 
היהודי, כדי לעורר הקטנים שלא יישנו ויתנו לבם 
על הקריאה, ומקרין אותם הפסוקים כדי לחנכם 

)שם(. 

ביותר  הקטנים  את  יביאו  לא  מקום  ומכל  כב. 
שמבלבלין דעת השומעים )מ"ב סקי"ז(. 

שלא  הוא,  נהפוך  הרבים  בעוונותינו  ועכשיו  כג. 
זו בלבד שאינם שומעים אלא עוד הם מבלבלים 
ביאתם  וכל  לשמוע,  יכולים  אינם  הגדולים  שגם 
מקיים  האב  אין  ובזה  המן,  את  להכות  רק  הוא 
צריך  חינוך  מצות  ובאמת מצד  כלל,  חינוך  מצות 
ולהשגיח  בניו הקטנים אצלו  להחזיק את  כל אב 
הקורא  וכשיגיע  הקריאה,  את  שישמעו  עליהם 
לזכור שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו כמנהגו, 
לבית  הקטן  הבאת  עיקר  זה  שיהיה  לא  אבל 

הכנסת )מ"ב סקי"ח(.

■ מזל אדר דגים ■
לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים

כאשר עלה בדעתו של המן הרשע להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, הוא לא נחפז כלל 
לקבוע את היום המיועד לגזירה, הוא ידע היטב שנטל על עצמו משימה שאינה פשוטה כלל ועיקר, כי 
בני ישראל אינם אומה ככל האומות שאפשר להתנהג כנגדם על פי הדרכים המקובלות בכל העולם, 
הוא הבין היטב שעל ההתגרות בעם ישראל עלולים לשלם מחיר כבד ביותר, שהרי לא אחד בלבד עמד 

עליהם לכלותם והקב"ה הצילם מידם ואף השיב לצורריהם כגמולם בראשם.
ומפני שידע שאין זה מילתא דפשיטא, על כן התיישב מתון מתון, ובמוחו הקודח החל לחשב חשבונות 
)אסתר רבה ז( את כל  מחשבונות רבים, מה יש בידו לעשות בכדי להתגבר עליהם, ומספרת לנו המדרש 
מחשבותיו המעוותות והגיגיו המסולפים שחלפו בראשו עד שהגיע לכלל החלטה, וקבע שחודש אדר 

הוא החודש הראוי ביותר מבחינתו בכדי להוציא את זממו לפועל.
ברצותו למצוא איזה זמן שבו אין מזל לישראל, התחיל להטיל גורלות, ולא ידע שרוח הקודש מצווחת 
ואומרת, הכיצד יכול המן להטיל גורלות ולהשמיד את עם ישראל, ובאותו הזמן אומר הקב"ה, 'רשע בן 
רשע, גורלך עולה להיצלב', יכול אתה לעשות גורלות כאוות נפשך, בסופו של דבר ייפול הגורל עליך 

ותיתלה על העץ, וכדרך שנאמר )תהלים קכה, ג( "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים".
המן נבלע כדג

הוא החל לערוך הגרלות על ימות השבוע, לדעת איזה יום מביניהם עדיף לו לכלות את ישראל, והנה 
עלה לו היום הראשון בשבוע, אבל אז הלך שרו של היום הראשון לפני הקב"ה והתאונן לפניו, הן ביום 
וארץ לא  ולילה חוקות שמים  יומם  בריתי  לג, כה( "אם לא  )ירמיה  ואתה אמרת  וארץ,  נבראו שמים  שלי 
שמתי", שכל השמים והארץ עומדים רק בכוח שמירת הברית, והנה לישראל יש שתי בריתות, האחת 
בבשרם - ברית מילה, והברית השנית בפיהם – ברית התורה, כי גם התורה נקראת ברית, ואם חלילה 

נגזרה הגזירה לכלות את ישראל, עקור תחילה את השמים והארץ ורק אחר כך תקיים הגזירה.
כשראה המן כי יום ראשון אינו כשר לכך, הטיל גורל על יום שני, ומן השני לשלישי, כך עבר יום אחר 
יום ובכל יום ראה כי השר של אותו היום מרעיש שמים וארץ בטענה שלא יתכן שיומו יהיה הגורם 

לגזירת השמד.
משנוכח המן כי מחשבה זו לא עלתה בידו, עבר להטיל גורלות על החודשים, באיזה חודש מבין חודשי 
השנה יקל עליו לבצע את זממו הרע, התחיל בחודש ניסן, ומיד הבין שבחודש זה אינו יכול, שכן הזכות 
של חג הפסח מגינה על חודש זה שלא יוכל להרע לישראל, על כן עבר לחודש אייר, אבל גם כאן ראה 
שבחודש זה מגינה הזכות של פסח קטן וירידת המן שהתחיל בחודש אייר, כך עבר מחודש לחודש 
כשבכל אחד מהם הוא מוצא איזה זכות שמונעת אותו מלקיים עצתו, ורק כאשר הגיע לחודש האחרון, 
הוא חודש אדר, אז שמח שמחה גדולה, כיוון שלא מצא שום מאורע מיוחד שיש בו איזה זכות ושמירה 

לישראל.
מגלה המדרש עוד, כי גם לאחר שכבר מצא את חודש אדר שאין בו צד זכות לישראל, הוסיף לבדוק 
עוד גם במזלות של החודשים, לראות איזה מזל הוא הטוב ביותר בשבילו, ושוב ראה שהמזלות של כל 
החודשים אינם טובים בעבורו, כי גם בהם יש זכויות שיעמדו להם לישראל, מלבד חודש אחד שנותר 
בעבורו - חודש אדר - שמזלו בדגים, וגם שבחודש זה מת משה רבינו, ולא ידע המן שבחודש זה גם 

נולד.
שמח המן שמחה גדולה ואמר לעצמו, 'כשם שהדגים בולעין כך אני בולע אותם'. אמר הקב"ה: רשע! 
וכי אינו יודע שכשם שיש דגים הבולעים כך ישנם דגים הנבלעים ונטרפים?! עתה יהיה אותו האיש – 
המן - כדג הנבלע אצל הדגים הבולעים, וייבלע המן ע"י ישראל וזהו מה שנאמר במגילה )ט, א( "ונהפוך 
הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם", שסופו של המן היה שכל מזימתו נהייתה לו לפח ולמוקש 

וגאוותו נשבתה.
חודש מבורך לעם מבורך

ועל פי האמת, מזל דגים בחודש אדר הוא סימן טוב לישראל, ובספרים נתנו על זה כמה וכמה טעמים. 
בבני יששכר )מאמרי חודש אדר מאמר ד - ימי הפורים( כתב, על פי הידוע מן הקדמונים )ספר יצירה(, שלכל חודש וחודש 
לו  יש  ולכל אחד מאותם המלאכים  לו מלאך מיוחד הממונה לאותו החודש,  יש  מי"ב חודשי השנה 
)אברכיא'(, ורואים משמו כי כל החודש  שם מיוחד, והנה שם המלאך של חודש אדר הוא מלשון ברכה 

מבורך הוא.
ימים  בשבעת  הייתה  העולם  בריאת  דהנה,  חודשים,  משאר  יותר  אדר  חודש  שמבורכת  הדבר  טעם 
- ששת ימי המעשה וביום השביעי שבת וינפש, כשבכל יום נברא חלק אחד מתוך שלמות היצירה, 
ויהי בוקר', אולם חילוק יש בין הימים  'ויהי ערב  יום את הבריאה של אותו היום,  והתורה מונה בכל 

האחרונים לבין הראשונים, כי החל מהיום החמישי הוסיף הקב"ה ובירך את היצירה של אותו היום.
)בראשית א, כב( "ויברך אותם  כך היה ביום החמישי כשנבראו הדגים, שבירך אותם הקב"ה, כדכתיב שם 
אלקים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים", וכן נשנה למחרתו ביום השישי שנברא בו האדם, ושם נאמר 
)שם, כח(, "ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ", ועל צבאם יום השבת קודש, 

עליו נאמר )ב, ג( "ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו".
נמצא, שהראשונים ביצירת העולם שזכו לברכה היו הדגים, ועל כן חודש אדר - שמזלו בדגים המבורכים 
– הוא החודש הראשון לברכה ובריא מזליה ביותר, ומשום הכי אף שם המלאך של אדר הוא באופן של 
ברכה, וכאשר שורה שפע של ברכה בעולם הרי זה משפיע על בני ישראל, שהרי בני ישראל מבורכים 
הם לכתחילה, וכפי שאמר הקב"ה לבלעם )במדבר כב, יב( "לא תאור את העם כי ברוך הוא", והולכת הברכה 

של חודש אדר ושורה על העם המבורך ומשפיע עליהם שפע ברכות וישועות.
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בס"ד

ויקם משה את המשכן 
'הוראה  מקבלת  לוחמים  של  עילית  יחידת 
מגבוה' לבצע פעולה חשובה, הם מקבלים את כל 
התוכנית והכל נראה להם בסדר גמור, אבל הסיום 
של התוכנית קצת לא מובן, הם יתאמצו, הם יחדרו 
בדיוק  כיצד  אבל  היעד,  עד  ויגיעו  עוין,  לשטח 
נאמר  לא  זאת  פעולתם?  את  שם  לבצע  עליהם 
להשלים  יצליחו  לא  שאם  יודעים  רק  הם  להם, 
הם  אבל  לריק,  יהיו  כל מאמציהם  את המשימה, 
צריך  אז  לא שואלים שאלות, אם אלו ההוראות, 

למלא אותם.
הקב"ה ציוה למשה רבנו לבנות משכן, משה רבנו 
העביר לבצלאל את כל ההוראות מה לבנות וכיצד, 
יהיה להקים את המשכן,  ולבסוף, החלק האחרון 
קורות  כאלו  להרים  יכול  אינו  בעולם  אדם  אף 
ענקיות, אבל משה ובצלאל אינם שואלים שאלות, 

אם הקב"ה הורה לעשות אז עושים!
את  'ויביאו  התורה  'אומרת  בסוף?  קרה  ומה 
יכולין  היו  'שלא  רש"י:  אל משה' מסביר  המשכן 
להקימו.. שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת 
ומשה  לזקפן,  באדם  כח  שאין  הקרשים,  כובד 
אפשר  איך  הקב"ה:  לפני  משה  אמר  העמידו. 
הקמתו ע"י אדם? אמר לו עסוק אתה בידך נראה 

כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו'.
כבר  אני  מה  עצמנו  את  שואלים  אנחנו  לפעמים 
כך  כל  אני  הרי  לעשות,  או  ללמוד  להספיק  יכול 
איי  איי  אינם  שלי  הכשרונות  וגם  ופשוט,  חלש 
מנסים  כן  כבר  אנו  כאשר  גם  כך  ובעקבות  איי.. 
לעשות משהו ואנחנו לא כ"כ מצליחים, אז אנחנו 
ח"ו  להגיע  עלולים  ואפילו  מזה,  נשברים  ממש 
דברי  את  התורה  אותנו  וכאן מלמדת  יאוש,  לידי 
בן  אתה  ולא  לגמור  המלאכה  עליך  'לא  המשנה: 
חורין ליבטל ממנה', לא דורשים ממך לעשות את 
כן  אבל  בכוחותיך,  שלא  מה  מסוגל,  שאינך  מה 
יכול  יכול, אינך  דורשים ממך, תעשה מה שאתה 
יום,  חצי  ללמוד  יכול  אתה  אבל  היום,  כל  ללמוד 
תתחיל,  דקות!  חמש  שעה,  חצי  שעה,  יום,  רבע 
בנין  לבנות מזה  הזמן  וכשיגיע  יכול,  כמה שאתה 
הקב"ה אומר לך: 'עסוק אתה בידך נראה כמקימו, 

והוא נזקף וקם מאליו'.
)עפ"י טיב התורה-פקודי( 
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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

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ן ָעׂשּו ּבְ ה ּכֵ ה ה' ֶאת ֹמׁשֶ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ּכְ
ָלאָכה  ַהּמְ ל  ּכָ ה ֶאת  ְרא ֹמׁשֶ ַוּיַ ָהֲעֹבָדה:  ל  ּכָ ֵאת 
ן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך  ה ה' ּכֵ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ָעׂשּו ֹאָתּה ּכַ ְוִהּנֵ

ה: )לט, מב מג( ֹאָתם ֹמׁשֶ
ופירש רש"י: ויברך אותם משה - אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה 

במעשה ידיכם, ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו וגו':
לצורך  לב  חכמי  שעשו  הדברים  פרטי  כל  על  נאמר  בפרשתן  הנה 
הקמת המשכן ולבגדי כהונה שנעשו 'כאשר ציוה ה' את משה' ועל 
אף שהדבר מובן מאליו מאחר שרואים בפרשיות הקודמות שנצטוה 
לקיים את  כדי  היה  וכל הדברים שעשו  כך מפי הגבורה,  משה על 
את  להדגיש  לנכון  התורה  ראתה  זאת  בכל  שם,  הנזכרים  הציווים 
שלפנינו  במקראות  הענין  של  ובסופו  ושוב,  שוב  ולשנותה  הדבר 
צוה  'ככל אשר  זה באמרה  ענין  על  כללי  באופן  חזרה שוב התורה 
ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה' ודבר זה תורה היא 

ולימוד הוא צריך.
ואפשר שכוונה התורה בכך לרמז על הענין המובא בספרים הקדושים 
שבכל מצוה ופעולה שהאדם עושה מוטל עליו לצרף כוונה ודיבור 
למעשה, כי מעשה בלא כוונה הינו כגוף בלא נשמה, ועל אף שמובן 
לכל שלולא הציווי מאת השי"ת לא היה האדם עושה פעולה זו בכל 
זאת גורם העדר הכוונה פגם במעשה, ואם חפץ האדם להיות תמים 
במעשיו מוטל עליו לכוון דעתו לשם שמים ולפרשו בפיו, ולא יסיח 
דעתו מכך משך כל שעת קיום המצווה, ולזאת אמרה תורה שבכל 
עת שעסקו חכמי לב בעבודת הקמת המשכן צרפו מחשבה ודיבור 
למעשה והדגישו שכל מעשיהם הוא כדי לקיים מה שציווה ה' את 

משה.
ואפשר גם כן כי על כן רמזה התורה על ענין זה דוקא בפרשת הקמת 
המשכן דהנה ידוע כי כל אדם מישראל יכול בכח מעשיו לקדש את 
עצמו ולעשותו למשכן פרטי, וכל האמור במשכן הכללי משמשים 
גם כן כהוראות לקיום המשכן הפרטי, ורצתה התורה להורות בכך 
להאיש הישראלי שבאם רצונו לבנות את משכנו הפרטי ולהמשיך 
והיינו  למצוותיו,  קומתו  כל  לצרף  עליו  מוטל  השכינה,  את  בתוכו 
שיצרף כח המחשבה והדיבור לכח המעשה, וטרם עשיית כל מצוה 
יכוון לקיימו לשמים ויפרש את מחשבתו בפיו, ובכך יכניס את כל 
ידה,  על  ויתקדשו  המצווה  בגוף  ונשמתו  ורוחו  נפשו  היינו  מהותו 
וכתוצאה מכך יכשיר את כל כולו להיותו מעון להשראת השכינה, 
וזהו המכוון במשמעות תיבת 'מצוה' שהינו לשון צוותא וחיבור כי 
היא המחברת את האדם ומדבקו ליוצרו, אך כל זה הוא כשכל חלקי 

קומתו נוטלים בה חלק.   
וזהו ענין אמירת 'לשם יחוד' טרם עשיית המצוות, כי אבות החסידות 
יטול  הוא  זה שגם  ידי  על  הרוח שבאדם  את  לקדש  ענין  בכך  ראו 
חלק בקיום המצוה, כי הדיבור של האדם הינו מכח הרוח שבו, ובזה 
שמפרש בשפתיו שמכוון לשם שמים בעשיית המצווה נוטל הדיבור 

כן  וכמו  הרוח שבו,  בחינת  את  מכך מקדש  וכתוצאה  במצוה  חלק 
הנשמה  נוטלת  שמים  לשם  המצווה  את  לקיים  המחשבה  בעצם 
חלק בקיום המצוה כי כח המחשבה שבאדם הינו כחלק בלתי נפרד 
ודיבור למעשה מתקיימת  בצירוף מחשבה  ונמצא שרק  מהנשמה, 
זו נחשבת למצוה  ורק מצוה כעין  ידי כל קומת האדם,  המצוה על 

תמה, ומכשיר את המקיימה להיות מעון להשראת השכינה.
מצוה  כל  קיום  חובת  על  להורות  בכך  הכתוב  שכיון  אפשר  עוד 
כליו,  ונושאי  ערוך  השולחן  הוראת  פי  על  ודקדוקיה  פרטיה  בכל 
ומצווה  מצוה  שכל  יוודע  ערוך  השולחן  בחלקי  האדם  כשיהגה  כי 
מורכבת היא בהמון פרטי הלכות אשר להאיש ההמוני אינם ידועים 
כלל ואין הוא מעלה על דעתו ששוגה הוא בעשיית משפטי התורה, 
ועל אף שלבו חרד לקיים את דבר ה' וגם מוציא את מחשבתו אל 
הפעל, הרי אין הוא יודע הדק היטב האיך עליו לקיימו, כי אין הוא 
יודע אלא מה שראו עיניו האיך קיימו אבותיו את המצוות למעשה, 
אך אינו יודע שכמה פנים יש לתורה ולפעמים מחמת סיבות שונות 
להוסיף  עליו  שלפעמים  וגם  שונה,  באופן  המצוה  את  לקיים  עליו 
השינוי  מפני  אבותיו  אצל  ראה  שלא  מה  מסויימת  למצוה  דברים 
ההלכה  בחלק  האדם  יהגה  שלא  עוד  וכל  והזמן,  המקום  בתנאי 
כמתכותם  יקיימם  שלא  מצוות  המון  להפסיד  הוא  עלול  למעשה 
הראוי להם, ולזאת ראתה התורה לזרז את האדם שבכל פרט ופרט 
בעבודת  שעסקו  לב  חכמי  עשו  וכאשר  כהלכה,  לקיימו  לבו  ישית 
הקמת המשכן ובכל פרט ופרט התבוננו לראות שיהיו מעשיהם כדת 
של תורה כאשר נצטווה משה מפי הגבורה, ורק מצוה כעין זו למצוה 
המצוות  אלו  בכח  ורק  ה',  האדון  לפני  לרצון  ותתקבל  יחשב  תמה 
התמות בכל פרטיהם ודקדוקיהם יתעלה האדם ויהיה מעון לשכינת 

עוזנו. 
בית המדרש אך דא עקא  ב"ה ספסלי  נתרבו  בזמנינו  כי  בכינא  ]ועל דא קא 
שאלו הלומדים אינם שמים דגש לתורת ההלכה והסיבה לזה היא כי כל עוד 
שאינם הוגים בהלכה אינם מודעים עד היכן הדברים מגיעים, אין הם מעלים על 
דעתם כי כמעט וכל תנועה בגופם תלויה היא בהלכה למעשה, וכמאמר השנון 
כלום'  יודעים  אינם  הלומדים  ואלו  הכל,  יודעים  לומדים  שלא  'אלו  האומר: 
כלומר אלו שלא לומדים אינם מעלים על דעתם את רובי ההלכות הנחוצים 
יודעים הם את הכל, ועל כן אינם דואגים  לידיעתם, ולתומם חושבים הם כי 
את דאגת ברותם, אך אלו שיש להם יד וחלק בתורה ההלכה, הם יודעים כי כל 
מעשה תלויה היא בהמון פרטים, ומשכילים להבין שברוב המקרים הנקרים 
בדרכם אין הם יודעים את ההלכה על בוריה. ועל כן מוטל על כל אחד לקבוע 

עתים לתורת ההלכה כדי שתהיה ביכולתו לקיים המצוות כדבעי.[ 
נוכל להבין את הברכה שבירך משה את עושי  ולאור אלו הדברים 
המלאכה אחר שראה שעשו אותה כאשר צווה ה', שברכם 'שתשרה 
שכינה במעשי ידיכם' כפי שמפרש רש"י, כי מאחר שאכן ראה שאכן 
כן צירפו את כל  וכמו  וחוקותיה,  עשו את כל המלאכה כמשפטיה 
קומתם לעשיותיהם, ראה בכך שעת הכושר להמשיך גם עליהם את 
אותה קדושה השרויה במשכן ויהיו הם בעצמם מעון לשכינה, ועל 
ועל  עליהם  בכך להשרות השכינה  לסייעם  ברכתו  גם את  צירף  כן 

מעשיהם.   
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בקרוב!
מקורי תוכן

חדש

 
 פקודיפרשת  323 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''מאוד הדבר אליך קרוב כי''

  נקרא החיבור. א"שליט מרן רבינו של משולחנו, וצורתה הלימוד דרכי על חדשים פרטים ובו, האחרונים בימים הופיע ומעניין חדש אוצר
 מרן עם ולתת לשאת זוכה רבות שנים שכבר, חולון העיר מרבני, א"שליט מזלומיאן ישי רבי ג"הרה ידידינו ידי על ונערך' אליך קרוב'

 .ידו על לאור שיצאו החשובים מספריו בכמה נדפסו כבר וחלקם, הלכה במכתבי א"שליט
,  אני חזק יאמר החלש, כולו ס"הש את ולדעת ללמוד הנחיצות חובת על הדורות מגדולי א"שליט המחבר מלקט שלפנינו החדש בחיבור
 פי על המסודר היקר החיבור. אחד כל על בסיסית חובה היא ס"הש ידיעת כי בוריו על היטיב שיידע עד ושוב שוב וישנן עוד יוסיף והחזק

  מן מעט המזלג קצה על נביא. ומכשולותיו היצר טענות על להתגבר הקורא לב את ומכוין, התורה חשקת את מעורר, נושאים כמה
 .המעט

 להצלחה קמיעות
, דעתו על א"שליט מרן נשאל, למשל כך. ידועים לא פנינים וכמה כמה מצאנו, א"שליט ממרן ותשובות שאלות של המיוחד במדור
  משום כדאי שלא או אותם לרכוש להתאמץ וראוי כדאי האם, התורה והתמדת חשקת את לעורר גורמים שהם המוחזק' קמיעות' אודות

 ! קמיעות תיקח אל: וברורה תמציתית היתה א"שליט מרן תשובת, התורה בעמל חסרון בזה שיש
   לזכרון סגולה

  לשנות אדם שחייב ד"נ דף בעירובין הגמרא דברי אודות הוא הנידון. החדש בחיבור מופיע, מאוד ומענינת חדשה הוראה, כן כמו
 צריך אין הספר מתוך לומדים שכולם היום אבל, פה בעל לומדים שהיו בזמנים דווקא שזה ץ"היעב זה על וכותב, פעמים ארבע לתלמידו

 סגולה והוא, דבר כל פעמים' ד ללמוד טוב בימינו גם כי: זה על לו והשיב? בנושא א"שליט מרן דעת מה, פעמים' ד תלמידו את ללמד
 !לזכרון שמועיל

  התוספות לימוד ידי ועל, לזכרון סגולה הוא התוספות עם הגמרא דברי את לומדים שאם, א"שליט מרן שם כותב לזכרון נוספת סגולה
 .ופלא הפלא'. התוס בלי שלומד ממה יותר וארבע שלוש פי יזכור
 .באהבה כולה התורה כל את ולעשות לשמור וללמד ללמוד, מצוינים ספרים הרבה עוד להוציא שיזכה א"שליט המחבר את נברך

שלוםב שבת   ברכת 
גולדשטוף יצחק

 על הפרשה פנינים
 

 )לב, לט( "משה את' ה צוה אשר ככל"
לכאורה, ושאל, הזה הפסוק את הביא, לוינסון הירש צבי רבי חתנו את ח"הח מרן כשהספיד

היה לא רבינו משה אצל: אלא, הכתוב דיבר בו שכן, אותו' ה ציוה כאשר להיכתב היה ראוי
כל שעשה, משה בשם יהודי איזה שמצוי אלא", הוא" גם קיים היה לא וממילא", אני" קיים
 ...זה משה את' ה שציוה מה

היו ולא מתנבאין היו הנביאים כל: )תפלה ה"ד' צ( תהילים מדרש שזה א"שליט רבינו והוסיף
היה ולא מתנבא היה נביאים של רבן שמואל', וכו בלבד וישעיה משה אלא, מתנבאים היו מה יודעים
 .מתנבא היה מה יודע היה שלא, שמואל ואת אלא נאמר לא ואותו', וגו' ה וישלח יודע

 ?יודע היה כן שמשה כתוב במדרש אבל: שאלה
 .משה של גרונו מתוך מדברת היתה ששכינה) פנחס' פ בזוהר( כתוב הרי: תשובה

  )מג, לט( "משה אותם ויברך' וגו משה וירא"=
',וגו עלינו' א' ה נועם ויהי, ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמר: "י"וברש
 ".למשה שבתפלה מזמורים א"מי אחד והוא
א"מהי אחד והוא" באומרו להוסיף י"רש רצה מה עמד) א"בטלל מובא" (רוה גן" בספר

בתכסיס משה שאמר מזמורים עשר אחד: "תהילים המדרש לפי מבאר והוא', וכו" מזמורים
ומעתה, תורה דברי לתוך נבואה דברי מערבין אין כי בתורה נכתבו ולא", אמרן נבואה של
מלאכת שנגמרה בעת" נועם ויהי" משה שאמר מה בתורה נכתב לא מדוע י"לרש קשה היה

ולכך", נבואה" דרך על נאמרו שהם, מזמורים א"מהי היתה זו שאמירה כתב כך ועל, המשכן
 .בתורה להיכתב ניתנו לא

בתורת היה" נועם ויהי" להם שאמר שמה ראיה אין אבל, בנבואה דרגות חילוקי יש: תשובה
 .ושנכתבה בזה נבואה גם היתה כ"אח ורק, שלו פרטית ברכה היה זה אלא, נבואה
 .נבואה זה היה לא כי, בתורה נכתבה לא מדוע מתחילה ל"הנ הקושיא אין כן אם: שאלה
 .ונבואה תורה שזה נמצא", אותם ויברך" בתורה כתוב אבל: תשובה
 .שבירך מה ולא, נבואה היה הברכה עצם של החלק: שאלה
 )(דרך שיחה   .אפשר: תשובה

 
              

 

 

 יו"ל לזכות  זה גליון

 נ"י למהשבני היקר 
 ל' אדר א'  החלאקהלרגל 

 

 יוצ"ח רב נחת ממנו ומכל שנזכה לרוות

 בדידי הוי עובדא
 

אברך  האת המעשה הבא קבלנו מ
י. ה. שליט"א אשר   חשוב הרב

זוכה למסור שיעור דף היומי מדי  
  בערב, חמישי יום, היה זה ביום

  חיים לרבי הגיע מתלמידיו אחד
 והנה בחוץ חיכה והוא, קניבסקי
 בטוח שלא והודיעו הדלת נפתחת
  אנשים כמה שם היו. יקבל שהרב

 והם בכוח להידחף שהחליטו
  יצאו הם דקות כמה לאחר, נכנסו

של   תלמידו. ברכה שקיבלו שמחים
  להיכנס הצליח לא אותו אברך

  בכל אולי לחכות החליט הוא אבל
  כעבור והנה', וכו יכניסו זאת
  והודיעו הדלת נפתחה דקות מספר
  וזו כריתות' מס מסיים הרב שכעת
,  להיכנס מוזמנים וכולם רצון עת
  קיבלו וכולם סיים הרב הווה וכן
  והתברכו המפורסם הסיומים מיין
  התלמיד אמר. דמיטב מילי בכל

 החמצה תחושת לי היתה בהתחלה
  התברר בסוף אך, נדחפתי שלא
  והפסידו הלכו כבר שנדחפו שאלו
 .זה נשגב מעמד

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘
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לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
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בס"ד
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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

ויקם משה את המשכן 
'הוראה  מקבלת  לוחמים  של  עילית  יחידת 
מגבוה' לבצע פעולה חשובה, הם מקבלים את כל 
התוכנית והכל נראה להם בסדר גמור, אבל הסיום 
של התוכנית קצת לא מובן, הם יתאמצו, הם יחדרו 
בדיוק  כיצד  אבל  היעד,  עד  ויגיעו  עוין,  לשטח 
נאמר  לא  זאת  פעולתם?  את  שם  לבצע  עליהם 
להשלים  יצליחו  לא  שאם  יודעים  רק  הם  להם, 
הם  אבל  לריק,  יהיו  כל מאמציהם  את המשימה, 
צריך  אז  לא שואלים שאלות, אם אלו ההוראות, 

למלא אותם.
הקב"ה ציוה למשה רבנו לבנות משכן, משה רבנו 
העביר לבצלאל את כל ההוראות מה לבנות וכיצד, 
יהיה להקים את המשכן,  ולבסוף, החלק האחרון 
קורות  כאלו  להרים  יכול  אינו  בעולם  אדם  אף 
ענקיות, אבל משה ובצלאל אינם שואלים שאלות, 

אם הקב"ה הורה לעשות אז עושים!
את  'ויביאו  התורה  'אומרת  בסוף?  קרה  ומה 
יכולין  היו  'שלא  רש"י:  אל משה' מסביר  המשכן 
להקימו.. שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת 
ומשה  לזקפן,  באדם  כח  שאין  הקרשים,  כובד 
אפשר  איך  הקב"ה:  לפני  משה  אמר  העמידו. 
הקמתו ע"י אדם? אמר לו עסוק אתה בידך נראה 

כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו'.
כבר  אני  מה  עצמנו  את  שואלים  אנחנו  לפעמים 
כך  כל  אני  הרי  לעשות,  או  ללמוד  להספיק  יכול 
איי  איי  אינם  שלי  הכשרונות  וגם  ופשוט,  חלש 
מנסים  כן  כבר  אנו  כאשר  גם  כך  ובעקבות  איי.. 
לעשות משהו ואנחנו לא כ"כ מצליחים, אז אנחנו 
ח"ו  להגיע  עלולים  ואפילו  מזה,  נשברים  ממש 
דברי  את  התורה  אותנו  וכאן מלמדת  יאוש,  לידי 
בן  אתה  ולא  לגמור  המלאכה  עליך  'לא  המשנה: 
חורין ליבטל ממנה', לא דורשים ממך לעשות את 
כן  אבל  בכוחותיך,  שלא  מה  מסוגל,  שאינך  מה 
יכול  יכול, אינך  דורשים ממך, תעשה מה שאתה 
יום,  חצי  ללמוד  יכול  אתה  אבל  היום,  כל  ללמוד 
תתחיל,  דקות!  חמש  שעה,  חצי  שעה,  יום,  רבע 
בנין  לבנות מזה  הזמן  וכשיגיע  יכול,  כמה שאתה 
הקב"ה אומר לך: 'עסוק אתה בידך נראה כמקימו, 

והוא נזקף וקם מאליו'.
)עפ"י טיב התורה-פקודי( 
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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 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

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ן ָעׂשּו ּבְ ה ּכֵ ה ה' ֶאת ֹמׁשֶ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ּכְ
ָלאָכה  ַהּמְ ל  ּכָ ה ֶאת  ְרא ֹמׁשֶ ַוּיַ ָהֲעֹבָדה:  ל  ּכָ ֵאת 
ן ָעׂשּו ַוְיָבֶרְך  ה ה' ּכֵ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה ָעׂשּו ֹאָתּה ּכַ ְוִהּנֵ

ה: )לט, מב מג( ֹאָתם ֹמׁשֶ
ופירש רש"י: ויברך אותם משה - אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה 

במעשה ידיכם, ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו וגו':
לצורך  לב  חכמי  שעשו  הדברים  פרטי  כל  על  נאמר  בפרשתן  הנה 
הקמת המשכן ולבגדי כהונה שנעשו 'כאשר ציוה ה' את משה' ועל 
אף שהדבר מובן מאליו מאחר שרואים בפרשיות הקודמות שנצטוה 
לקיים את  כדי  היה  וכל הדברים שעשו  כך מפי הגבורה,  משה על 
את  להדגיש  לנכון  התורה  ראתה  זאת  בכל  שם,  הנזכרים  הציווים 
שלפנינו  במקראות  הענין  של  ובסופו  ושוב,  שוב  ולשנותה  הדבר 
צוה  'ככל אשר  זה באמרה  ענין  על  כללי  באופן  חזרה שוב התורה 
ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה' ודבר זה תורה היא 

ולימוד הוא צריך.
ואפשר שכוונה התורה בכך לרמז על הענין המובא בספרים הקדושים 
שבכל מצוה ופעולה שהאדם עושה מוטל עליו לצרף כוונה ודיבור 
למעשה, כי מעשה בלא כוונה הינו כגוף בלא נשמה, ועל אף שמובן 
לכל שלולא הציווי מאת השי"ת לא היה האדם עושה פעולה זו בכל 
זאת גורם העדר הכוונה פגם במעשה, ואם חפץ האדם להיות תמים 
במעשיו מוטל עליו לכוון דעתו לשם שמים ולפרשו בפיו, ולא יסיח 
דעתו מכך משך כל שעת קיום המצווה, ולזאת אמרה תורה שבכל 
עת שעסקו חכמי לב בעבודת הקמת המשכן צרפו מחשבה ודיבור 
למעשה והדגישו שכל מעשיהם הוא כדי לקיים מה שציווה ה' את 

משה.
ואפשר גם כן כי על כן רמזה התורה על ענין זה דוקא בפרשת הקמת 
המשכן דהנה ידוע כי כל אדם מישראל יכול בכח מעשיו לקדש את 
עצמו ולעשותו למשכן פרטי, וכל האמור במשכן הכללי משמשים 
גם כן כהוראות לקיום המשכן הפרטי, ורצתה התורה להורות בכך 
להאיש הישראלי שבאם רצונו לבנות את משכנו הפרטי ולהמשיך 
והיינו  למצוותיו,  קומתו  כל  לצרף  עליו  מוטל  השכינה,  את  בתוכו 
שיצרף כח המחשבה והדיבור לכח המעשה, וטרם עשיית כל מצוה 
יכוון לקיימו לשמים ויפרש את מחשבתו בפיו, ובכך יכניס את כל 
ידה,  על  ויתקדשו  המצווה  בגוף  ונשמתו  ורוחו  נפשו  היינו  מהותו 
וכתוצאה מכך יכשיר את כל כולו להיותו מעון להשראת השכינה, 
וזהו המכוון במשמעות תיבת 'מצוה' שהינו לשון צוותא וחיבור כי 
היא המחברת את האדם ומדבקו ליוצרו, אך כל זה הוא כשכל חלקי 

קומתו נוטלים בה חלק.   
וזהו ענין אמירת 'לשם יחוד' טרם עשיית המצוות, כי אבות החסידות 
יטול  הוא  זה שגם  ידי  על  הרוח שבאדם  את  לקדש  ענין  בכך  ראו 
חלק בקיום המצוה, כי הדיבור של האדם הינו מכח הרוח שבו, ובזה 
שמפרש בשפתיו שמכוון לשם שמים בעשיית המצווה נוטל הדיבור 

כן  וכמו  הרוח שבו,  בחינת  את  מכך מקדש  וכתוצאה  במצוה  חלק 
הנשמה  נוטלת  שמים  לשם  המצווה  את  לקיים  המחשבה  בעצם 
חלק בקיום המצוה כי כח המחשבה שבאדם הינו כחלק בלתי נפרד 
ודיבור למעשה מתקיימת  בצירוף מחשבה  ונמצא שרק  מהנשמה, 
זו נחשבת למצוה  ורק מצוה כעין  ידי כל קומת האדם,  המצוה על 

תמה, ומכשיר את המקיימה להיות מעון להשראת השכינה.
מצוה  כל  קיום  חובת  על  להורות  בכך  הכתוב  שכיון  אפשר  עוד 
כליו,  ונושאי  ערוך  השולחן  הוראת  פי  על  ודקדוקיה  פרטיה  בכל 
ומצווה  מצוה  שכל  יוודע  ערוך  השולחן  בחלקי  האדם  כשיהגה  כי 
מורכבת היא בהמון פרטי הלכות אשר להאיש ההמוני אינם ידועים 
כלל ואין הוא מעלה על דעתו ששוגה הוא בעשיית משפטי התורה, 
ועל אף שלבו חרד לקיים את דבר ה' וגם מוציא את מחשבתו אל 
הפעל, הרי אין הוא יודע הדק היטב האיך עליו לקיימו, כי אין הוא 
יודע אלא מה שראו עיניו האיך קיימו אבותיו את המצוות למעשה, 
אך אינו יודע שכמה פנים יש לתורה ולפעמים מחמת סיבות שונות 
להוסיף  עליו  שלפעמים  וגם  שונה,  באופן  המצוה  את  לקיים  עליו 
השינוי  מפני  אבותיו  אצל  ראה  שלא  מה  מסויימת  למצוה  דברים 
ההלכה  בחלק  האדם  יהגה  שלא  עוד  וכל  והזמן,  המקום  בתנאי 
כמתכותם  יקיימם  שלא  מצוות  המון  להפסיד  הוא  עלול  למעשה 
הראוי להם, ולזאת ראתה התורה לזרז את האדם שבכל פרט ופרט 
בעבודת  שעסקו  לב  חכמי  עשו  וכאשר  כהלכה,  לקיימו  לבו  ישית 
הקמת המשכן ובכל פרט ופרט התבוננו לראות שיהיו מעשיהם כדת 
של תורה כאשר נצטווה משה מפי הגבורה, ורק מצוה כעין זו למצוה 
המצוות  אלו  בכח  ורק  ה',  האדון  לפני  לרצון  ותתקבל  יחשב  תמה 
התמות בכל פרטיהם ודקדוקיהם יתעלה האדם ויהיה מעון לשכינת 

עוזנו. 
בית המדרש אך דא עקא  ב"ה ספסלי  נתרבו  בזמנינו  כי  בכינא  ]ועל דא קא 
שאלו הלומדים אינם שמים דגש לתורת ההלכה והסיבה לזה היא כי כל עוד 
שאינם הוגים בהלכה אינם מודעים עד היכן הדברים מגיעים, אין הם מעלים על 
דעתם כי כמעט וכל תנועה בגופם תלויה היא בהלכה למעשה, וכמאמר השנון 
כלום'  יודעים  אינם  הלומדים  ואלו  הכל,  יודעים  לומדים  שלא  'אלו  האומר: 
כלומר אלו שלא לומדים אינם מעלים על דעתם את רובי ההלכות הנחוצים 
יודעים הם את הכל, ועל כן אינם דואגים  לידיעתם, ולתומם חושבים הם כי 
את דאגת ברותם, אך אלו שיש להם יד וחלק בתורה ההלכה, הם יודעים כי כל 
מעשה תלויה היא בהמון פרטים, ומשכילים להבין שברוב המקרים הנקרים 
בדרכם אין הם יודעים את ההלכה על בוריה. ועל כן מוטל על כל אחד לקבוע 

עתים לתורת ההלכה כדי שתהיה ביכולתו לקיים המצוות כדבעי.[ 
נוכל להבין את הברכה שבירך משה את עושי  ולאור אלו הדברים 
המלאכה אחר שראה שעשו אותה כאשר צווה ה', שברכם 'שתשרה 
שכינה במעשי ידיכם' כפי שמפרש רש"י, כי מאחר שאכן ראה שאכן 
כן צירפו את כל  וכמו  וחוקותיה,  עשו את כל המלאכה כמשפטיה 
קומתם לעשיותיהם, ראה בכך שעת הכושר להמשיך גם עליהם את 
אותה קדושה השרויה במשכן ויהיו הם בעצמם מעון לשכינה, ועל 
ועל  בכך להשרות השכינה עליהם  לסייעם  ברכתו  גם את  צירף  כן 

מעשיהם.   

וה תמה – מהותה והשפעתה צ מ
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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

 "ת   ידוק  תשרפ | אא

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

"תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ארון של אש 

השמים,  מן  ירדו  אש  של  ומנורה  אש  של  ושלחן 

כה-מ(  )שמות  שנאמר  כמותם,  ועשה  משה  וראה 

בהר".  מראה  אתה  אשר  כתבניתם  ועשה  וראה 

כו-ל(  )שם  מעתה  "אלא  בגמרא:  כך  על  מקשה 

בהר,  הראית  אשר  כמשפטו  המשכן  את  והקמות 

נמי דמשכן של אש  "הכי  ופירש רש"י:  נמי".  הכי 

]במשכן[  "הכא  ומתרץ:  בתמיה".  השמים  מן  ירד 

כתיב כמשפטו", משמע שמסר לו רק כל הלכותיו, 

כתבניתם",  כתיב  ומנורה[  שלחן  ]בארון  "התם 

משמע שהראה לו כמותם.

מתמה ה"עיון יעקב" מדוע סירבו בגמרא לומר, 

שגם המשכן ירד מן השמים בצורה של אש, ועשה 

הכלים.  בכל  שהיה  כמו  כצורתו  המשכן  את  משה 

בזוהר  המבואר  פי  על  ודעת  טעם  בטוב  ומתרץ 

ַקם  ִאתְּ ָלא  ָנא  כְּ "ַמשְׁ קנט.(:  תרומה  )פרשת  הקדוש 

א". פירוש, לא הוקם  ָנא ְלַתתָּ כְּ ַקם ַמשְׁ ִאתְּ א ַעד דְּ ְלֵעילָּ

המשכן למעלה עד שהוקם המשכן למטה.  

בגמרא  שסירבו  הטעם  מבואר  כן  כי  הנה 

לומר שגם המשכן ירד תחילה בצורה של אש מן 

השמים, שהרי לפי המבואר לא הקים הקב"ה את 

תחילה  רבינו  משה  שהקים  עד  בשמים,  המשכן 

של  משכן  היה  שלא  ומאחר  למטה,  המשכן  את 

אש למעלה, אי אפשר לומר שגם המשכן ירד מן 

את  משה  שיעשה  כדי  אש,  של  בצורה  השמים 

המשכן למטה בצורתו.

נמצינו למדים מכל זה יסוד נפלא, כי במשכן 

המשכן  כלי  לעשות  הקב"ה  הקדים  מעלה  של 

והם  אש,  של  בצורה  והמנורה  השלחן  הארון 

שירדו אל משה כדי שיעשה גם למטה בצורתם, 

ועליהם כתוב: "וראה ועשה בתבניתם כאשר אתה 

עד  למעלה  נבנה  לא  המשכן  אולם  בהר".  מראה 

שהקימו משה למטה.

 במתכן תל משלה היוקם 
היברה א  הכלקם למתכן

הקב"ה  שהקדים  הטעם  היטב  מבואר  מעתה 

בפרשת תרומה עשיית הכלים לעשיית המשכן, כי 

 למה ב "ת   "דמה היוקם היברה
א  שתקק  הכלקם לשתקק  המתכן

פי פליאה  זה, על  יאיר לבאר כל  פתח דברינו 

עצומה שעמדו עליה בעלי התוספות )ברכות שם ד"ה 

לך אמור(, איך אמרו בגמרא שהקב"ה אמר למשה: 

"לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים", 

והרי בפרשת תרומה הקדים הקב"ה לצוות למשה 

על עשיית הכלים לפני עשיית המשכן, כי מתחילה 

ארון  "ועשו  כה-י(:  )שמות  ארון  לעשות  נצטווה 

)שם  שלחן  לעשות  נצטווה  כך  אחר  שטים".  עצי 

נצטווה  כך  אחר  שטים".  עצי  שלחן  "ועשית  כג(: 

לעשות מנורה )שם לא(: "ועשית מנורת זהב טהור", 

ורק אחר כך נצטווה לעשות משכן )שם כו-א(: "ואת 

המשכן תעשה עשר יריעות".

כי בפרשת כי תשא כשאמר  ותירצו התוספות 

כמו  לבצלאל,  הדברים  למסור  למשה  הקב"ה 

שכתוב )שם לא-ב(: "ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי 

בן חור למטה יהודה", אמר לו הקב"ה בפירוש סדר 

עשיית המשכן )שם ו(: "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה 

ועשו את כל אשר צויתיך, את אהל מועד ואת הארון 

לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האהל, 

ואת השלחן ואת כליו ואת המנורה הטהורה ואת כל 

כליה ואת מזבח הקטורת". הרי שהקדים הקב"ה את 

אהל מועד שהוא המשכן לפני שאר כלי המשכן.

שתירצו  מה  להבין  נתייגעו  המפרשים  כל  אולם 

הקדים  תשא  כי  שבפרשת  אמת  הן  כי  התוספות, 

הקב"ה את המשכן לפני כלי המשכן, אולם עדיין קשה 

למה הקדים הקב"ה בפרשת תרומה לצוות על עשיית 

כלי המשכן לפני עשיית המשכן. זאת ועוד, מנין היה 

לו למשה לדעת אם העיקר הוא כפי שנצטווה בפרשת 

שנצטווה  כפי  או  הכלים,  עשיית  להקדים  תרומה 

בפרשת כי תשא להקדים עשיית המשכן.

קתדב נ לא תל הרשקדן קשיבר
קושיא  על  נפלא  ישוב  שמצינו  מה  והנה 

יעקב"  "חק  בעל  הגדול  מהגאון  זו,  עצומה 

)ברכות  הש"ס  אגדות  על  יעקב"  "עיון  בפירושו 

שם(, על פי מה ששנינו בגמרא )מנחות כט.(:

טוב  מה  בעתו  דבר  פקודי  פרשת  בפרשתנו 

רבינו  משה  בין  שהיה  הגדול  בוויכוח  להתבונן 

וויכוח  וכליו,  המשכן  עשיית  בענין  לבצלאל 

שהסתיים למרבה הפלא בניצחון של בצלאל, שגם 

בצלאל,  לדברי  דבר  של  בסופו  הודה  רבינו  משה 

והנה הוויכוח כפי שרמז לנו הקב"ה בתורה )שמות 

לח-כב(: "ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה 

את כל אשר צוה ה' את משה". ופירש רש"י:

"אשר צוה אותו משה אין כתיב כאן, אלא כל 

אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו 

רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי 

משה צוה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר כך 

משכן. אמר לו בצלאל מנהג העולם לעשות תחילה 

]משה[  לו  כלים בתוכו, אמר  כך משים  ואחר  בית 

כך שמעתי מפי הקב"ה, אמר משה בצל אל היית, 

כי ודאי כך צוה לי הקב"ה, וכן עשה המשכן תחילה 

ואחר כך עשה כלים".

המקור לדברי רש"י הוא במה ששנינו בגמרא 

ענין זה )ברכות נה.(:

יונתן  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  "אמר 

לו  שאמר  בשעה  נקרא,  חכמתו  שם  על  בצלאל 

הקב"ה למשה, לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן 

ארון  עשה  לו  ואמר  והפך  משה  הלך  וכלים,  ארון 

וכלים ומשכן, אמר לו ]בצלאל[, משה רבינו מנהגו 

לתוכו  מכניס  כך  ואחר  בית  בונה  אדם  עולם  של 

ומשכן,  וכלים  ארון  לי  עשה  אומר  ואתה  כלים, 

כלים שאני עושה להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך 

]משה[,  לו  אמר  וכלים,  ארון  משכן  עשה  הקב"ה 

שמא בצל א"ל היית וידעת".

ותמהו המפרשים, איך יעלה על הדעת כי משה 

רבינו שהקב"ה בעצמו העיד עליו )במדבר יב-ז(: "בכל 

ביתי נאמן הוא", יהפוך ממה שאמר לו הקב"ה לומר 

"עשה לי משכן ארון וכלים", ובמקום זה  לבצלאל: 

יש  וביותר  ומשכן".  וכלים  ארון  "עשה  לו:  אמר 

אות  מטות  )פרשת  בספרי  שמבואר  מה  לפי  לתמוה 

לכלל  ובא  כעס  לכלל  משה  בא  מקומות  בג'  כי  ה( 

טעה  איך  כעס  לכלל  בא  שלא  כאן  כן  אם  טעות, 

להפוך ממה שאמר לו הקב"ה.

הבקאד" הנ לא תל הרש"דג  הבתםר

 בקאד" הדדקכדח בו"ך מחתבה בקן מתה "בקנד לבצלאל
אם להיוקם שתקק  הכלקם לשתקק  המתכן

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

הודעה מפתיעה
וגשום הוזמנו בפתאומיות שני האחים  בערב קר 
היריבים, דני וגדי, להגיע לביתו המפואר של אביהם 
מה  שיערו  לא  הם  כהגדרתו.  ביותר',  'דחוף  לעניין 
מצפה להם. האב האמיד המתבגר קיבל את פניהם 
בסבר פנים חתומות וההודעה שהודיע להם הותירה 

אותם המומים.

זה היה כאשר הוויכוחים והמריבות בין שני האחים, 
הפכו למלחמת עולם של ממש. ניסיונות של ָשִנים 
ובני המשפחה לאחֹות את הקרעים  מצד ההורים 
את  אביהם  ביטא  דרמטית  ובהודעה  בתוהו.  עלו 

מורת רוחו ואכזבתו העמוקה משני בניו היחידים:

כל  מבחינתי  עברו  שביניכם  העכורים  "היחסים 
גבול, ובשל כך ברצוני להודיע לכם שהחלטתי לנשל 

את שניכם מהירושה..."

האחים היו מזועזעים מכך שהאב בחר בצוואתו 
להוריש  ולא  צדקה  לקרנות  נכסיו  כל  את  להוריש 

להם אף לא אגורה אחת שחוקה.

מעבירים את רוע הגזירה?
בחודִשים שלאחר אותו ערב יצאו האחים מגדרם. 
כל אחד מהם התחיל לבקר את ההורים על בסיס 
הם  להתעניין.  להתקשר,  מתנות,  לקנות  יומיומי, 
ניסו לשדל את ִאָמם שתלחץ על האב לשנות את 
דעתו. דיברו עם האב בעצמו שוב ושוב, בכו, שכנעו, 

התחננו – אבל הכול היה לשווא.

את  בראותה  יצא  שלבה  הרחמִנייה  האם  גם 
הקשה  "המריבה  להם:  אמרה  ילדיה  של  הצער 
איבד  הוא  אביכם.  מנוחתו של  מדירה את  ביניכם 
את הטעם בחיים בגללכם ונפגע קשות מכך שכל 
אחד מכם לא מוכן לוותר על הגאווה שלו ולהתפייס 
עם אחיו, ולּו למען השקט הנפשי שלנו כהורים. זה 

עניין מאוד עמוק אצלו, אני לא יכולה לעזור לכם..."

ולפתור  להתפייס  ובמקום  והסתבך  הלך  המצב 
מהאחים  אחד  כל  התחילו  הסכסכוך,  את  ביניהם 
ושהוא  אתו  שהצדק  אביו  את  לשכנע  לנסות 
מבחינתו כבר היה מוכן מזמן להתפייס, אבל האח 
השני הוא זה שמחרחר מריבה ומוסיף שמן למדורה. 
לאחר שיחות ארוכות וטעונות שבהן כל אחד שפך 
והכפשות,  השמצות  והאשמות,  בוז  של  קיתונות 
וחד  נוספת  – החליט האב החלטה  ְיִריבֹו  על אחיו 
משמעית לא לתת לבניו לדרוך עוד על מפתן ביתו: 
"אם אתם רוצים להמשיך להילחם אחד בשני – אל 

תעשו את זה אצלי בבית!"

לשוחח  הסכים  האב  להתקשר,  המשיכו  האחים 
איתם בתנאי שלא ידברו אתו דבר וחצי ודבר מעניין 
המחלוקת. אבל התחנונים לא הועילו, כל דבריהם 
מוכן  ואינו  החליט  האב  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 

לחזור בו.

הזדמנות פז
עברו שנים, שנים קשות של ניתוק גם לבנים וגם 

להורים, והגיע יום ההולדת השבעים של האב. לרגל 
להגיע  לבנים  שיניח  הֵאם  ביקשה  החגיגי  המאורע 
נעתר  האב  ההולדת.  יום  את  יחד  לחגוג  לביתם 
מתנות,  קנו  להתכונן,  התחילו  והאחים  לבקשה 
ולעשות  וגמרו בלבם לנסות  כתבו שירים מרגשים, 
כל שביכולתם, ולקוות לעת רצון שבה יבקשו מהאב 

להעביר את רוע הגזירה.

הערב הגדול הגיע כל אחד מהאחים הגיע לבית 
לא  ואף  מילה  החליף  לא  וכמובן,  בחבילות,  עמוס 
ניסו  ביין,  האבא  לב  כטוב  והנה  אחיו.  עם  מבט 
אהבת  ולעורר  נעורים  זיכרונות  לו  להזכיר  האחים 
ואמר  האב  אותם  קטע  אז  אבל  בנים,  על  אב 

בפסקנות:

רואה  אני  מאוד.  אותי  אכזבתם  יקרים,  "בנים 
את  רואה  אני  הירושה,  את  רוצים  מאוד  שאתם 
אתם  משקיעים,  שאתם  ִנְדִלים  הבלתי  המאמצים 
הכול, אבל את הדבר  ועושים  ומתחננים  מבקשים 

היעיל ביותר והפשוט ביותר אינכם עושים.

אתכם  שנישלתי  מפורש  באופן  לכם  "אמרתי 
אתם  מדוע  שביניכם.  המריבות  בגלל  מהירושה 
שורש  את  כאשר  הירושה,  על  לבקש  ממשיכים 
חושבים שצריך  תיקנתם?! האם אתם  לא  הבעיה 
לשכנע אותי? אני רוצה לתת לכם יותר מאשר אתם 
רוצים לקבל, אבל הבעיה אינה אצלי אלא אצלכם.

אבל  לי,  שגרמתם  הצער  את  לתאר  אפשר  "אי 
הצער מהאכזבה שאתם גורמים לי בכך שאתם לא 
– עולה על כל  מצליחים להבין מסר כל כך פשוט 

הצער שגרמתם לי עד כה ---"

מי הם הבנים?
הבנים,  כלפי  מכוונים  אינם  האב  של  הדיבורים 
כלפינו. אנו הבנים שגלו מעל שולחן אביהם.  אלא 
אנו הבנים שיודעים היטב על מה ולמה איבדנו כל 
בינינו.  לשכון  חזר  לא  ה'  ולמה  מה  ועל  הרבה  כך 
מתאבלים  ומתחננים,  שמבקשים  הבנים  אנחנו 
ובוכים, ועושים הכול בשביל לשמח את האבא, אבל 
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מאמר

ראש הישיבה

האחים היו מזועזעים 
מכך שהאב בחר 
בצוואתו להוריש את 
כל נכסיו לקרנות 
צדקה ולא להוריש 
להם אף לא אגורה 
אחת שחוקה.
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