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s we once again begin to learn the Torah, we should do 
so with a renewed appreciation of how it teaches us 
Chochmo in all areas of our lives. So, I want to share a 

subtle message which can be found in this Parsha.
 
Hashem begins the restriction to eat from the Eitz Hada'as 
by saying, "You can eat from every tree in Gan Eden". This 
“opening line” is commonly found in the Torah. You can work 
for 6 days but not on Shabbos.
 
First, Hashem tells us what we can do which is always the 
vast majority of opportunities. Only afterwards, does He limit 
our actions and tell us what we can’t do. Even what Hashem 
restricts, He offers alternative ways to enjoy those pleasures 
as the Gemoro explains. People can find alternative ways to 
still enjoy the taste of meat and milk and other Issurim.

This approach highlights Hashem’s kindness to us to ensure 
that we don’t convince ourselves that Hashem is mean and 
not letting us enjoy ourselves. It also teaches us another life 
skill.
 
As parents, employers, even as friends, we often have to tell 
people not to do something. We often try to do so by asserting 
our right to do so. So, we lay down the law without explanation 
or appeasement. Instead, we should follow Hashem’s lead. We 
should begin with what they are allowed to do (but don’t do 
it in a pretentious manner) and then limit the specific area 
which they can’t do. The greater the ratio’s gap between what 
they are allowed and not allowed to do, the easier it will be 
for them to graciously accept the instructions given to them.
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By Rabbi Shmuel Gluck

A

ome people find it easier than others to stay happy. Those 
same people generally don’t get “derailed” when things 
don’t work out. I would like to discuss this thought. This 

topic is always an important one but even more so now, as for 
the second time, schools and Shuls may close down, and once 
again, life as we know it may become completely disrupted. I 
have found some traits are found in people that help them “go 
with the flow” and the opposite traits are found in those that 
become derailed when life doesn’t go as scheduled.
 
1) People that easily become derailed have a specific rigid 
vision of what the outcome should be. The absence of that 
outcome translates into failure on their part, will cause harm 
to their families, and they feel that they can’t possibly be happy. 
They invest not only their time and energy to achieve that 
outcome, but they subconsciously define themselves based 
on that outcome. Sometimes the outcome is reasonable, 
other times not. Either way, the challenge is that their view 
of success, and therefore happiness, can only be found in that 
single group of outcomes.
 
Those that go with the flow also focus on a specific outcome 
but understand that the outcome is nothing more than a 

“good idea”, and they realize that it is only a good idea based 
on past experiences and cultural norms. But they also realize 
that there are many other ways that they can be happy and 
they are "open to suggestions” even if those suggestions are 
actually their only option.
 
For example, if someone had plans to go to a friend for 
Shabbos and those plans were cancelled at the last minute, 
many people would feel as if their Shabbos had been sabotaged 
by evil forces. Compounding that feeling is the feeling of being 
overwhelmed because they now have to pull a Shabbos meal 
out of nowhere on short notice.
 
Those that don’t become overwhelmed stay even-keeled 
because they realize (whether they actually think it or it is 
something intuitive) that their primary goal was not to go to 
their friend. Their goal was to enjoy Shabbos. There are other 
ways to achieve that underlying goal.
 
So they are thinking, whether they are aware of it or not, that, 
“OK, so the plan to go to my friend didn’t work out but the 
plan to enjoy Shabbos can still happen." They begin thinking of 
inviting someone to them, going to the library before Shabbos, 

S
Staying Fluid By Rabbi Shmuel Gluck

 
 

A Study of Shabbos #1 – Noach and Shabbos 
By David Gurwitz 

 
Chazal tell us that the joy we “banked” during Sukkos is available for us all year. It is with some 
of that great joy from the overflow of Sukkos that this column of writings inspired by Rav 
Shamshon Raphael Hirsch zt”l begins year number four. Our focus will be on Shabbos. 

For starters, I asked for, and received, a bracha from Rabbi Boruch Leff, whose weekly column 
on Shabbos is the very first part of the Yated that I turn to and read every Thursday. I often 
review his two published seforim containing many of his columns and plan on incorporating them 
into this series on Shabbos.   

I wrote in our last column that we can bring the malchus and simcha of our sukkah into each 
week via Shabbos when we say, “Yismechu vemalchuscha shomrei Shabbos…” 

Rav Hirsch derives from a fascinating analysis of the precise number and types of offerings 
brought on Sukkos and all year how we can learn about and prefect our mission on Shabbos. 

He writes in his fifth drashah on Tishrei as follows: “Shabbos does not so much lead each Jew 
toward his national destiny as it leads each Jew as an individual being toward his Creator. It is 
precisely this individual relationship of the Shabbos to every single Jew that Klal Yisroel’s national 
relationship with Hashem developed. Thus, the Shabbos is associated with the number two in 
many aspects - two challos, two lights, two kevasim offerings, shamor vezacher, etc.” 

This focus on interpersonal relations is particularly appropriate on Shabbos, since there is a great 
emphasis on ahavas Yisroel and achdus on Shabbos. These two themes also extend to Sukkos. 
This is reflected in the custom of inviting guests for Shabbos - and Sukkos - and spending time 
together at the Shabbos table - and in the sukkah. We can use this warmth to foster our overall 
connection to Hashem.  

In regard to the number two, Parshas Noach is the second parsha of the Torah, and there is a 
great connection between Noach and Shabbos.  

We just finished the period of teshuvah. The letters of the word Shabbos can be rearranged to 
spelled toshuv, return. The word Noach is also closely related to the essence of Shabbos, 
meaning an island of rest and tranquillity in time. The Hebrew word for tranquillity is menuchah, 
and one of my favorite zemiros - and also a favorite of so many others - is sung Friday night: 
“Menucha  vesimchah ohr laYehudim yom Shabbason yom machmadim - Contentment and joy, 
a light for the Jews, a day of rest and delight.” Noach, like Shabbos, recharges and keeps us 
separated from the world, while we rise above the world. Our homes, our arks, our davening, 
must be protected, especially on Shabbos. 

A tzaddik is considered to have the feeling of Shabbos all week. The sefer Noam Elimelech, 
written by Rav Elimelech of Lizensk, discusses the words “Make a tzohar for the teivah from 

 

Trong in all areas.  

536.435 

‘Reference’ – 'ראה מקוםמ'  
My nine-year-old son excitedly told me a story that 
happened to him in the middle of the Haftorah on the first 
day of Rosh Hashanah: “I lost the place during Maftir, I 
looked for the place and I could not find it. Suddenly, a fly 
landed on my machzor and I went to wave it away when I 
realized that it was standing on the exact place where the 
Baal Koreh was reading. I was then able to follow along with 
the reading!!!”  
I was touched by two points in the story. The first point was 
to hear the story from my son in that he was able to see in 
the entire story the hashgacha of Hashem which this 
column always impresses on the hearts of young and old, 
the hashgacha of Hashem on the world. 
The second point is that he patiently waited until between 
the Haftorah and Mussaf, and only then he told me the 
story despite being excited and wanting to tell me the 
minute it happened. But this is the makeup of most of Am 
Yisrael, not to speak during Tefillah and Kriyas HaTorah. 

 נ.ס.
‘Lift your eyes and see…’ – '...שאו עיניכם וראו'  

I still can’t get over the hashgacha story from a few weeks 
ago about the parrot that flew into the living room after a 
little boy prayed and beseeched for a pet. The story 
awakened me to look and see the hashgacha pratis that we 
do not always pay attention to and a story happened that I 
wanted to publicize. 
Our table is made of a wide board. It is possible to extend it 
on two sides. The pegs that insert on one side of the table 
broke which made it possible to extend it on only one side 
of the table. This did not work for us, so I innocently turned 
to the Creator of the World like that little boy and I asked 
for a good idea for a solution. 
Just a few days went by when I passed a makolet [small 
grocery store] and I saw that someone had thrown out an 
exact table and the pegs of the inserts were intact and fine. 
I gladly took the extension and thanked Hashem, and I see 
how easy it is to ask and only pay attention that you receive 
and thank. 

 י.א.
  

Bereishis 
5781 

Pardes of the Torah – התורהס "פרד  
[Pardes has a dual meaning: an orchard and the 4 ways of learning Torah] 
Chazal tell us about Rebbe Akiva who would sit and expound heaps 
of halachos from every crown of the letters in the Torah. We have 
to understand, why did Rebbe Akiva expound those heaps of 
halachos? Chazal told us this as a sign for the great significance of 
those expositions, even though they did not transmit those very 
expositions. We must also understand what this teaches us, what 
must we and can we take from this method for our avodah? 
The Gemara relates regarding Rabbah bar Bar Chana who hired 
porters to carry barrels of wine. They were negligent and broke the 
barrel. Rabbah bar Bar Chana took their clothes as payment for the 
damages they caused him. The porters went to Rav to complain. 
Rav told Rabbah to return the clothing. Rabbah asked: “Is that the 
law?” “Yes, since it states 'למען תלך בדרך טובים' – ‘in order that you 
go on the right way’” Rabbah returned their clothing. The porters 
then said to Rav, “We are poor, and we worked all day and now we 
have nothing with which to buy food.” Rav said to Rabbah, “Go give 
them their wages.” Rabbah bar Bar Chana asked, “Is that the law?” 
Rav replied, “Yes, that is the law as the posuk continues  וארחות'

שמור'תצדיקים   – ‘and you shall guard the ways of the righteous’”. 
We have merited to complete ten years of printing the unique 
sheet of ‘Tiv Hakehila’ and ten seforim! We are now at the 
beginning of the eleventh year and we are doing some soul 
searching. What is our goal? Why do we sit and expound heaps of 
drashos? As is our way, we try to learn from the ways of our 
fathers. Just as we see by the earlier Tzaddikim, that all the Torah 
that we learned was to teach us how to conduct ourselves in their 
ways, daily living. From the posukim of the Torah we derive 
‘halacha l’maaseh’ – practical law. This then is our goal, to learn 
‘halacha l’maaseh’ from the parsha and the posukim, and so we are 
not busy with cute pieces and novelties, rather, we are always 
searching for things that we can put into practice. May it be His will 
that there should be no stumbling because of us, and we should 
merit to continue to spread the Torah of Hashem Yisbarach  ללמוד'
 .’to learn, teach, safeguard and perform‘ – וללמד לשמור ולעשות'

- Introduction to Tiv HaTorah – Bereishis – New Edition 
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“And G-d saw that it was good”

HKB”H Saw that “It was good” Six Times during the Creation 
Corresponding to the Six Orders of Torah She’b’al Peh 

Embedded in the Creation

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Bereishis 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

It Doesn’t Say “And G-d saw that it was good” 
regarding the Creation of Man

In addition, let us examine the text related to the sixth 
day of creation.  First, HKB”H created animals, creeping 
creatures and wild beasts.  With regards to their creation, it 
is written for the sixth time (ibid. 25): “And G-d saw that it 
was good!”  Yet, immediately afterwards, still on the sixth 
day, the creation of man is mentioned (ibid. 26): ויאמר אלקים" 

 and G-d said, “Let us make man in—נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"
our image, as our likeness.  The narrative does not classify 
his creation as “good,” as it does with regards to the rest of 
creation.  Nevertheless, subsequently, regarding the totality 
of creation, it is written (ibid. 31): וירא אלקים את כל אשר עשה והנה" 

 and G-d saw all that He had made, and behold—טוב מאד"
it was very good.  Clearly, this should cause us to raise our 
eyebrows.  Why was the creation of man, the crowning jewel 
of creation, different from all the rest of creation?  Why does 

This week, we read parshas Bereishis.  It describes the six 
days of creation.  During the creation, HKB”H—the ultimate 
Good—classifies everything that He created as “good.”  For 
example, regarding the first day of creation, it is written 
(Bereishis 1, 4): "טוב כי  האור  את  אלקים   G-d saw that—"וירא 
the light was good.  Similarly, regarding the creations of 
the other days (with the exception of the second day), it is 
written (ibid. 10, 12, 18, 21, 25): "וירא אלקים כי טוב"—and G-d 
saw that it was good!

As to why this classification is excluded on the second day 
of creation, let us refer to Rashi’s commentary (ibid. 7).  He 
explains that the creation of the water was not completed 
until the third day; hence, on the third day of creation, it says 
 it was good”—twice (once for the second day and“—"כי טוב"
once for the third day).  In this essay, we will explore the 
significance of the six-fold pronouncement: "וירא אלקים כי טוב".  
Is it even conceivable that HKB”H would create something 
that is not good?!  

Through the infinite grace of Hashem, we begin a new cycle of essays illuminating the weekly Torah readings 

for the new year 5781.  So, let us begin by expressing our praise and gratitude to HKB”H, Who favors man 

with knowledge, Who supports our efforts to benefit and enrich the public, to delight in the parsha of the 

week and the festivals via the brilliant light of our sacred Rabbis—the Rishonim and Acharonim.  We beseech 

HKB”H to continue to enlighten us with the illumination of His Torah, to enable us to perceive to some, 

small degree the wealth stored within the Torah.  As Yisrael’s sweet psalmist, David HaMelech, requested so 

eloquently (Tehillim 119, 18): “Unveil my eyes that I may perceive wonders from Your Torah.”

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

AAbbssoolluuttee  TTrruutthh  
יום ““  33::22 את  אלקים  ויברך 
בו   כי  אתו,  ויקדש  השביעי 
אשר   מלאכתו  מכל  שבת 

  ””ברא אלקים לעשות

“And Hashem blessed the seventh day 
and sanctified it because on it He 
abstained from all of His work which 
Hashem created to make.”  What do the 
words of the end of this Posuk, “which 
Hashem created to make” mean?  

 Hakodosh Boruch Hu blessed 
and sanctified.  He blessed Shabbos with 
the Mon, for all the days of the week 
there would descend for each person in 
Klal Yisroel an Omer of Mon, but on the 
sixth day, double Mon would descend.  
Hakodosh Boruch Hu made Shabbos holy 
with the Mon, with the Mon not 
descending at all on Shabbos. (רש"י) 

 Rashi says (see above) that 
Hakodosh Boruch Hu blessed Shabbos by 
having two portions of Mon to descend on 
Erev Shabbos, and made Shabbos 
Kodesh by having nothing descend on 
Shabbos.  Brocha means having more 
goodness brought down to this world, and 
that Brocha is complete if it used 
properly to create Kedusha, with the 
absence of something.  Kedusha is 
brought about by refraining from 
something.  The Torah is teaching us 
from Shabbos, that it is possible to do 
both; there was Brocha in that a double 
portion came down on Erev Shabbos, and 
then Kedusha on Shabbos – that nothing 
came down, and the extra that came 
down on Erev Shabbos was used. (  חתם
 (סופר

 Rashi says that Hakodosh 
Boruch Hu blessed Shabbos with the 
Mon, by having a double portion come 
down on the sixth day, and made Shabbos 
holy by having nothing come down on 
that day.  We can Darshen this from the 
words in the Posuk.  “השביעי יום   – ”את 
meaning that which is secondary to the 
seventh day, that for the Brocha, that 
which was secondary to Shabbos, the 
sixth day, received Brocha – a double 
portion of Mon.  “ויקדש אתו” – however as 
far as sanctifying the day, “אתו” – it – the 

day of Shabbos was sanctified, and no 
other day. (תורת גבריאל) 

 A craftsman who makes a 
vessel, after the vessel is complete, he 
begins to use the vessel for its intended 
purpose, such as a watch and the like.  
Now that Hakodosh Boruch Hu 
completed the Creation of the world, it 
was ready to be used for its intended 
purpose. (חתם סופר)  

 If you analyze the words of the 
Ma’aseh Bereishis, you will find six times 
that the last letters of three consecutive 
words spell, “אמת.”  (For example, 
 .)”ויברא   אלקים  את“ and ”בראשית  ברא  אלקים“
The reason for this is to entrench the 
Midah of Emes into the world.  It is only 
six times and not seven, for in regards to 
Shabbos it did not need an external אמת, 
for Shabbos itself is אמת.  Yerushalmi in 
Meseches Demai 4 – says that an Am 
Ha’aretz is afraid to lie on Shabbos, due 
to the fear of Shabbos which envelopes 
him.  Shabbos is the root of Emes and is 
pure from evil.  The Zohar Hakodosh says 
that the Midah of Emes is the stamp of 
the Ribbono Shel Olam.  The stamp of the 
Ribbono Shel Olam is pronounced on the 
holy day of Shabbos. (באר משה) 

 ,Klal Yisroel said – שני סוגי אהבה  
ונשמע“  ;they will do and listen – ”נעשה 
they voluntarily accepted upon 
themselves to heed the Torah.  Later on, 
Hakodosh Boruch Hu placed a mountain 
over their heads and told them that if 
they accept the Torah, good, if not, they 
would be buried there on the spot. Why 
did Hakodosh Boruch Hu have to force 
Klal Yisroel to accept the Torah, when 
they had previously already accepted the 
Torah voluntarily?   There are two types 
of אהבה, love.  There is one called, “  אהבה
 .like a love of one to his friend – ”רצונית
Due to this love, one wants to fulfill the 
will of his friend.  Then there is a second 
type of Ahavah called, “אהבה עצמית” – this 
a true love, like the love of a parent to his 
or her child.  This love is a love which is 
rooted in the own person.  Everything he 
does is for the benefit of his child.  There 
may be times that it appears that the 
parent is acting against the will of the 

child.  The reason that the child sees it 
that way is due to a lack of knowledge. 
The parent will do anything that is for 
the good of the child, for the parent has a 
true love for his child.  The same is true 
with Hakodosh Boruch Hu to Klal 
Yisroel. Hakodosh Boruch Hu only gives 
His children, Klal Yisroel, good.  That 
good is in His eyes, for He truly knows 
what is good, although in the eyes of the 
children, Klal Yisroel, it may not seem 
good. Hakodosh Boruch Hu gave us the 
Toras Emes, for that is the lifeline of this 
world.  Hakodosh Boruch Hu placed the 
mountain over our heads and forced us to 
take the Torah, to teach us that He has a 
true love for us.  Receiving the Torah is 
certainly good, whether we recognize the 
good or not.   Hakodosh Boruch Hu does 
good for us no matter what we think, for 
He has a true love for us. (דברים אחדים) 
 Why did Hakodosh Boruch Hu 
create this world?  He did so for our 
benefit. The last letters of these words 
spell, “אמת.”  Hakodosh Boruch Hu is 
complete אמת, truth – the absolute truth.  
Hakodosh Boruch Hu gave His children, 
Klal Yisroel the most precious gift in the 
world, the Torah Hakdosha.  Shabbos is 
the day which represents the absolute 
 ,in the world.  It is a day of Kedusha אמת
a day of Ruchniyos.  We must connect 
ourselves to Hakodosh Boruch Hu on this 
holy day, and we must seek to serve Him 
through Tefilah, Zemiros, and Torah.  
During the busy days of the week, one 
may not have the time to contemplate 
that everything that Hakodosh Boruch 
Hu does is for our good.  He is our Father, 
and even if something does not appear to 
us as good, we must know it is good.  
Hakodosh Boruch Hu has a true love for 
us, and therefore, everything He does is 
always for our good, not necessarily what 
we think we want.  Shabbos is the Emes, 
the day of Kedusha. The Mon did not 
come down on that day, yet there was 
Brocha from the day before to have for 
the holy day of Shabbos.  May we use this 
holy day properly, use it as a day to come 
close to Hakodosh Boruch Hu, and 
reciprocate the true love that Hakodosh 
Boruch Hu has for us.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS BEREISHIS 
T H E  M A S T E R  P L A N  W I T H  H A S H E M ' S  S I G N A T U R E  

Rabbi Yaakov Emden writes in Migdal Oz (Zitamar 220b), “The stones of Mount Sinai have on them an image of the sneh; therefore 
this mountain is called Sinai because of the sneh in which G-d revealed Himself to Moshe. One of the distinguished members of 
Barcelona brought to me some of these stones and I saw on them the sneh in perfect detail. This is a Heavenly phenomenon, for when 
I broke the stone in pieces I found the image of the sneh on every side and inner part of the stone, and I marveled at this.” 
 
Similarly, the Kabbalistic work Arvei Nachal (Parshat Shemot) notes, “It is known that the image of this sneh appears on all the stones 
of Mount Sinai, and it is a wondrous sign that this is so, since when any such stone is broken into fragments, each will have an image 
of the sneh. Indeed these stones from Mount Sinai are a segula for the revelation of the Torah.”  
If an event such as giving of the Torah to Yisrael can leave in the world the signature of Hashem, how much more so would the event 
of Hashem's creation of Man who is the sole purpose of the universe, must display an everlasting signature of Hashem. What 
characteristic of Man manifests this stamp of G-dliness?  
 
The answer is that there are two parts of Man that mirror the signature of his creator, one spiritual and the other physical. The spiritual 
testimony to his creator is Man's soul. The passuk says concerning the creation of Man םייח תמשנ ויפאב חפיו  (Bereishis 2,7) Hashem 
blew into his nostrils a living soul. The Baal Haturim writes that the end letters of these four words spell םתוח  which means signature. 
The uniqueness of Man over everything else of creation is that he is the sole possessor of a soul לעממ קלא קלח  a likeness to Hashem. 
Only Man alone was crowned with the title of םיקלא םלצ  which means in the image of Elokim. With this power of the neshama, Man's 
mission in this world is to execute correct moral choices thereby spread the light of Hashem throughout, and proclaim Him the  ןודא

 .the Master of all existence , םלוע
 
Aside from the neshama which cannot be observed with our senses, the testimony of Hashem's signature in the world can be brought 
to our attention through the wondrous and miraculous physical body in which the neshama resides. We recite in the Bracha of Asher 
Yatzar המכחב םדאה תא רצי רשא  Hashem created Man with obvious wisdom. The word המכח  in this context lends to two 
interpretations. One is that Man was created with wisdom which is the manifestation of his possession of G-dliness. Secondly that 
Hashem's creation of the human body is a display of Hashem's unfathomable all-encompassing perfect wisdom and exactness that is 
fundamental in the ultimate perfect functioning of the human body.  
 
With the advancement of Science and Biology research and with the help of super technology, we have discovered that one cell alone 
of the thirty trillion cells that Man contains in his body is itself a complex universe more sophisticated than a super nano chip. The 
passuk says וניקלאכ רוצ ןיא  and Chazal (Megillah 14) interpret this passuk to mean וניקלאכ רייצ ןיא  there is no artist and craftsman 
comparable to Hashem. When one mints coins he first makes a coin die and all the coins come out exactly as the first. Yet when 
Hashem created Man, it's miraculous to realize that all his offspring for generations and generations are not clones but rather different 
and are not duplications of each other.  
 
This is because of the DNA factor that each cell possesses. DNA is the master plan for life on earth and the source of the wonderful 
variety we see around us. DNA is perhaps the most famous biological molecule; it is present in all forms of life on earth. Virtually every 
cell in your body contains DNA or the genetic code that makes you you. DNA carries the instructions for the development, growth, 
reproduction, and functioning of all life. Differences in the genetic code are the reason why one person has blue eyes rather than 
brown, why some people are susceptible to certain diseases, why birds only have two wings, and why giraffes have long necks. 
Amazingly, if all of the DNA in the human body was unraveled, it would reach to the sun and back more than 300 times.  
 
Can you imagine that DNA the Master Plan of Life was only identified in 1869! Since then little attention was given to this discovery 
until the groundbreaking conclusion of 1953: that the DNA molecule exists in the form of a three-dimensional double helix. I believe 
that the signature of the body that gives constant testimony to its Master Creator with the Master Plan of the entire universe is the  
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

םוהתינפלעךשחווהבווהתהתיהץראהו
When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the 

surface of the deep. (1:2)
ךשחהןיבורואהןיבםיקלאלדביו...רואיהיורואיהיםיקלארמאיו

G-d said, “Let there be light,” and there was light, and G-d 
separated between the light and the darkness. (1:3,4)

In what must be the most interpreted, but yet remains the 
most enigmatic, ambiguous pesukim, the Torah commences with the 
story of Creation. It is a topic which can be studied for a lifetime and 
its interpretation still remains elusive, because its profundity is far 
above our mortal cognitive limitations. Just to give the reader 
snippets to think about, I cite from Kol HaTorah by Horav Eliyahu 
Munk, zl, concerning the phrase v’choshech al pnei sehom; “with 
darkness upon the surface of the deep.” The Ramban explains that 
darkness is not to be thought of as an absence of light, but as the 
effect of a creation ad hoc – a creation of darkness. Rav Munk 
observes that noticeably the creation of darkness precedes the 
creation of light, with this sequence (darkness preceding light) 
revealing a characteristic of both the physical and spiritual realm. It 
is the principle of ascendancy in creation, moving from negative to 
positive and from nothingness to being. Regardless of the conditions 
that confront us, this is the path which perfection must take. Why? 

I think that to achieve perfection, one must first eradicate, 
expunge, the negative. Otherwise, the perfection is flawed, subject 
to failure at any juncture of challenge. Ramchal devotes an entire 
chapter to the middah, attribute, of nekiyus (loosely translated as 
cleanliness, but more closely resembles purity). A naki is a person 
who has purged himself both from bad character traits and sinful 
actions. A naki avoids any subtle wrongdoing or even the 
appearance of it. It is a state of mind in which a person does not 
even fall prey to “rationalised” sin, having convinced himself that a 
certain activity is permissible. He must separate himself from 
anything negative. It is the type of “baggage” that will destroy his 
“journey.”

Hashem created light. This original light was later 
concealed (ohr haganuz) and set aside for the tzaddikim, righteous, 
in Olam Habba, the World-to-Come. This original light was created 
to dissipate the darkness that preceded it and now covered the 
abyss. The Baal HaTanya explains that our task as human beings 
with cognitive ability is to take a lesson from the light arising from 
the darkness, to act likewise in our own lives, to make our light and 
the light of others emerge from amidst the darkness in which so 
much of the world is immersed. We should look at ourselves and at 
others and say: Yehi ohr, “Let there be light.” Let us arise from the 
abyss to endeavour to achieve perfection.

Interestingly, Hashem next separated the light from the 
darkness. He did not have the light rule over the darkness, despite 
the fact that when He saw the light, He called it tov, “good.” He 
allowed darkness to subsist, but he separated it from light. We can 
derive a powerful lesson from here, explains Rav Munk. From the 
beginning of Creation, Hashem instituted the principle of havdalah, 
separation, in the universe. (This was the prototype for gender 
separation.) Thus, He separated Heaven and earth.

In the world plan, separation is a catalyst to life on earth. 
Indeed, it is this universal polarisation that gives man his earthly 
mission: to do everything within his power to transcend these 
dualisms and to bring about the Supreme unity everywhere that he 

possibly can. We must never forget that everything emerges from 
one unique Source, and everything instinctively tends to return to it. 
Man and woman were originally formed as one being, and 
subsequently separated into two distinct bodies. Thus, the tendency 
to become “one flesh” is natural and deeply rooted in their 
emotions. This concept likewise, applies, to the other separations: 
light from darkness; Shabbos from weekday; Klal Yisrael from the 
other nations; holy from profane. These are not naturally occurring 
separations/havdalos, which represent eternal, immutable, 
definitive states of separation. In the future, the separation between 
light and darkness will be overcome when Ohr chadash al Tzion ta’ir, 
“A new light will shine on Tzion.” Similarly, through the spread and 
growth of moral forces (which will eventually override the filth and 
moral bankruptcy which characterise modern society) of mankind, 
the separations between Klal Yisrael and the nations of the world 
will disappear, as all nations will unite to serve Hashem (this does 
not mean that they will become Jewish. They will continue as 
gentiles, but will maintain an elevated moral code of living, similar to 
ours). All differences will dissolve, and all the nations will revere the 
supreme unity. Ultimately, the difference between Shabbos and the 
six weekdays will make way for the Yom shekulo Shabbos 
u’menuchah l’chayei Olam Habba, “The time/day of continual 
Shabbos and continual rest in the World to Come.”

Perhaps we might add a new idea concerning the concept 
of unity. After Hashem created each day, the Torah writes that 
Hashem saw that “it was good” (except on day two, because, on that 
day, Hashem began to create the waters but He did not complete 
them until the third day [Rashi]. Alternatively, upper and lower 
waters were divided that day. Division indicates strife. There is 
nothing “good” about strife). On the third day, the Torah writes, “It 
was good,” twice. Yom she’nichpal bo ki tov; “The day that ki tov was 
doubled.” What is so special about the number/day three?

Let us “crunch” the numbers. The number one represents 
unity. It also implies simplicity and agreement. One is alone. There is 
no discord, no disturbance when one is alone, but then there is no 
interaction with anyone – full stop. Koheles (4:9) expresses the 
meaning of the number two: Tovim ha’shnayim min ha’echad, “Two 
are better than one.” That only works, however, when the two are 
on the same page, working well together. Otherwise, two can imply 
duality, separation, and, at times, tension. 

The number three connotes harmony and synthesis. While 
the unity of number one connotes isolation and exclusivity, the unity 
of number three is created by inclusiveness and acquiescence. 
Number two is neither banished nor abandoned, but prevailed upon 
to join with number one, to ease the tension and work through 
whatever complexities may stand in opposition to an enduring, 
amicable conciliation. Number three seeks a common denominator, 
a universal goal to which one and two can work toward as a joint 
venture. Three focuses on transforming adversity into diversity, thus 
creating lasting harmony and unity. Thus, it is doubly good. 

At the end of time, the only true unity is the Oneness of 
Hashem, which is perfect. Our goal always has to focus on 
perfection, nekiyus, purity. While separation works to a certain 
extent, it is not ideal. Thus, we all look forward to that glorious day 
when the separations will merge together as everyone recognises 
the Glory of Hashem. 
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Shabbos 3:23:00 AM –IWwX DLWM 
Rosh Chodesh is Sunday and Monday 

Times courtesy of MyZmanim.com and 
EzrasTorah.org 

* Based on Emergence of 3 Stars  
Now You Know! 

The Taamei HaMinhagim says there is a 
custom to fast on Erev Rosh Chodesh 
because the moon became smaller.  
The Gemara in Chullin (60b) relates that 
originally, the sun and the moon were 
the same size. The moon asked Hashem 
how two kings could share one crown so 
Hashem told the moon to shrink itself.  
Hashem then tried to console the moon 
but it didn’t work.  He therefore said 
that Klal Yisrael should bring a kapara 
for Him having made the moon smaller.   
The moon is at its smallest the day 
before it begins getting larger on Rosh 
Chodesh so this may be why the custom 
is to fast on Erev Rosh Chodesh, as part 
of the kapara. 
When Rosh Chodesh is Sunday, like this 
month, we read the special haftorah of 
Machar Chodesh which took place on 
erev Rosh Chodesh and discusses the 
love of Yehonason and Dovid, how 
Yehonason saved his life, and promised 
that their children would forever be at 
peace.  Perhaps we do this because 
they were in a similar situation. Two 
kings were vying for the same crown. 
When Yehonason voluntarily made 
himself smaller so Dovid could rule, he 
effected a kapara of sorts and we 
remember this.   
Unlike the moon which felt bad when it 
was ordered to be made smaller, 
Yehonason was happy to sacrifice his 
own honor for the honor of his beloved 
friend and did it of his own accord. 

Thought of the week: 

The truth is still the truth, 
even if no one believes it. A 
lie is still a lie even if 
everyone believes it. 

(D:A TYwARB)  „.VwXH IYBW RWAH IYB OYQLA LDBYW BWU YK RWAH TA OYQLA ARYW‰ 
“And G-d saw that the light was good, and G-d separated between the light and 
between the darkness.” (Beraishis 1:4) 

The things Hashem created during the six days were the way He wanted them to be. The light 
that emerged from Hashem’s utterance, “Let there be light,” was exactly what He wanted. Why, 
then, as the Gemara teaches (quoted by Rashi), would Hashem turn around and hide the light 
away? The Gemara explains that the light was too good to be used by the wicked so it was 
stored away for the righteous in the future. Hashem was not "surprised" by the outcome of the 
creation of light, so what was the point of creating something that could not be used now? 

Furthermore, though day and night were not separated until the fourth day when the sun and 
the moon were created, the beginning of that separation is mentioned now, on the first day. 
What is the reason for immediately storing away this light even before Man was created? Surely 
no wicked people could use the light in the ensuing days when they didn’t yet exist. 

One final nuance. We have a rule that Hashem’s name is not attached to something bad. 
Therefore, for example, it says, “And G-d called the light, “ohr,” and darkness ‘was called’ night, 
and it was evening and it was morning one day.” Though Hashem named the light, His name is 
not mentioned as directly calling the darkness night. Why, then, would Hashem’s name be 
mentioned by the making of a distinction and the hiding away of the light? Is this not a “bad 
thing” that it could not be used? 

The posuk ends by saying it was evening and morning, “one” day, not “the first day.” This 
alludes to the fact that on that day, Hashem was One, meaning, alone in the Universe. Even the 
angels were not created until the next day. At that point, it was necessary to hide away the light 
already, lest it be tainted by another viewpoint that didn’t understand its perfection. 

There is an ultimate truth in the world, and the original light illuminated it. However, it is possible 
to corrupt that truth and use it for the wrong thing, or pervert the truth by twisting it. Hashem 
understood that the existence of this light of truth was necessary, but also that it needed 
protection. Even the angels could not be trusted with it, so Hashem began the process now, 
when He alone was in the world. 

He hid that light in the Torah, and those who properly and diligently study it are enlightened to 
the truths of the Universe. The ultimate goal, however, is for that light to shine forth across the 
world, when no longer will people seek to usurp its power nor manipulate the truth. On that day, 
Hashem will [again] be One, and His name will be One. 

In Vilna, a woman had a shaila on a chicken. After her husband went off to the Rov, she 
remembered that R’ Eliyahu, the saintly Vilna Gaon lived nearby and presented the shaila to him. He 
pronounced it treif (forbidden). Her husband returned joyfully a few moments later and said, “The 
Rov said it is kosher!” The woman told her husband what the Gaon had said, and he returned to the 
Rabbi quite shaken. 

“Do not fear,” said the Rov. “Tell your wife to prepare the chicken, for tonight both I and R’ Eliyahu 
will partake of it in your home.” The man rushed home to tell his wife the exciting news. The Rov then 
went to visit the Vilna Gaon. “R’ Eliyahu,” he said, trembling before him, “I know that I may not be as 
great as you in Torah scholarship. However, I am the Rov in this city, not you, and my word must be 
law.” R’ Eliyahu agreed and together they went to the man’s home to eat from the chicken. 

As the woman placed the plate before the solemn-faced Gaon, the tallow candle on the table 
suddenly fell over and landed in it, making it forbidden without question. Shaken, the woman thought 
it was an omen that her chicken was indeed treif. 

With a smile, the Vilna Gaon told the couple, “Enjoy your chicken for our venerable Rabbi has 
proclaimed it Kosher. As for me, I have a personal stringency that I do not eat foods which have had 
a shaila on them, even if they are determined to be Kosher. I am pleased that in Heaven, it was seen 
fit to allow me to keep this stringency and I was thus prevented from eating the chicken tonight.” 
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‘Reference’ – 'ראה מקוםמ'  
My nine-year-old son excitedly told me a story that 
happened to him in the middle of the Haftorah on the first 
day of Rosh Hashanah: “I lost the place during Maftir, I 
looked for the place and I could not find it. Suddenly, a fly 
landed on my machzor and I went to wave it away when I 
realized that it was standing on the exact place where the 
Baal Koreh was reading. I was then able to follow along with 
the reading!!!”  
I was touched by two points in the story. The first point was 
to hear the story from my son in that he was able to see in 
the entire story the hashgacha of Hashem which this 
column always impresses on the hearts of young and old, 
the hashgacha of Hashem on the world. 
The second point is that he patiently waited until between 
the Haftorah and Mussaf, and only then he told me the 
story despite being excited and wanting to tell me the 
minute it happened. But this is the makeup of most of Am 
Yisrael, not to speak during Tefillah and Kriyas HaTorah. 

 נ.ס.
‘Lift your eyes and see…’ – '...שאו עיניכם וראו'  

I still can’t get over the hashgacha story from a few weeks 
ago about the parrot that flew into the living room after a 
little boy prayed and beseeched for a pet. The story 
awakened me to look and see the hashgacha pratis that we 
do not always pay attention to and a story happened that I 
wanted to publicize. 
Our table is made of a wide board. It is possible to extend it 
on two sides. The pegs that insert on one side of the table 
broke which made it possible to extend it on only one side 
of the table. This did not work for us, so I innocently turned 
to the Creator of the World like that little boy and I asked 
for a good idea for a solution. 
Just a few days went by when I passed a makolet [small 
grocery store] and I saw that someone had thrown out an 
exact table and the pegs of the inserts were intact and fine. 
I gladly took the extension and thanked Hashem, and I see 
how easy it is to ask and only pay attention that you receive 
and thank. 

 י.א.
  

Bereishis 
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Pardes of the Torah – התורהס "פרד  
[Pardes has a dual meaning: an orchard and the 4 ways of learning Torah] 
Chazal tell us about Rebbe Akiva who would sit and expound heaps 
of halachos from every crown of the letters in the Torah. We have 
to understand, why did Rebbe Akiva expound those heaps of 
halachos? Chazal told us this as a sign for the great significance of 
those expositions, even though they did not transmit those very 
expositions. We must also understand what this teaches us, what 
must we and can we take from this method for our avodah? 
The Gemara relates regarding Rabbah bar Bar Chana who hired 
porters to carry barrels of wine. They were negligent and broke the 
barrel. Rabbah bar Bar Chana took their clothes as payment for the 
damages they caused him. The porters went to Rav to complain. 
Rav told Rabbah to return the clothing. Rabbah asked: “Is that the 
law?” “Yes, since it states 'למען תלך בדרך טובים' – ‘in order that you 
go on the right way’” Rabbah returned their clothing. The porters 
then said to Rav, “We are poor, and we worked all day and now we 
have nothing with which to buy food.” Rav said to Rabbah, “Go give 
them their wages.” Rabbah bar Bar Chana asked, “Is that the law?” 
Rav replied, “Yes, that is the law as the posuk continues  וארחות'

שמור'תצדיקים   – ‘and you shall guard the ways of the righteous’”. 
We have merited to complete ten years of printing the unique 
sheet of ‘Tiv Hakehila’ and ten seforim! We are now at the 
beginning of the eleventh year and we are doing some soul 
searching. What is our goal? Why do we sit and expound heaps of 
drashos? As is our way, we try to learn from the ways of our 
fathers. Just as we see by the earlier Tzaddikim, that all the Torah 
that we learned was to teach us how to conduct ourselves in their 
ways, daily living. From the posukim of the Torah we derive 
‘halacha l’maaseh’ – practical law. This then is our goal, to learn 
‘halacha l’maaseh’ from the parsha and the posukim, and so we are 
not busy with cute pieces and novelties, rather, we are always 
searching for things that we can put into practice. May it be His will 
that there should be no stumbling because of us, and we should 
merit to continue to spread the Torah of Hashem Yisbarach  ללמוד'
 .’to learn, teach, safeguard and perform‘ – וללמד לשמור ולעשות'

- Introduction to Tiv HaTorah – Bereishis – New Edition 
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Because of this your brothers will acknowledge you and they will be 
called Yehudim in your name’. Yehuda opened the door to admit 
mistakes, and the result was that this trait is called by his name, 
‘Yehuda’. Not only is this trait called by his name, but every Jew is 
called a Yehudi which teaches that it is a fine trait for the Nation of 
Israel, and this is their nature. 
These words have particular meaning when it comes to chinuch – 
training children – since chinuch is one of the hardest things. Shlomo 
HaMelech taught us all the laws of chinuch on one leg when he said 
(Mishlei 22:6)  נער על פי דרכו''חנוך ל  – ‘train the youth according to 
his way’, but in order to keep his advice we must be very smart, and 
much help from Heaven [siyata d’Shmaya]. From the start, every 
mechanech [teacher] is obligated to understand the tender souls 
standing before him, the result from this understanding will be that 
he will know which strings will draw their hearts to learn Torah and 
do good deeds. It is up to them to lead them on the way and implant 
in them the love for Hashem Yisbarach and His Torah and His 
avodah. 
Sometimes the mindset of the child shows on his face or how he 
goes about, and sometimes he can see the reception of the child 
when he opens his heart to him. But sometimes the teacher can be 
mistaken in his perception and he can send him on a path that is not 
proper, and by doing so he destroys the very soul of the child. But, as 
long as he does not see his mistake, he can have no claim against the 
child since he is trying to do what is expected of him in his limited 
mental capacity. But, if even after the teacher sees his mistake and 
he does not change course, then he causes great harm to himself 
and to the soul of the child. 
This is the law of the mechanech. He must understand the soul of 
every child who all have different characteristics. For this reason, it is 
hard to go down to the depths of his soul. He must know that he can 
easily be mistaken. It is always incumbent on him to admit his 
mistake. He should not be ashamed to admit it, even in from of the 
child. Then he will truly be able to succeed over time to steer his 
tender soul to Torah and avodas Hashem and he will merit great 
success in the realm of chinuch. But, if he hardens his heart and says, 
“I am not mistaken”, then aside from impairing his role as a 
mechanech, he also ruins his success in teaching from that point 
onwards. It is almost impossible not to make mistakes in the 
beginning of training the young, but the one who can admit his 
mistakes can then broaden his understanding in the attributes of the 
souls, and other ways to draw their young hearts in the ways of 
Torah and yirah.   

 

ו: )ו:ו(וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ןיתעצב אל לב  
And Hashem reconsidered having made Man on earth, and He 
was pained in His heart. (6:6) 
This posuk is sealed and no one can explain the depths of the 
intent in it, how is it possible to attribute regret to Heaven? Would 
it not be the person who needs comforting? Obviously, the intent 
is not simple. The Torah did not use a word to simply teach about 
regret, the intent of the Torah was to teach us a way of life. Regret 
applies to even great and wise men, sometimes they too can make 
a mistake, and this is not a flaw in their character if they made a 
mistake in a matter. If so, then they need not be ashamed to admit 
the truth when they are informed that they made a mistake in 
something.  
Sometimes a person will go a certain way for a specific purpose 
and with time he realizes that he went the wrong way. However, 
for various reasons it is hard for him to admit his mistake, so he 
continues to err, and he tries to attain his original goal through his 
mistake. But, because of his shame it is hard for him to admit his 
mistake and he remains in his folly as if nothing is wrong, although 
he knows that he will not reach his goal. He is ready to forego his 
goal, so he does not lose respect. The person must know how 
much bad he is causing himself. First, he keeps making the 
mistake, and second, he does not diminish the terrible trait of 
arrogance. 
If while going on the wrong path the person would only consider 
that it is the will of Above that he is mistaken, the person himself 
does not want to be mistaken, and it must be that when he 
planned out his route he considered his steps quite well and he 
thought he was doing the right thing. Then when he realizes what 
happened he sees that he was mistaken, it is a sign from HaKadosh 
Baruch Hu Who intended to go this way and He removed his 
wisdom so that he would err. All this so that he would admit his 
mistake. By doing that he merits to reduce his arrogance and he 
learns humility. HaKadosh Baruch Hu knows that the wisdom that 
he has at that time brings him to arrogance, which removes the 
resting of the Shechina from upon him as Chazal taught (Sotah 5a), 
‘Any person who possesses haughtiness, it is as if he pushes away 
the legs of the Shechina, and in order for him to merit the 
Shechina rest on his handiwork, HaKadosh Baruch Hu puts him I a 
situation where he will admit that his wisdom did not stand up for 
him. Then he will negate his arrogance and merit that the Shechina 
will rest on him again and his handiwork will be successful.’ 
Who was greater than Dovid, King of Israel, who after authoring 
119 chapters of Tehillim he wrote (Tehillim 119:176)   תעיתי כשה'
 I have strayed like a lost sheep’? He too understood that‘ – אובד'
he erred in his ways, and he must admit it, even though he was 
king of Israel he was not ashamed to admit this and to inscribe the 
words in his sefer Tehillim for eternity. If Dovid did not see with 
this admission any flaw in his character, then certainly everybody 
else, it is incumbent on them to admit their mistakes and correct 
the things from now on. 
But if he does not take this heart and he stubbornly stays on his 
wrong way, not only does he ruin his way, but he also loses the 
opportunity to reduce his haughtiness. Aside from the loss this 
incurs, he will have to answer for this trait many other times. 
We see this further on (49:8) that the fine attribute of a Jew is that 
he can admit his mistake. The moniker of ‘Yehudi’ teaches this. 
This is what Yaakov was saying to Yehuda, 'אתה יודוך אחיך' – ‘you, 
your brothers should acknowledge’, and as mentioned in Targum 
Yehonasan there, ‘Yehuda admitted to the incident of Tamar. 

 הצלחת האדם מתוך הכרה בשגיאות 
A person’s success by recognizing 

mistakes 
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“And G-d saw that it was good”

HKB”H Saw that “It was good” Six Times during the Creation 
Corresponding to the Six Orders of Torah She’b’al Peh 

Embedded in the Creation

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Bereishis 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

It Doesn’t Say “And G-d saw that it was good” 
regarding the Creation of Man

In addition, let us examine the text related to the sixth 
day of creation.  First, HKB”H created animals, creeping 
creatures and wild beasts.  With regards to their creation, it 
is written for the sixth time (ibid. 25): “And G-d saw that it 
was good!”  Yet, immediately afterwards, still on the sixth 
day, the creation of man is mentioned (ibid. 26): ויאמר אלקים" 

 and G-d said, “Let us make man in—נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"
our image, as our likeness.  The narrative does not classify 
his creation as “good,” as it does with regards to the rest of 
creation.  Nevertheless, subsequently, regarding the totality 
of creation, it is written (ibid. 31): וירא אלקים את כל אשר עשה והנה" 

 and G-d saw all that He had made, and behold—טוב מאד"
it was very good.  Clearly, this should cause us to raise our 
eyebrows.  Why was the creation of man, the crowning jewel 
of creation, different from all the rest of creation?  Why does 

This week, we read parshas Bereishis.  It describes the six 
days of creation.  During the creation, HKB”H—the ultimate 
Good—classifies everything that He created as “good.”  For 
example, regarding the first day of creation, it is written 
(Bereishis 1, 4): "טוב כי  האור  את  אלקים   G-d saw that—"וירא 
the light was good.  Similarly, regarding the creations of 
the other days (with the exception of the second day), it is 
written (ibid. 10, 12, 18, 21, 25): "וירא אלקים כי טוב"—and G-d 
saw that it was good!

As to why this classification is excluded on the second day 
of creation, let us refer to Rashi’s commentary (ibid. 7).  He 
explains that the creation of the water was not completed 
until the third day; hence, on the third day of creation, it says 
 it was good”—twice (once for the second day and“—"כי טוב"
once for the third day).  In this essay, we will explore the 
significance of the six-fold pronouncement: "וירא אלקים כי טוב".  
Is it even conceivable that HKB”H would create something 
that is not good?!  

Through the infinite grace of Hashem, we begin a new cycle of essays illuminating the weekly Torah readings 

for the new year 5781.  So, let us begin by expressing our praise and gratitude to HKB”H, Who favors man 

with knowledge, Who supports our efforts to benefit and enrich the public, to delight in the parsha of the 

week and the festivals via the brilliant light of our sacred Rabbis—the Rishonim and Acharonim.  We beseech 

HKB”H to continue to enlighten us with the illumination of His Torah, to enable us to perceive to some, 

small degree the wealth stored within the Torah.  As Yisrael’s sweet psalmist, David HaMelech, requested so 

eloquently (Tehillim 119, 18): “Unveil my eyes that I may perceive wonders from Your Torah.”
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the Torah omit the pronouncement: “And G-d saw that it 
was good”?  

Apparently, the Midrash (B.R. 8, 5) addresses this curiosity.  
When the passuk says: “And G-d saw all that He had made, 
and behold it was very good”—מאד״  it is actually—״טוב 
alluding to the creation of man. The word מא"ד is an anagram 
for אד"ם.  Thus, the passuk can be interpreted as saying that 
“behold, man is good.”  This anagram is also mentioned in 
another Midrash (ibid. 9, 12).  

Notwithstanding, this issue still deserves further 
explanation.  After all, the statement: “And G-d saw all that 
He had made, and behold it was very good” applies to all of 
creation; yet, the Torah classifies each of them as “good.”  So, 
why doesn’t the Torah classify the creation of man as "כי טוב"?  
Instead, the goodness of man’s creation is merely alluded to 
by the anagram in the general pronouncement: וירא אלקים את" 

  .כל אשר עשה והנה טוב מאד"

“My world, My world, would that you should  
find favor before Me at all times”

We will begin to shed some light on the matter, by referring 
to another Midrash (ibid. 9, 4): 

פלטין,  שבנה  למלך  משל  מאד.  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  "וירא 

ראה אותה וערבה לו, אמר פלטין פלטין הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם 

שהעלית חן לפני בשעה זו. כך אמר הקב"ה לעולמו, עולמי עולמי, הלוואי תהא 

מעלת חן לפני בכל עת, כשם שהעלית חן לפני בשעה זו".

“And G-d saw all that He had made and behold it was 
very good.”  This is analogous to a king who built a palace; 
he saw it, and it pleased him.  He said: “O palace, O palace, 
would that you should find favor before me at all times, 
just as you have found favor before me at this time."  Thus 
did HKB"H say to His world: “My world, My world, would 
that you should find favor before Me at all times, just as 
you have found favor before Me at this time."  

What was so unique and special about the world at the 
moment that HKB”H completed His work?  Why did it please 
Him so much that He proclaimed: “My world, My world, 
would that you should find favor before Me at all times, 
just as you have found favor before Me at this time"?  

Every Place on Earth Is Related 
 to a Portion of the Torah

To help us decipher our sages’ enigmatic words, I would like 
to introduce a precious, illuminating teaching from the great 
Rabbi Baruch of Mezhibuzh, zy”a, in the sefer Butzina D’Nehora 
(Shoftim).  He addresses the passuk (Devarim 17, 8): כי יפלא ממך" 

 דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך, וקמת

 If a matter of judgment will  ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו."
be hidden from you, between blood and blood, between 
verdict and verdict, or between affliction and affliction, 
matters of dispute in your cities—you shall rise and ascend 
to the place that Hashem, your G-d, shall choose.  

He applies the well-known concept that HKB"H used the 
Torah as a blueprint to create the world.  In the words of the 
Zohar hakadosh (Terumah 161b): קודשא בריך הוא אסתכל באורייתא" 

עלמא"  HKB”H looked in the Torah and created the—וברא 
world.  This idea also appears in the Midrash in association 
with the passuk (Bereishis 1, 1): התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו" 

 :the Torah says—של הקב"ה... היה הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם"
“I was HKB”H’s arSisan’s vessel (instrument)” . . . HKB”H 
would look in the Torah and create the world. 

Based on this concept, Rabbi Baruch says that since HKB”H 
created the world with the holy Torah, it has divisions just 
like the Torah.  Just as the Torah is divided up into longer 
passages and shorter passages; so, too, the world that was 
created with the Torah is divided up into countries of varying 
sizes.  Furthermore, every place on earth is sustained by some 
portion of the Torah that is related specifically to that place.  

In this manner, he explains the following, familiar 
phenomenon.  Occasionally, a person studies laboriously 
to comprehend a certain part of the Torah to no avail until 
he arrives at a particular destination.  Then, he suddenly 
understands everything that was previously difficult 
and incomprehensible to him.  The explanation for this 
phenomenon is that that portion of the Torah is specifically 
associated with that location.  Hence, it was incomprehensible 
to him until he reached that location.  This is the meaning of 
the Mishnah (Avos 4, 3): "אין לך דבר שאין לו מקום"—there is no 
thing that does not have its place.  
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We can now interpret the passuk: “If a matter of 
judgment will be hidden from you, between blood and 
blood, between verdict and verdict, or between affliction 
and affliction, matters of dispute in your cities"— suppose 
some Torah-related issue is difficult for you to comprehend, 
and you do not know which location on earth is associated 
with that portion of the Torah; the Torah advises: "You shall 
rise and ascend to the place that Hashem, your G-d, shall 
choose"—namely, Yerushalayim, because she encompasses 
the entire world.  Therefore, she also contains within her 
all the parts of the Torah related to every place on earth.  
Consequently, in Yerushalayim, that portion of the Torah that 
eluded you previously will now be revealed to you.  This is the 
gist of his sacred insight.

The Six Pronouncements of "כי טוב" Correspond 
to the Six Orders of Torah She’b’al Peh

We can now rejoice, because we can understand why it 
says "וירא אלקים כי טוב" at the conclusion of each day’s creation.  
As explained, the Torah was HKB”H’s blueprint for the 
creation of the world; furthermore, every part of the world is 
associated with a particular portion of the Torah, with which 
it was created.  As we know, the Torah itself is described as 
“good,” as per the Mishnah’s statement (Avos 6, 3): טוב  "אין 

תורה"   .there is no true good except for the Torah—אלא 
Therefore, at the conclusion of each of the six days of creation, 
it is written: “And G-d saw that it was good.”  This implies 
that on each of the six days, HKB”H looked in the Torah—that 
is called “good”—and implanted its goodness into the depths 
of the creation.  

We can now explain why the words "כי טוב" are mentioned 
six times during the six days of creation.  According to the 
Sefas Emes (Bereishis 5664), HKB”H created the heavens with 
Torah she’b’chsav and the earth with Torah she’b’al peh.  This 
coincides very nicely with the passuk (Tehillim 115, 16): השמים" 

 as for the heavens, the heavens—שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"
are for Hashem; but the earth He has given to mankind.  

As we know, Torah she’b’chsav was given in the heavens 
by HKB”H in its completeness.  It cannot be added to or 
diminished from.  Therefore, the heavens were created with it.  
In stark contrast, Torah she’b’al peh was given to Yisrael, the 

one unique nation on earth.  It is their task to study the Torah 
arduously, employ the thirteen hermeneutical principles, and 
reveal the true meaning of the abstruse, esoteric issues taught 
in Torah she’b’chsav.  Therefore, the earth was created with 
Torah she’b’al peh, since its revelations are provided solely by 
the Torah scholars on earth.  

We can now suggest that this is the reason it says: וירא" 

טוב" כי    .six times during the narrative of the creation—אלקים 
They correspond to Torah she’b’al peh, which is comprised 
of the six orders of the Mishnah, which are the basis for the 
Talmud Bavli and the Talmud Yerushalmi.  The earth was 
created with them, and all six parts of Torah she’b’al peh are 
implanted and stored within the depths of creation.  

We can now appreciate why after the creation of man, a 
general all-encompassing reference to goodness appears: וירא" 

 and G-d saw all that He had—אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד"
made, and behold it was very good.  As the Midrash points 
out, the term מא"ד in this passuk is an anagram for אד"ם—man.  
Let us elaborate.  We learn in the Gemara (Yevamos 61a) that 
the term "אדם" applies exclusively to Yisrael.  This is based 
on the elucidation of Rabbi Shimon ben Yochai related to the 
passuk (Yechezkel 34, 31): אתם ַאֶּתם,  ָאָדם  ַמְרִעיִתי  צֹאן  צֹאִני   "ְוַאֵּתן 

אדם" קרויין  כוכבים  העובדי  ואין  אדם   ,Now you My sheep“—קרויין 
the sheep of My pasture — you are ‘adam.’”  You are called 
“adam,” but idolaters are not called “adam.”  

Now, the people of Yisrael, who are referred to as “adam,” 
engage in the study of Torah she’b’al peh, comprised of six 
orders, and unite all six aspects of the phrase "כי טוב" mentioned 
in the narrative of the creation.  It is in their merit that the 
earth, created with Torah she’b’al peh, is sustained.  Therefore, 
it is appropriate that after the creation of man, it says: “And G-d 
saw all that He had made, and behold it was very good”; 
because he is the all-encompassing good that unites the six 
aspects of "כי טוב" corresponding to Torah she’b’al peh.  

Rabeinu HaKadosh Began the Mishnayos  
with an Open “Mem”  

and Ended Them with a Closed “Mem”

It is now time to present a fascinating tidbit to our esteemed 
audience.  Rabeinu HaKadosh, Rabbi Yehudah HaNasi, who 
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redacted the Mishnayos—the basis of all of Torah she’b’al peh—
chose to begin the first Mishnah with an open “mem” (Berachos 
 He chose to conclude the final  ."מאימתי קורין את שמע בערבית" :(1 ,1
Mishnah with a closed “mem” (Oktzin 3, 12): אמר רבי שמעון בן" 

 חלפתא, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר )תהלים

כט-יא( ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

We will endeavor to explain the matter.  As we learned 
above, the creation of man is associated with the phrase: והנה" 

מאד"  is an מא"ד the Midrash pointed out that the term—טוב 
anagram for אד"ם.  HKB”H is conveying the message that it is 
impossible to achieve the status of “adam” without exerting 
oneself completely (מא"ד) in the study of Torah.  

This then is the allusion inherent in the passuk that 
appears at the conclusion of the six days of creation: “And G-d 
saw all that He had made”—that their continued existence 
would depend on: "והנה טוב מאד"—man (the anagram of מא"ד), 
the final creation of the sixth day, exerting himself fully (מא"ד) 
in the study of Torah—called "טוב".  Note that the difference 
between the two anagrams is that מא"ד begins with an open 
“mem,” whereas אד"ם ends with a closed “mem.”  

This illuminates for us the intent of Rabeinu HaKadosh.  
He opened the Mishnayos with an open “mem,” teaching us 
that when a person embarks on the study of Torah, he still 
resembles the term מא"ד, with an open “mem.”  After studying 
Torah and concluding all of the Mishnayos, however, he 
resembles the closed “mem” of the word "בשלום".  Through 
arduous Torah-study, he is able to transform the letters מא"ד 
into אד"ם—achieving the elevated, august status of “adam.”  

A Beloved Hind Inspiring Favor

Proceeding along this majestic path, we will now focus on 
the elucidation in the Midrash cited above related to the passuk: 
“And G-d saw all that He had made, and behold it was very 
good.”  According to the Midrash, HKB”H said to His world: “My 
world, My world, would that you should find favor before 
Me at all times, just as you have found favor before Me 
at this time."  At the conclusion of the creation on the sixth 
day, the entire Torah she’b’al peh was already embedded in 
the fabric of the world.  As explained, this is why this passuk 
appears after the creation of man, because through his study of 

Torah she’b’al peh, he is able to connect all six aspects of "כי טוב" 
mentioned in the narrative of the creation.  

Now, we have an explicit passuk extolling the praise 
and virtue of Torah-study (Mishlei 5, 19): ויעלת אהבים   "אילת 

 a beloved hind inspiring favor.  We find the following—חן"
elucidation in the Gemara (Eiruvin 54b): בר שמואל  רבי   "אמר 

 נחמני, מאי דכתיב אילת אהבים ויעלת חן וגו', למה נמשלו דברי תורה לאילת,

שעה כל  לומדיהן  על  חביבין  תורה  דברי  אף  חביבה...  אילה...  מה  לך,   לומר 

 Rabbi Shmuel  ושעה כשעה ראשונה, ויעלת חן, שמעלת חן על לומדיה".
bar Nachmeini said: What is the meaning of that which is 
written: “A beloved hind (‘ayeles ahavim’) inspiring favor 
etc.”?  Why are the words of Torah compared to a hind?  To 
inform you that just as a hind . . . is desirable . . . so, too, 
the words of Torah are desirable to those who study them 
every time as much as they were the first time.  “And she 
inspires favor”: This teaches that she (the Torah) imparts 
favor to those who study her.  

According to the Zohar hakadosh (Vayikra 21b), the “ayeles 
hashachar” (gazelle of dawn; morning star) represents Torah 
she’b’al peh.  This teaches us that when Yisrael study Torah 
she’b’al peh to clarify the meaning of Torah she’b’chsav, they 
find favor in the eyes of HKB”H.  (We can suggest the following 
allusion: The gematria of (441) איל"ת equals (441) אמ"ת, 
because Torah she’b’al peh reveals the true meaning of Torah 
she’b’chsav.)

At this point, we can comprehend why the world Hashem 
created was so pleasing to Him at the conclusion of the sixth 
day.  After all, all the parts of the Torah had been completed 
and integrated into the fabric of the creation.  Hence, HKB”H 
said to His world: “My world, My world, would that you 
should find favor before Me at all times, just as you have 
found favor before Me at this time.”  He hoped, so to speak, 
that Yisrael would always study Torah she’b’al peh, the Torah 
that had been implanted in the depths of the earth.  In that 
merit, the world would please Him and find favor in His eyes, 
and HKB”H would sustain it on account of the Torah.  

Accordingly, the connection between this incredible, 
divine pronouncement and the passuk associated with the 
creation of man—“And G-d saw all that He had made, and 
behold it was very good”—makes perfect sense.  For, it is 
only man who possesses the ability to unite all six elements 



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

Parshas Bereishis 5781 | 5

of "טוב  corresponding to the six parts of Torah she’b’al—"כי 
peh—mentioned during the narrative of the six days of 
creation.  Therefore, HKB”H beseeches His world that it 
should always find favor in His eyes due to the study of Torah 
she’b’al peh by Yisrael.  

HKB”H Took Emes and Cast Him Down to Earth

It is with great pleasure that I would like to share with our 
readership a fascinating teaching related to the creation of man.  
On the sixth day of creation, G-d said (Bereishis 1, 26): נעשה" 

כדמותנו" בצלמנו   let us make man in our image as our—אדם 
likeness.  Rashi points out that the passuk employs the term 
 I will make.  This—"אעשה" let us make—rather than—"נעשה"
illustrates HKB”H’s humility; before creating man, He consulted 
with the malachim.  Here are Rashi’s sacred words: 

We learn from here the humility of HKB”H.  Since man is 
in the likeness of the malachim, and they would be envious 
of him, therefore, He consulted with them.  Then, Rashi 
adds the following comment: Although they (the malachim) 
did not assist Him in his creation, and this provides an 
opportunity for heretics to validate their viewpoint (that 
there is, chas v’shalom, more than one god), the passuk did 
not refrain from teaching us proper conduct and the trait 
of humility—that the greater one should consult and take 
permission from the lesser one.  

So, now let us examine what Chazal reveal to us 
regarding the discussion that ensued between HKB”H and 
the malachim concerning the creation of man.  The Midrash 
explains (B.R. 8, 5): 

"בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים 

דכתיב  הוא  הדא  יברא,  אומרים  ומהם  יברא  אל  אומרים  מהם  וחבורות,  כיתים 

חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, ואמת 

אומר אל יברא שכולו שקרים, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר 

אל יברא דכוליה קטטא. מה עשה הקב"ה, נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא 

דכתיב ותשלך אמת ארצה".

When HKB”H decided to create the first man, Adam 
HaRishon, the ministering angels were not all in agreement 
with this decision.  Conflicting groups felt that man should be 
created, while others felt that he should not be created.  For, 
it is written (Tehillim 85, 11): “Chesed and Emes have met; 
Tzedek and Shalom have kissed.”  Chesed — Kindness—said 

that he should be created because of the acts of kindness he 
performs.  Emes — Truth—said that he should not be created, 
arguing that he is full of lies.  Tzedek — Righteousness—
argued that he should be created, because of his righteous and 
charitable acts; while Shalom — Peace—felt that he should 
not be created, because he is extremely quarrelsome and 
confrontational.  In response, HKB”H took Emes and cast him 
down to earth, as the passuk states (Daniel 8, 12):  ותשלך אמת 

 .and Emes was thrown down to earth—״ ארצה״

The commentaries are confounded by this Midrash.  For, 
when man was created, HKB”H consulted with the malachim 
to teach us the midah of humility and the virtue of consulting 
with our inferiors.  We learned this from the use of the plural 
אדם" :in the passuk "נעשה" נעשה  אלקים   That being the  ."ויאמר 
case, why did HKB”H throw Emes down to earth for offering 
an opposing viewpoint?  Emes merely offered its opinion 
when consulted with regards to the creation of man.  

“Emes” Is the Torah that HKB”H Is Destined 
 to Give Yisrael in the Land

To attempt to reconcile this difficulty, we will introduce 
the fascinating words of the Yifeh To’ar in his commentary 
on the Midrash (ibid.).  He explains why HKB”H only threw 
Emes down to earth but not Shalom, who also voiced an 
opposing viewpoint: “He should not be created, because 
he is very argumentative.”  He points out that the Torah is 
called “Emes.”  This is apparent from the formula we recite 
after being called up to the Torah: "אמת תורת  לנו  נתן  —"אשר 
Who gave us the Torah of Emes.  Similarly, in the tefilah 
 and He gave us the—"ונתן לנו תורת אמת" :we say ,״ובא לציון גואל״
Torah of Emes.  

Now, the group of malachim representing Shalom felt that 
man should not be created, because he is quarrelsome and 
combative.  They were implying that he is swayed by the yetzer 
hara inside him.  Due to its influence, man’s physical body is 
always at odds with his spiritual, divine soul.  It ultimately 
causes man to sin.  Similarly, Emes—the Torah—argued that 
man should not be created, because the yetzer blinds him to 
the truth.  Consequently, he is full of lies.  

So, what did HKB”H do?  To respond emphatically to both of 
them, He took Emes and cast it down to earth, thereby alluding 
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to the fact that He was destined to give the Torah to Yisrael 
down on earth.  In keeping with our current discussion, we 
can suggest an explanation for the wondrous acts of Hashem.  
He cast Emes down to earth, because Emes is the Written 
Law—Torah she’b’chsav—the heavenly gift that HKB”H gave 
us.  In fact, the three letters אמ"ת allude to the letters of the 
aleph-Beis used to write Torah she’b’chsav.  “Aleph” is the 
first letter of the aleph-Beis; “mem” is the middle letter; “tav” 
is the last letter.  

We know, however, that it is impossible to achieve a true 
understanding of Torah she’b’chsav without the clarification 
provided by Torah she’b’al peh.  In the Oral Law, the Torah-
scholars down on earth utilize the thirteen hermeneutical 
principles to clarify all the abstruse teachings of the Written 
Law.  This is what prompted HKB”H to cast Emes down to 
earth.  He meant to prove to Emes—who is synonymous with 
Torah she’b’chsav—the importance of Yisrael down on earth.  
Thus, she would realize that her inherent truth would only 
become apparent through the diligent study of Torah she’b’al 
peh by Yisrael, the one, unique nation on earth.  

This was HKB”H’s emphatic response to Emes’s 
contention that man did not deserve to be created, because 
he is full of lies; he is not truthful.  Yes, it is true that the 
yetzer hara and its malevolent, deceitful forces, who oppose 
and conceal the truth, prevail in this world.  Nevertheless, 
by engaging in the study of Torah she’b’al peh, Yisrael are 
able to overcome and defeat the yetzer hara.  As the Gemara 
explains (Kiddushin 30b), HKB”H said to Yisrael: יצר  "בראתי 

נמסרים אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי   הרע 

 I have created the yetzer hara, and I have created—בידו"
Torah as its antidote.  If you engage in Torah-study, 
you will not be delivered into its hand.  Furthermore, 
through Torah she’b’al peh, the “emes” of Torah she’b’chsav 
is revealed.  This is the reason the Midrash proves its point 
from the passuk (Tehillim 85, 12): "אמת מארץ תצמח"—“emes” 
will sprout from earth.  In other words, the “emes” of Torah 
she’b’chsav will only be revealed and flourish through man’s 
efforts down on earth—through the diligence of scholars 
studying Torah she’b’al peh.

Family Madeb - לעילוי נשמת  
their dear mother 
 Lea bat Virgini ע"ה

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson

לעילוי נשמת His Father ר' יצחק יהודה בן ר' אברהם ע"ה
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s we once again begin to learn the Torah, we should do 
so with a renewed appreciation of how it teaches us 
Chochmo in all areas of our lives. So, I want to share a 

subtle message which can be found in this Parsha.
 
Hashem begins the restriction to eat from the Eitz Hada'as 
by saying, "You can eat from every tree in Gan Eden". This 
“opening line” is commonly found in the Torah. You can work 
for 6 days but not on Shabbos.
 
First, Hashem tells us what we can do which is always the 
vast majority of opportunities. Only afterwards, does He limit 
our actions and tell us what we can’t do. Even what Hashem 
restricts, He offers alternative ways to enjoy those pleasures 
as the Gemoro explains. People can find alternative ways to 
still enjoy the taste of meat and milk and other Issurim.

This approach highlights Hashem’s kindness to us to ensure 
that we don’t convince ourselves that Hashem is mean and 
not letting us enjoy ourselves. It also teaches us another life 
skill.
 
As parents, employers, even as friends, we often have to tell 
people not to do something. We often try to do so by asserting 
our right to do so. So, we lay down the law without explanation 
or appeasement. Instead, we should follow Hashem’s lead. We 
should begin with what they are allowed to do (but don’t do 
it in a pretentious manner) and then limit the specific area 
which they can’t do. The greater the ratio’s gap between what 
they are allowed and not allowed to do, the easier it will be 
for them to graciously accept the instructions given to them.
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By Rabbi Shmuel Gluck

A

ome people find it easier than others to stay happy. Those 
same people generally don’t get “derailed” when things 
don’t work out. I would like to discuss this thought. This 

topic is always an important one but even more so now, as for 
the second time, schools and Shuls may close down, and once 
again, life as we know it may become completely disrupted. I 
have found some traits are found in people that help them “go 
with the flow” and the opposite traits are found in those that 
become derailed when life doesn’t go as scheduled.
 
1) People that easily become derailed have a specific rigid 
vision of what the outcome should be. The absence of that 
outcome translates into failure on their part, will cause harm 
to their families, and they feel that they can’t possibly be happy. 
They invest not only their time and energy to achieve that 
outcome, but they subconsciously define themselves based 
on that outcome. Sometimes the outcome is reasonable, 
other times not. Either way, the challenge is that their view 
of success, and therefore happiness, can only be found in that 
single group of outcomes.
 
Those that go with the flow also focus on a specific outcome 
but understand that the outcome is nothing more than a 

“good idea”, and they realize that it is only a good idea based 
on past experiences and cultural norms. But they also realize 
that there are many other ways that they can be happy and 
they are "open to suggestions” even if those suggestions are 
actually their only option.
 
For example, if someone had plans to go to a friend for 
Shabbos and those plans were cancelled at the last minute, 
many people would feel as if their Shabbos had been sabotaged 
by evil forces. Compounding that feeling is the feeling of being 
overwhelmed because they now have to pull a Shabbos meal 
out of nowhere on short notice.
 
Those that don’t become overwhelmed stay even-keeled 
because they realize (whether they actually think it or it is 
something intuitive) that their primary goal was not to go to 
their friend. Their goal was to enjoy Shabbos. There are other 
ways to achieve that underlying goal.
 
So they are thinking, whether they are aware of it or not, that, 
“OK, so the plan to go to my friend didn’t work out but the 
plan to enjoy Shabbos can still happen." They begin thinking of 
inviting someone to them, going to the library before Shabbos, 

S
Staying Fluid By Rabbi Shmuel Gluck
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or any other plan to complete their quest to have an enjoyable 
Shabbos.
 
Then comes the challenge that they have to prepare for 
Shabbos. Again, they are fluid and understand that a proper 
Shabbos meal is also not written in stone. What is written in 
stone is that they will make the best out of their Shabbos and 
have fun doing it. So, they are okay with a Shabbos meal that 
consists of egg salad, an unrecognizable piece of meat from 
the freezer which takes the least amount of time to cook, 
and a lot of improvising. They are okay if it doesn’t look or 
taste Shabbosdik. All that matters is that they will make the 
Shabbos an enjoyable one regardless of the specific version of 
'enjoyable' made available to them.
 
The words, “Have an enjoyable Shabbos” can be exchanged 
for anything. They may have planned on helping one person 
who is in desperate need whom they now realize that they 
can’t help in the manner they had hoped, such as giving them 
money. Okay, so they will make their life easier by helping 
them go shopping or doing homework with their children. It 
could be to start a specific business 
which they realized isn’t practical so 
they decide to open up a completely 
different business. Any plan can be 
seen rigidly or fluidly. How people see 
it will determine their happiness but 
also their overall success.
 
Many parents fall apart when their 
child refuses to go back to school. 
Others go with the flow, concocting 
a combination of job, home schooling, 
mentoring, and whatever they can 
get their hands on. It may not look 
traditional but it’s the best they can do and they do it with flair.
 
2) What I just described requires a creative mind. Many people 
may respond that they just are not creative. While I accept 
that some people are naturally more creative than others, 
people should consider why they are not as creative as they 
are capable of being. The mind becomes more creative when 
people are aware, and then willing to consider the need and 
advantages that result from thinking fluidly.
 
3) Many people don’t like going out of their comfort zone. 
Nevertheless, once married, they understand that they have 
to wake up early, dress their children, pay bills, etc. What many 
never become accustomed to is going out of their comfort 
zone in regard to their need to think and problem solve and, 
when necessary, to rethink their day.
 
I have seen this take place even with Simchos, such as when 
a mother's first child becomes engaged. Good news, yet new 
territory and they can’t handle it. They actually stress and ruin 

what would have been a beautiful experience, unless they can 
focus and go with the flow.
 
Many people find what I described to be easy to achieve when 
the challenge is a singular incident, such as one atypical Shabbos 
among the dozens of traditional ones. Being fluid becomes 
much more difficult when fluidity is required for long periods 
of time, such as during the recent lockdown.
 
But then it becomes even more difficult if, after people manage 
to survive an ongoing challenge, they then have to repeat it 
months later. I learned this lesson when I had to survive for 
a little more than a year under a serious financial burden. My 
situation got better for several months and then crashed down 
on me a second time. I was surprised that it was more difficult 
to be upbeat and problem solve the second time.
 
Finally, it is even more challenging to respond fluidly when 
whatever challenges we are facing are out of our control. We 
can be as creative as we want, yet there is little we can do if we 
won’t have access to the necessary pieces needed to create 

an atypical environment that we can 
strive in.
 
For example, staying home with several 
children for several months during the 
school year offers us few tools to go 
with the flow as the flow seems to be 
splintering in multiple directions at the 
same time (do we even have enough 
laptops and/or phones for all of our 
children to “attend” school?).
  
In such circumstances, the belief that I 
can be happy should not be based on 

my being versatile enough to compensate for the typical flow 
(salami instead of Shabbos chicken), but rather because I don’t 
need anything to be happy. The versatility is in the ability to 
compensate with my thoughts when I can’t compensate with 
objects and tangible resources.  
 
It is best to be prepared when you can. Just as people run to 
the stores and libraries before a snowstorm, we can begin to 
create alternative projects, privileges, and attitudes before we 
may find ourselves back in lockdown. May we merit, in part by 
our responding to this challenge responsibly, no more illnesses 
in Klal Yisroel.
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"..it is even more 

challenging to respond 

fluidly when whatever 

challenges we are facing 

are out of our control."
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A Study of Shabbos #1 – Noach and Shabbos 
By David Gurwitz 

 
Chazal tell us that the joy we “banked” during Sukkos is available for us all year. It is with some 
of that great joy from the overflow of Sukkos that this column of writings inspired by Rav 
Shamshon Raphael Hirsch zt”l begins year number four. Our focus will be on Shabbos. 

For starters, I asked for, and received, a bracha from Rabbi Boruch Leff, whose weekly column 
on Shabbos is the very first part of the Yated that I turn to and read every Thursday. I often 
review his two published seforim containing many of his columns and plan on incorporating them 
into this series on Shabbos.   

I wrote in our last column that we can bring the malchus and simcha of our sukkah into each 
week via Shabbos when we say, “Yismechu vemalchuscha shomrei Shabbos…” 

Rav Hirsch derives from a fascinating analysis of the precise number and types of offerings 
brought on Sukkos and all year how we can learn about and prefect our mission on Shabbos. 

He writes in his fifth drashah on Tishrei as follows: “Shabbos does not so much lead each Jew 
toward his national destiny as it leads each Jew as an individual being toward his Creator. It is 
precisely this individual relationship of the Shabbos to every single Jew that Klal Yisroel’s national 
relationship with Hashem developed. Thus, the Shabbos is associated with the number two in 
many aspects - two challos, two lights, two kevasim offerings, shamor vezacher, etc.” 

This focus on interpersonal relations is particularly appropriate on Shabbos, since there is a great 
emphasis on ahavas Yisroel and achdus on Shabbos. These two themes also extend to Sukkos. 
This is reflected in the custom of inviting guests for Shabbos - and Sukkos - and spending time 
together at the Shabbos table - and in the sukkah. We can use this warmth to foster our overall 
connection to Hashem.  

In regard to the number two, Parshas Noach is the second parsha of the Torah, and there is a 
great connection between Noach and Shabbos.  

We just finished the period of teshuvah. The letters of the word Shabbos can be rearranged to 
spelled toshuv, return. The word Noach is also closely related to the essence of Shabbos, 
meaning an island of rest and tranquillity in time. The Hebrew word for tranquillity is menuchah, 
and one of my favorite zemiros - and also a favorite of so many others - is sung Friday night: 
“Menucha  vesimchah ohr laYehudim yom Shabbason yom machmadim - Contentment and joy, 
a light for the Jews, a day of rest and delight.” Noach, like Shabbos, recharges and keeps us 
separated from the world, while we rise above the world. Our homes, our arks, our davening, 
must be protected, especially on Shabbos. 

A tzaddik is considered to have the feeling of Shabbos all week. The sefer Noam Elimelech, 
written by Rav Elimelech of Lizensk, discusses the words “Make a tzohar for the teivah from 
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Parshas Noach. That posuk literally means, “Make a window for the ark.” He writes that this 
expression could also mean, “Cause these words of your prayers (teivah also means word) to 
speak with brilliance like the luster of a precious stone.” 

Shabbos Parshas Noach is the first Shabbos after the week following Shabbos Bereishis, which 
concludes the month of Tishrei. It is during this week that Yidden begin their avodas Hashem 
within the context of ordinary activities. The name of this week's parsha, Noach, is also 
significant, since it means rest and satisfaction, for the proper mindset for this “mundane” service 
should arouse such feelings. 

We can learn something quite on point regarding this “great connection” between Noach and 
Shabbos when we say, every Friday night at Kiddush, “v’shamru b’nei Yisrael es haShabbos” The 
next possuk ends with the words “Shawvas Vayenafash” – and Hashem rested and was 
refreshed. The targum (Aramaic translation) of the word “and was refreshed” is V’nach – akin to 
the Hebrew word Noach.  

As I embark with excitement on this wonderful path, I also look back and find it instructive to 
describe some of the thought process that led me to choose Shabbos as the theme of 
investigation or, rather, how Shabbos chose me. The main point is to learn about how Hashem 
guides us in everything and we really think of nothing. In His great chessed, He lets us think 
that the ideas were our own. In addition, if it is in Torah, He rewards us with more Torah 
thoughts. 

First, the writing of year one focused on the unique word use and analysis of Rav Hirsch in each 
parsha. That came from my original discovery of and fascination with Rav Hirsch in the form of 
a gift of his Chumash commentary from a friend, Sha’i Ben-Tekoa.  

Year two’s writings combined Rav Hirsch’s comments on the parsha with his comments on  Sefer 
Tehillim, since each kappitel has a related parsha. I found this parsha-Tehillim connection - based 
on the Vilna Gaon, Rav Yaakov Emden, and the Rodelheim Siddur - when I was at a kever, 
looking in the back of a Sefer Tehillim. I was unaware of such a connection and have since 
discovered that most people did not know about it either. 

The third year’s analyses were based on the study of the twelve months. This series came about 
when I was trying to put the work of last Tishrei into some sense of perspective as we entered 
the month of MarCheshvan and the parsha of Noach.  

Recently, I reconnected with a son of Dayan I. Grunfeld, who wrote the preface to the Hirsch 
Chumash and authored the sefer The Sabbath. From conversations with him, it became clear 
that the path to pursue was Rav Hirsch’s many and broad views on Shabbos. May Hashem bless 
this endeavor to provide an even greater appreciation of this weekly gift and a taste of the World 
to Come. 

The Ramchal, in his commentary on Sefer Bereishis, says that the teivah that housed Noach, his 
family, and the many animals that accompanied them represents the Shechinah protecting those 
worthy of salvation, while permitting evil and destruction to spread on the outside.  

I’d like to conclude with some thoughts that hit me during Ne’ilah on Yom Kippur. The gematria 
of “tachas kanfei Shechinah - under the wings of the Shechinah” is the same as the gematria of 
what we said three times at the end of Ne’ilah: Boruch Sheim kevod Malchuso le’olam va’ed.” 
The gematria of each of these is 1,358, which represents an arpeggio of notes of a chord in 
music. May our avodah in enhancing Shabbos be music to us and to Hashem.  

Good Shabbos, 

David  
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Rabbi Yaakov Emden writes in Migdal Oz (Zitamar 220b), “The stones of Mount Sinai have on them an image of the sneh; therefore 
this mountain is called Sinai because of the sneh in which G-d revealed Himself to Moshe. One of the distinguished members of 
Barcelona brought to me some of these stones and I saw on them the sneh in perfect detail. This is a Heavenly phenomenon, for when 
I broke the stone in pieces I found the image of the sneh on every side and inner part of the stone, and I marveled at this.” 
 
Similarly, the Kabbalistic work Arvei Nachal (Parshat Shemot) notes, “It is known that the image of this sneh appears on all the stones 
of Mount Sinai, and it is a wondrous sign that this is so, since when any such stone is broken into fragments, each will have an image 
of the sneh. Indeed these stones from Mount Sinai are a segula for the revelation of the Torah.”  
If an event such as giving of the Torah to Yisrael can leave in the world the signature of Hashem, how much more so would the event 
of Hashem's creation of Man who is the sole purpose of the universe, must display an everlasting signature of Hashem. What 
characteristic of Man manifests this stamp of G-dliness?  
 
The answer is that there are two parts of Man that mirror the signature of his creator, one spiritual and the other physical. The spiritual 
testimony to his creator is Man's soul. The passuk says concerning the creation of Man םייח תמשנ ויפאב חפיו  (Bereishis 2,7) Hashem 
blew into his nostrils a living soul. The Baal Haturim writes that the end letters of these four words spell םתוח  which means signature. 
The uniqueness of Man over everything else of creation is that he is the sole possessor of a soul לעממ קלא קלח  a likeness to Hashem. 
Only Man alone was crowned with the title of םיקלא םלצ  which means in the image of Elokim. With this power of the neshama, Man's 
mission in this world is to execute correct moral choices thereby spread the light of Hashem throughout, and proclaim Him the  ןודא

 .the Master of all existence , םלוע
 
Aside from the neshama which cannot be observed with our senses, the testimony of Hashem's signature in the world can be brought 
to our attention through the wondrous and miraculous physical body in which the neshama resides. We recite in the Bracha of Asher 
Yatzar המכחב םדאה תא רצי רשא  Hashem created Man with obvious wisdom. The word המכח  in this context lends to two 
interpretations. One is that Man was created with wisdom which is the manifestation of his possession of G-dliness. Secondly that 
Hashem's creation of the human body is a display of Hashem's unfathomable all-encompassing perfect wisdom and exactness that is 
fundamental in the ultimate perfect functioning of the human body.  
 
With the advancement of Science and Biology research and with the help of super technology, we have discovered that one cell alone 
of the thirty trillion cells that Man contains in his body is itself a complex universe more sophisticated than a super nano chip. The 
passuk says וניקלאכ רוצ ןיא  and Chazal (Megillah 14) interpret this passuk to mean וניקלאכ רייצ ןיא  there is no artist and craftsman 
comparable to Hashem. When one mints coins he first makes a coin die and all the coins come out exactly as the first. Yet when 
Hashem created Man, it's miraculous to realize that all his offspring for generations and generations are not clones but rather different 
and are not duplications of each other.  
 
This is because of the DNA factor that each cell possesses. DNA is the master plan for life on earth and the source of the wonderful 
variety we see around us. DNA is perhaps the most famous biological molecule; it is present in all forms of life on earth. Virtually every 
cell in your body contains DNA or the genetic code that makes you you. DNA carries the instructions for the development, growth, 
reproduction, and functioning of all life. Differences in the genetic code are the reason why one person has blue eyes rather than 
brown, why some people are susceptible to certain diseases, why birds only have two wings, and why giraffes have long necks. 
Amazingly, if all of the DNA in the human body was unraveled, it would reach to the sun and back more than 300 times.  
 
Can you imagine that DNA the Master Plan of Life was only identified in 1869! Since then little attention was given to this discovery 
until the groundbreaking conclusion of 1953: that the DNA molecule exists in the form of a three-dimensional double helix. I believe 
that the signature of the body that gives constant testimony to its Master Creator with the Master Plan of the entire universe is the  
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DNA וניקלאכ רייצ ןיא . It is incredible that the word ןדא  in Lashon Hakodesh which means master is the same letters of DNA if one 
unscrambles the letters.  
 
The Medrash says (Bereishis Rabba 14,7)  

תוירב לכל ןודא התאש ינדא תוארקהל האנ ךל ל"א ימש המ ינאו המדאה ןמ יתארבנש םדא ארקהל האנ ינא ול רמא ךמש המ התאו  
Adam Harishon called Hashem the name of ינדא  because He recognized Hashem as the Master of creation. It is as if the passuk says 
Hashem is the Master because He placed His Mastery of DNA in every form of life. 
 
Hashem created free choice to Man in order that he should find Hashem by means of searching for Him. He concealed Himself behind 
the curtain of nature as the sefarim write that עבטה  which means nature is the same gematriah of םיהלא . In other words Hashem 
was ריתסמ  the "Master" of the cosmos to allow Man himself to arrive at this recognition and acknowledgement of the Master Creator 
with a Master Plan of instructions. In the physical body this is paralleled by the DNA of trillions of cells in the body which each one 
gives instructions for the perfect functioning of all life. Just think about it that even the marvelous fact that the DNA exits in every cell 
was concealed from Mankind for over 5000 years of creation. It is no coincidence that DNA was the acronym chosen to express the 
Master Plan which are the same letters in which ןדא  is concealed. However now that we know and understand cell life in such a deeper 
and astounding way how can one remain a non believer and not align himself to observe the Master Plan of the Creator. 
 
But then again Man has been given free choice and the works of his hands can bring him to a grotesque haughtiness and an 
endangerment to the human race. In 2014 there was an assembly of a world congress of scientists talking on the subject of medicine 
and humanity.  Dr V. who was the keynote speaker, talked on the topic of modifying genes with synthetics for the benefit of humanity. 
They have already manipulated the genetics of produce such as corn and soybean etc. even though, its long effects on humanity are 
still unknown. However, with modifying genes of humans we are talking about another frightening level. Dr. V. said that their new 
synthesized RNA which sends instructions to the DNA will be patented and he and his team will be the sole owners so they can profit 
from their research.  Humans are not exempt from such patents. Therefore, if you take any of their injections then your body will be 
using their patents and you will be accountable for it one way or another.  
 
However the plot thickens. All this innovation of which we are so naïve and uninformed about, when we hear about it we label it as 
science fiction and unreal. The truth is Dr. V and others who share his ambition state their documented goals  publicly and unabashed. 
Whoa! Do you hear the chutzpah with which Dr. V is talking tampering with humanity? In order to fully understand his modus operandi 
one must hear his blatant blasphemy in his self introduction given prior to his lecture. He began by asking what is G-d? The answer is 
G-d creates. Well we also can create. Therefore we are G-d". Dr. V. went as far as to say that they have even written their signatures 
on their synthetic RNA as proof of ownership. It is fathomable that these atheists can chas veshalom one day write their personal 
manipulative instructions and codes in their synthetic RNA and alter the human being for generations to come. The human race is only 
an object of their manipulation for power and control and its movement Trans Humanism is getting stronger daily. 
 
Let Dr. Smart-alecky create something from nothing. All synthetics are already created! Placing your signature on DNA might give you 
the hallucination that you are like G-d but you are merely living in a fantasy. The same way that the Nachash seduced Adam Harishon 
to eat from the Aitz Hadaas by enticing him that he could be G-dly by creating worlds (Bereishis Rashi 3,5), so too science has fallen 
prey to the illusion that they can be g-dly and place their signature as well on humans acting as G-d with the ability to decide who shall 
live and who shall die. 
 
The passuk says (Bereishis 2,10) רהנ A river came forth from Aiden. Rabbeinu Bachya learns that . ןדעמ אצי רהנו  means a light as it 
translates in Aramaic. ןדע  is Gan Eden or Chachma Elyon in Kabbalah. If a person merits during his lifetime to recognize the DNA in his 
cells which declare that Hashem is the Master ןדא  of the universe, and he fulfills the instructions of the Master Plan the best he can, 
then he merits the reward of ןדע  which is also the English equivalent of DNA. His "cell" life has transformed into הלס"  life" which means 
that he will merit eternal bliss to bask in the light of Hashem םישאר העבראל היהו דרפי םשמו  emanating from the four letters of 
Hashem's Ineffable Name היוה .  
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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םוהתינפלעךשחווהבווהתהתיהץראהו
When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the 

surface of the deep. (1:2)
ךשחהןיבורואהןיבםיקלאלדביו...רואיהיורואיהיםיקלארמאיו

G-d said, “Let there be light,” and there was light, and G-d 
separated between the light and the darkness. (1:3,4)

In what must be the most interpreted, but yet remains the 
most enigmatic, ambiguous pesukim, the Torah commences with the 
story of Creation. It is a topic which can be studied for a lifetime and 
its interpretation still remains elusive, because its profundity is far 
above our mortal cognitive limitations. Just to give the reader 
snippets to think about, I cite from Kol HaTorah by Horav Eliyahu 
Munk, zl, concerning the phrase v’choshech al pnei sehom; “with 
darkness upon the surface of the deep.” The Ramban explains that 
darkness is not to be thought of as an absence of light, but as the 
effect of a creation ad hoc – a creation of darkness. Rav Munk 
observes that noticeably the creation of darkness precedes the 
creation of light, with this sequence (darkness preceding light) 
revealing a characteristic of both the physical and spiritual realm. It 
is the principle of ascendancy in creation, moving from negative to 
positive and from nothingness to being. Regardless of the conditions 
that confront us, this is the path which perfection must take. Why? 

I think that to achieve perfection, one must first eradicate, 
expunge, the negative. Otherwise, the perfection is flawed, subject 
to failure at any juncture of challenge. Ramchal devotes an entire 
chapter to the middah, attribute, of nekiyus (loosely translated as 
cleanliness, but more closely resembles purity). A naki is a person 
who has purged himself both from bad character traits and sinful 
actions. A naki avoids any subtle wrongdoing or even the 
appearance of it. It is a state of mind in which a person does not 
even fall prey to “rationalised” sin, having convinced himself that a 
certain activity is permissible. He must separate himself from 
anything negative. It is the type of “baggage” that will destroy his 
“journey.”

Hashem created light. This original light was later 
concealed (ohr haganuz) and set aside for the tzaddikim, righteous, 
in Olam Habba, the World-to-Come. This original light was created 
to dissipate the darkness that preceded it and now covered the 
abyss. The Baal HaTanya explains that our task as human beings 
with cognitive ability is to take a lesson from the light arising from 
the darkness, to act likewise in our own lives, to make our light and 
the light of others emerge from amidst the darkness in which so 
much of the world is immersed. We should look at ourselves and at 
others and say: Yehi ohr, “Let there be light.” Let us arise from the 
abyss to endeavour to achieve perfection.

Interestingly, Hashem next separated the light from the 
darkness. He did not have the light rule over the darkness, despite 
the fact that when He saw the light, He called it tov, “good.” He 
allowed darkness to subsist, but he separated it from light. We can 
derive a powerful lesson from here, explains Rav Munk. From the 
beginning of Creation, Hashem instituted the principle of havdalah, 
separation, in the universe. (This was the prototype for gender 
separation.) Thus, He separated Heaven and earth.

In the world plan, separation is a catalyst to life on earth. 
Indeed, it is this universal polarisation that gives man his earthly 
mission: to do everything within his power to transcend these 
dualisms and to bring about the Supreme unity everywhere that he 

possibly can. We must never forget that everything emerges from 
one unique Source, and everything instinctively tends to return to it. 
Man and woman were originally formed as one being, and 
subsequently separated into two distinct bodies. Thus, the tendency 
to become “one flesh” is natural and deeply rooted in their 
emotions. This concept likewise, applies, to the other separations: 
light from darkness; Shabbos from weekday; Klal Yisrael from the 
other nations; holy from profane. These are not naturally occurring 
separations/havdalos, which represent eternal, immutable, 
definitive states of separation. In the future, the separation between 
light and darkness will be overcome when Ohr chadash al Tzion ta’ir, 
“A new light will shine on Tzion.” Similarly, through the spread and 
growth of moral forces (which will eventually override the filth and 
moral bankruptcy which characterise modern society) of mankind, 
the separations between Klal Yisrael and the nations of the world 
will disappear, as all nations will unite to serve Hashem (this does 
not mean that they will become Jewish. They will continue as 
gentiles, but will maintain an elevated moral code of living, similar to 
ours). All differences will dissolve, and all the nations will revere the 
supreme unity. Ultimately, the difference between Shabbos and the 
six weekdays will make way for the Yom shekulo Shabbos 
u’menuchah l’chayei Olam Habba, “The time/day of continual 
Shabbos and continual rest in the World to Come.”

Perhaps we might add a new idea concerning the concept 
of unity. After Hashem created each day, the Torah writes that 
Hashem saw that “it was good” (except on day two, because, on that 
day, Hashem began to create the waters but He did not complete 
them until the third day [Rashi]. Alternatively, upper and lower 
waters were divided that day. Division indicates strife. There is 
nothing “good” about strife). On the third day, the Torah writes, “It 
was good,” twice. Yom she’nichpal bo ki tov; “The day that ki tov was 
doubled.” What is so special about the number/day three?

Let us “crunch” the numbers. The number one represents 
unity. It also implies simplicity and agreement. One is alone. There is 
no discord, no disturbance when one is alone, but then there is no 
interaction with anyone – full stop. Koheles (4:9) expresses the 
meaning of the number two: Tovim ha’shnayim min ha’echad, “Two 
are better than one.” That only works, however, when the two are 
on the same page, working well together. Otherwise, two can imply 
duality, separation, and, at times, tension. 

The number three connotes harmony and synthesis. While 
the unity of number one connotes isolation and exclusivity, the unity 
of number three is created by inclusiveness and acquiescence. 
Number two is neither banished nor abandoned, but prevailed upon 
to join with number one, to ease the tension and work through 
whatever complexities may stand in opposition to an enduring, 
amicable conciliation. Number three seeks a common denominator, 
a universal goal to which one and two can work toward as a joint 
venture. Three focuses on transforming adversity into diversity, thus 
creating lasting harmony and unity. Thus, it is doubly good. 

At the end of time, the only true unity is the Oneness of 
Hashem, which is perfect. Our goal always has to focus on 
perfection, nekiyus, purity. While separation works to a certain 
extent, it is not ideal. Thus, we all look forward to that glorious day 
when the separations will merge together as everyone recognises 
the Glory of Hashem. 
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דאמבוטהנהוהשערשאלכתאםיקלאאריו
G-d saw all that He had made, and behold it was very good. (1:31)

It was not just “good” – it was very good. Each of Hashem’s 
creations was good in its own right. When combined together as 
part of the greater creation, the totality was even better, explains 
the Meshech Chochmah. Horav S. R. Hirsch, zl, views this 
alternatively. Can we say that all of Hashem’s creations were good? 
Are suffering, pain, grief, temptation and death considered to be 
good? Surely, we could do without any of these. Rav Hirsch explains 
that, indeed, isolated and viewed in a free-standing context, these 
challenges to life do not come across as being good. As part of the 
larger picture to which we as mortals are not privy, however, 
everything fits in perfectly – even to the point that it is very good. 
Perhaps, this is what is meant by, Es kol asher asah, “All that He had 
made.” Hashem’s view is that of kol – all. His perspective is sweeping 
and, therefore, able to perceive everything in an inclusive context, 
with all events intertwined into one collective image. 

A well-known Midrash concerns the concept of tov me’od, 
very good. V’hinei tov me’od – zeh Gehinnom. “This is Gehinnom, 
Purgatory.” How can Gehinnom be considered tov me’od? The Toldos 
Yaakov Yosef, zl, m’Polanaah (Tzafnas Paaneach end of Beshalach) 
writes: “I heard that there is no Gehinnom; rather, the rasha, wicked 
person, is brought to Gan Eden, and that becomes Gehinnom. He 
hears people davening with joy, and they are dancing and learning 
with hasmadah, diligence. Since this way of life is a complete 
anomaly to him, it is painful to watch.” When he observes those 
whom he has scoffed and belittled in the past experience joy; when 
he sees the exhilaration of those living the life that he once 
denigrated, for him, it is pure Gehinnom.   

This is what is meant by Gehinnom being tov me’od. 
Gehinnom does not exist, explains the Toldos Yaakov Yosef. There is 
only Gan Eden, but, when a rasha is placed into Gan Eden, it is, for 
him, Gehinnom. 

One does not have to wait for his “one hundred and 
twenty” to experience this feeling of envy, regret, and resignation. I 
had a friend growing up who, at an early age, dropped out of 
yeshivah and slowly moved left, then overboard. We would meet 
every once in a while, and the conversation usually drifts to the 
choices we made in our lives. He has never intimated even the 
slightest sense of envy. After all, he was doing well financially. While 
I was in Kollel, he had the perfect American family down to the dog; 
he had the large house, fancy car, trips and vacations, parties and 
friends of all faiths and creeds that were engaging, while I was 
blessed with a growing family, growing bills, small apartment, no 
vacations, and the only friends that I had were like me. I was happy 
and showed it. He could not understand what there was about my 
life that could inspire any form of joy. Years passed, he married again 
– and again; his children grew up and had very little to do with him. 
He even lost his dog as part of one of his divorce settlements. He still 
had a large house – but no one lived in it but him. 

My friend visited recently on Pesach, and he saw my family. 
His reaction was bitter weeping. He saw my Gan Eden, and he finally 
realised that he had spent an entire life preparing his Gehinnom. I 
believe Horav Zusia, zl, m’Annipole once commented, “We arise in 
the morning and make our daily preparations: search for our socks, 
look for our shirt, our shoes, our trousers, etc., but we forget the 
most important point; to find ourselves.” 

We spend our lives caring about the non-essentials and 
inconsequentials and ignore the most important, the one who for 
whom we are making the choices: ourselves. If we would be honest 
and ask ourselves what it is that we really want, and respond from 
the heart – not from peer pressure, we could not be compelled to 
look back with envy and regret. At that point it is too late, because 
we no longer know who we are. 

וירפמחקתו...םיניעלאיההואתיכולכאמלץעהבוטיכהשאהארתו
לכאתו

And the woman perceived that the tree was good for eating and that 
it was a delight for the eyes… and she took of its fruit and ate. (3:6)

A horrible tragedy occurred in Telshe, Lithuania, during the 
tenure of Horav Yosef Yehudah Leib Bloch, zl, as Rosh Yeshivah and 
Rav (about one hundred years ago). A secular Jewish student with 
no ties whatsoever to religion rented an attic apartment in town and 
succumbed to the severe depression that plagued him. Following 
the incident, the owners of the house in which the deed was done 
would hear and then see plaster fall from the ceiling. The owner of 
the house was himself also not an observant Jew, so, at first, he 
ignored it. (A religious Jew takes nothing at face value. Whatever 
occurs in his life, he views as a message, however subtle, from which 
he should learn or gain perspective). At the time, Telshe was going 
through the pangs of Haskalah, the Jewish Enlightenment 
movement, which taught that Torah was archaic and its 
disseminators deadbeat parasites who refused to come to terms 
with modernity and a world that was moving progressively forward. 
The landlord of this house was a card-carrying Haskalah member, 
proudly spewing his misplaced (it was really self-loathing) animus 
against anything that smacked of religion. After a few weeks of 
observing his ceiling deteriorate before his very eyes, he finally 
relented and deferred to the advice offered by his more common-
sensical friends: Go see the Telzer Rav and ask his sage advice. 

The (Alter) Rav explained to the landlord, “It is quite 
possible that when the student abruptly ended his life, some of the 
blood seeped into the wooden floorboards – and these blood 
droplets want to be buried in a Jewish cemetery. Therefore, 
whenever a drop of blood descends from the ceiling, some plaster 
also falls down to cover it.” The landlord thought that the Rav had 
lost his mind, until he came home and looked beneath the fallen 
plaster and discovered blood! They buried the blood-soaked 
floorboard, and everything turned back to normal; no more plaster 
fell. 

Obviously, the incident took the city by storm. The 
community hummed with conversation; everyone was impressed 
with the Rav’s penetrating Torah knowledge. They agreed that the 
Rav’s unusual insight was the result of his vast Torah knowledge. A 
few days later, the Rav was “accosted” by one of the city’s well-
known kofrim, heretics, a Jew who had fallen prey to the Haskalah
rhetoric. The man remarked to the Rav, “I refused to enter the 
house to view the spectacle, because I feared that I would become 
impressed and influenced to become a believer.”

The Rav smiled and countered, “You need not worry. 
Miracles do not impress you. Every day, you see the sun rise in the 
sky. It nourishes and sustains the world. You look up at the sky and 
see the wonderful clouds which provide the necessary moisture for 
vegetation to grow. You are not blind. You see miracles every day. 
They are miracles, because no human can possibly replicate what 
they are doing. You observe how an infant picks up words and, over 
time, begins to speak and become proficient in a language. Yet, you 
have remained a heretic. This proves that you want to disbelieve. 
The miracle in the house would not impress you because you refuse 
to be impressed. You know the truth, but you refuse to concede to 
it.”

A similar incident happened concerning Chavah. Imagine 
Gan Eden. We have before us every luscious fruit; all sorts of 
vegetation; the nourishment that anything we could consume would 
be beyond comprehension; and, the best part is, it is all ours for the 
picking. There is one slight catch: one tree, the Tree of Knowledge; 
its fruit is off limits. In fact, to eat it brings about death. No problem. 
It is not as if we have nothing else to eat. We can have everything, 
but – one fruit. It should not be a major challenge. 

Everything was fine until the nachash ha’kadmoni, ancient 
serpent, entered onto the scene and commenced with his awesome 
salesmanship. He succeeded in swaying Chavah. She ate; she was a 
good wife and fed her husband, and the result was banishment from 
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Gan Eden, death, difficulty in earning a livelihood and all of the 
adversity with which we have lived from the beginning of time. How 
did this happen? They had it all, but one fruit. How did Chavah fall 
for the serpent’s blandishments? What was her misstep? The Torah 
relates the sequence of her downfall. “She perceived that the tree 
was good for eating. And that it was a delight for the eyes.” What 
does taste have to do with it? The snake never mentioned 
food/taste. He talked about opening up her eyes, knowing the 
difference between good and bad. How did food enter into the 
equation? 

Rav Yitzchak Hershkowitz, Shlita, explains this with a story. 
A student in one of the mainstream yeshivos was not holding his 
own in learning. While he had not been dealt a large helping of 
acumen, he did not even bother to make the attempt. Slowly, his 
learning followed and, soon afterwards, his commitment dwindled 
away to just about nothing. He left the yeshivah and joined the 
world of fun and misery, becoming totally alienated from Torah and 
mitzvos. Years passed, and one day he was walking down the street 
when he confronted his Rosh Yeshivah. Having nowhere to hide, he 
dug in and said, “Shalom.” The contrast between the Rosh Yeshivah, 
long beard, dressed in the black regalia of a distinguished Torah 
scholar, and the young man with a long ponytail, tee-shirt and jeans, 
was palpable. 

“Where did you go?” the Rosh Yeshivah asked. “One day, I 
looked around, and you were gone. No good-bye, nothing. I thought 
I deserved better than that.”

“Rebbe, I had questions and doubts. Finally, I decided that 
this way of life was just not for me,” the young man replied. 

The Rosh Yeshivah smiled, “Trust me, if you had questions, I 
had answers. I do not think that this was the sequence you followed. 
You decided that you would like to try to live a life of abandon, to 
see what it was like not to learn, not to daven, not to observe 
Shabbos and kashrus. You tried it, and it felt good. Now you needed 
an excuse to justify reneging the Torah. ‘Suddenly,’ now you have 
questions. Veritably, you have no questions because then I could 
give you answers. You have all the answers. I have no answers to 
your answers!” 

This is what the Torah is teaching us. Chavah saw, and 
Chavah smelled. Chavah had an implacable desire to eat. Once she 
ate, she blamed it on the serpent’s presentation of a life of greater 
knowledge, of good and evil. Truthfully, it was not about intellectual 
pursuits. It was about eating a tasty fruit. And we are still paying for 
her experience. 

ונאצתורוכבמאוהםגאיבהלבהו'דלהחנמהמדאהירפמןיקאביו
ןהיבלחמו

Kayin brought an offering to Hashem of the fruit of the ground… and 
as for Hevel, he also brought of the firstlings of his flock and from 

their choicest. (4:3,4)

Kayin brought his offering, followed by Hevel’s offering. 
Hashem turned (listened/accepted) to Hevel’s offering, but did not 
respond to Kayin’s offering. On the surface, the disparity between 
Kayin and Hevel’s offering was quality. Hevel offered his finest, 
choicest, while Kayin brought what he did not want for himself. The 
inferior crops were designated for offering. So begins the first tragic 
story of brother killing brother. We understand that the Torah’s 
narrative is replete with powerful messages and lessons. How do we 
understand this incident between history’s first two sons? First and 
foremost: Why did Hashem not accept Kayin’s korban, offering? It 
may not have represented his finest crops, but it was a korban. Just 
because a potential donor does not give in accordance to our 
expectations, is this reason to ignore or refuse his present donation? 

Horav Moshe Bik, zl, explains that Kayin’s offering differed 
from Hevel’s offering in two areas. First, Kayin wanted to do his own 
thing, to be the only one bringing a korban to Hashem. It was his 
innovation, and he had no desire to share the limelight with anyone 
else – even his brother. Hevel was an inclusive type of person. He 
also wanted to bring a korban, and he would have liked for others to 
follow suit. Thus, the Torah writes, V’Hevel heivi gam hu; “He also

brought.” This means that he also brought others with him. He 
believed in spreading the spiritual wealth, in allowing others to 
partake in the spiritual opportunity. 

Hevel and Kayin had diverse perspectives in another area. 
Kayin felt that he had done Hashem a favour by offering a korban. 
Hence, the Torah writes that Kayin “brought an offering.” He was 
quite proud of his achievement. Hevel thought nothing of his 
actions. He brought a korban, because it was the correct and proper 
thing to do. He neither did so in order to appease and find favour in 
Hashem’s eyes, nor did he feel that Hashem was in his debt for his 
actions. 

This is what David Hamelech means when he says (Tehillim
32:2), Ashrei Adam lo yachshov Hashem lo Aven v’ein b’rucho 
remiyah, “Praiseworthy is the man to whom Hashem does not 
ascribe iniquity, and in whose spirit there is no deceit.” Who is the 
person who is worthy of such appellation? One whose spirit does 
not rise up when he serves Hashem. We daven well; we learn well; 
we perform a wonderful act of kindness; it goes to our head. After 
all, now Hashem owes us, because we have been so good. Hashem 
does not respond favourably to such religious arrogance. We serve 
Hashem because it is a Heavenly mandate. The haughtiness that 
enters our mind after a “job well done” undermines the service that 
we performed. 

This is why Hashem did not turn favourably to Kayin’s 
korban. The korban that Kayin offered was more about Kayin that it 
was about Hashem. The Almighty does not approve of arrogance –
and especially when one employs his religious service as a means for 
lording over others and garnering attention for himself. 

Va’ani Tefillah

ךלונחנאםידומ
Modim anachnu Lach. 

We gratefully thank You. 

As we conclude the first part of Modim/Thanksgiving 
prayer, after having explained the various kindnesses for which we 
thank Hashem, I would like to add meaning to the term modim. 

The Hebrew word for thanksgiving is hodaah. This word 
also means to admit, concede, acknowledge. Horav Yitzchak Hutner, 
zl, explains that every expression of gratitude is essentially a form of 
admission. People sometimes find it difficult to say the words, 
“Thank you.” It is sad, because, quite possibly, the deepest craving of 
human nature is to be appreciated. In the mind of some (very small-
minded) people, saying thank you connotes that they needed 
something from someone else. Thus, when we thank, it is 
tantamount to admitting something. 

In the Modim/Thanksgiving prayer, we admit that we need 
Hashem, that we cannot possibly function without Him. Veritably, it 
is much easier to convince ourselves that we did it on our own, but 
only a fool believes that. When we receive what we feel we are 
entitled to have, we find it difficult to thank our benefactor. After all, 
it was coming to us. True gratitude occurs when people feel that 
they have received more than they deserve. Modim removes all 
egos, because we acknowledge that everything comes from 
Hashem. 

He owes us nothing. 
We owe him everything. 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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AAbbssoolluuttee  TTrruutthh  
יום ““  33::22 את  אלקים  ויברך 
בו   כי  אתו,  ויקדש  השביעי 
אשר   מלאכתו  מכל  שבת 

  ””ברא אלקים לעשות

“And Hashem blessed the seventh day 
and sanctified it because on it He 
abstained from all of His work which 
Hashem created to make.”  What do the 
words of the end of this Posuk, “which 
Hashem created to make” mean?  

 Hakodosh Boruch Hu blessed 
and sanctified.  He blessed Shabbos with 
the Mon, for all the days of the week 
there would descend for each person in 
Klal Yisroel an Omer of Mon, but on the 
sixth day, double Mon would descend.  
Hakodosh Boruch Hu made Shabbos holy 
with the Mon, with the Mon not 
descending at all on Shabbos. (רש"י) 

 Rashi says (see above) that 
Hakodosh Boruch Hu blessed Shabbos by 
having two portions of Mon to descend on 
Erev Shabbos, and made Shabbos 
Kodesh by having nothing descend on 
Shabbos.  Brocha means having more 
goodness brought down to this world, and 
that Brocha is complete if it used 
properly to create Kedusha, with the 
absence of something.  Kedusha is 
brought about by refraining from 
something.  The Torah is teaching us 
from Shabbos, that it is possible to do 
both; there was Brocha in that a double 
portion came down on Erev Shabbos, and 
then Kedusha on Shabbos – that nothing 
came down, and the extra that came 
down on Erev Shabbos was used. (  חתם
 (סופר

 Rashi says that Hakodosh 
Boruch Hu blessed Shabbos with the 
Mon, by having a double portion come 
down on the sixth day, and made Shabbos 
holy by having nothing come down on 
that day.  We can Darshen this from the 
words in the Posuk.  “השביעי יום   – ”את 
meaning that which is secondary to the 
seventh day, that for the Brocha, that 
which was secondary to Shabbos, the 
sixth day, received Brocha – a double 
portion of Mon.  “ויקדש אתו” – however as 
far as sanctifying the day, “אתו” – it – the 

day of Shabbos was sanctified, and no 
other day. (תורת גבריאל) 

 A craftsman who makes a 
vessel, after the vessel is complete, he 
begins to use the vessel for its intended 
purpose, such as a watch and the like.  
Now that Hakodosh Boruch Hu 
completed the Creation of the world, it 
was ready to be used for its intended 
purpose. (חתם סופר)  

 If you analyze the words of the 
Ma’aseh Bereishis, you will find six times 
that the last letters of three consecutive 
words spell, “אמת.”  (For example, 
 .)”ויברא   אלקים  את“ and ”בראשית  ברא  אלקים“
The reason for this is to entrench the 
Midah of Emes into the world.  It is only 
six times and not seven, for in regards to 
Shabbos it did not need an external אמת, 
for Shabbos itself is אמת.  Yerushalmi in 
Meseches Demai 4 – says that an Am 
Ha’aretz is afraid to lie on Shabbos, due 
to the fear of Shabbos which envelopes 
him.  Shabbos is the root of Emes and is 
pure from evil.  The Zohar Hakodosh says 
that the Midah of Emes is the stamp of 
the Ribbono Shel Olam.  The stamp of the 
Ribbono Shel Olam is pronounced on the 
holy day of Shabbos. (באר משה) 

 ,Klal Yisroel said – שני סוגי אהבה  
ונשמע“  ;they will do and listen – ”נעשה 
they voluntarily accepted upon 
themselves to heed the Torah.  Later on, 
Hakodosh Boruch Hu placed a mountain 
over their heads and told them that if 
they accept the Torah, good, if not, they 
would be buried there on the spot. Why 
did Hakodosh Boruch Hu have to force 
Klal Yisroel to accept the Torah, when 
they had previously already accepted the 
Torah voluntarily?   There are two types 
of אהבה, love.  There is one called, “  אהבה
 .like a love of one to his friend – ”רצונית
Due to this love, one wants to fulfill the 
will of his friend.  Then there is a second 
type of Ahavah called, “אהבה עצמית” – this 
a true love, like the love of a parent to his 
or her child.  This love is a love which is 
rooted in the own person.  Everything he 
does is for the benefit of his child.  There 
may be times that it appears that the 
parent is acting against the will of the 

child.  The reason that the child sees it 
that way is due to a lack of knowledge. 
The parent will do anything that is for 
the good of the child, for the parent has a 
true love for his child.  The same is true 
with Hakodosh Boruch Hu to Klal 
Yisroel. Hakodosh Boruch Hu only gives 
His children, Klal Yisroel, good.  That 
good is in His eyes, for He truly knows 
what is good, although in the eyes of the 
children, Klal Yisroel, it may not seem 
good. Hakodosh Boruch Hu gave us the 
Toras Emes, for that is the lifeline of this 
world.  Hakodosh Boruch Hu placed the 
mountain over our heads and forced us to 
take the Torah, to teach us that He has a 
true love for us.  Receiving the Torah is 
certainly good, whether we recognize the 
good or not.   Hakodosh Boruch Hu does 
good for us no matter what we think, for 
He has a true love for us. (דברים אחדים) 
 Why did Hakodosh Boruch Hu 
create this world?  He did so for our 
benefit. The last letters of these words 
spell, “אמת.”  Hakodosh Boruch Hu is 
complete אמת, truth – the absolute truth.  
Hakodosh Boruch Hu gave His children, 
Klal Yisroel the most precious gift in the 
world, the Torah Hakdosha.  Shabbos is 
the day which represents the absolute 
 ,in the world.  It is a day of Kedusha אמת
a day of Ruchniyos.  We must connect 
ourselves to Hakodosh Boruch Hu on this 
holy day, and we must seek to serve Him 
through Tefilah, Zemiros, and Torah.  
During the busy days of the week, one 
may not have the time to contemplate 
that everything that Hakodosh Boruch 
Hu does is for our good.  He is our Father, 
and even if something does not appear to 
us as good, we must know it is good.  
Hakodosh Boruch Hu has a true love for 
us, and therefore, everything He does is 
always for our good, not necessarily what 
we think we want.  Shabbos is the Emes, 
the day of Kedusha. The Mon did not 
come down on that day, yet there was 
Brocha from the day before to have for 
the holy day of Shabbos.  May we use this 
holy day properly, use it as a day to come 
close to Hakodosh Boruch Hu, and 
reciprocate the true love that Hakodosh 
Boruch Hu has for us.   
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Zmanim for TBwTBwTBwTBw    
Wesley Hills, NY 

5:55  -                     TBw TWRN TQLDH 
6:13   -                                                   HEYQw 
9:15  -                                            A‰M w‰QZ 
9:55   -                                          A‰RG w‰QZ 
10:51 -                                HLYPT IMZ FWS 
6:11    -                                            HEYQw 
6:53* -                                 OYBKWKH TAC 
7:23   -                                                   72 TAC 

Shabbos 3:23:00 AM –IWwX DLWM 
Rosh Chodesh is Sunday and Monday 

Times courtesy of MyZmanim.com and 
EzrasTorah.org 

* Based on Emergence of 3 Stars  
Now You Know! 

The Taamei HaMinhagim says there is a 
custom to fast on Erev Rosh Chodesh 
because the moon became smaller.  
The Gemara in Chullin (60b) relates that 
originally, the sun and the moon were 
the same size. The moon asked Hashem 
how two kings could share one crown so 
Hashem told the moon to shrink itself.  
Hashem then tried to console the moon 
but it didn’t work.  He therefore said 
that Klal Yisrael should bring a kapara 
for Him having made the moon smaller.   
The moon is at its smallest the day 
before it begins getting larger on Rosh 
Chodesh so this may be why the custom 
is to fast on Erev Rosh Chodesh, as part 
of the kapara. 
When Rosh Chodesh is Sunday, like this 
month, we read the special haftorah of 
Machar Chodesh which took place on 
erev Rosh Chodesh and discusses the 
love of Yehonason and Dovid, how 
Yehonason saved his life, and promised 
that their children would forever be at 
peace.  Perhaps we do this because 
they were in a similar situation. Two 
kings were vying for the same crown. 
When Yehonason voluntarily made 
himself smaller so Dovid could rule, he 
effected a kapara of sorts and we 
remember this.   
Unlike the moon which felt bad when it 
was ordered to be made smaller, 
Yehonason was happy to sacrifice his 
own honor for the honor of his beloved 
friend and did it of his own accord. 

Thought of the week: 

The truth is still the truth, 
even if no one believes it. A 
lie is still a lie even if 
everyone believes it. 

(D:A TYwARB)  „.VwXH IYBW RWAH IYB OYQLA LDBYW BWU YK RWAH TA OYQLA ARYW‰ 
“And G-d saw that the light was good, and G-d separated between the light and 
between the darkness.” (Beraishis 1:4) 

The things Hashem created during the six days were the way He wanted them to be. The light 
that emerged from Hashem’s utterance, “Let there be light,” was exactly what He wanted. Why, 
then, as the Gemara teaches (quoted by Rashi), would Hashem turn around and hide the light 
away? The Gemara explains that the light was too good to be used by the wicked so it was 
stored away for the righteous in the future. Hashem was not "surprised" by the outcome of the 
creation of light, so what was the point of creating something that could not be used now? 

Furthermore, though day and night were not separated until the fourth day when the sun and 
the moon were created, the beginning of that separation is mentioned now, on the first day. 
What is the reason for immediately storing away this light even before Man was created? Surely 
no wicked people could use the light in the ensuing days when they didn’t yet exist. 

One final nuance. We have a rule that Hashem’s name is not attached to something bad. 
Therefore, for example, it says, “And G-d called the light, “ohr,” and darkness ‘was called’ night, 
and it was evening and it was morning one day.” Though Hashem named the light, His name is 
not mentioned as directly calling the darkness night. Why, then, would Hashem’s name be 
mentioned by the making of a distinction and the hiding away of the light? Is this not a “bad 
thing” that it could not be used? 

The posuk ends by saying it was evening and morning, “one” day, not “the first day.” This 
alludes to the fact that on that day, Hashem was One, meaning, alone in the Universe. Even the 
angels were not created until the next day. At that point, it was necessary to hide away the light 
already, lest it be tainted by another viewpoint that didn’t understand its perfection. 

There is an ultimate truth in the world, and the original light illuminated it. However, it is possible 
to corrupt that truth and use it for the wrong thing, or pervert the truth by twisting it. Hashem 
understood that the existence of this light of truth was necessary, but also that it needed 
protection. Even the angels could not be trusted with it, so Hashem began the process now, 
when He alone was in the world. 

He hid that light in the Torah, and those who properly and diligently study it are enlightened to 
the truths of the Universe. The ultimate goal, however, is for that light to shine forth across the 
world, when no longer will people seek to usurp its power nor manipulate the truth. On that day, 
Hashem will [again] be One, and His name will be One. 

In Vilna, a woman had a shaila on a chicken. After her husband went off to the Rov, she 
remembered that R’ Eliyahu, the saintly Vilna Gaon lived nearby and presented the shaila to him. He 
pronounced it treif (forbidden). Her husband returned joyfully a few moments later and said, “The 
Rov said it is kosher!” The woman told her husband what the Gaon had said, and he returned to the 
Rabbi quite shaken. 

“Do not fear,” said the Rov. “Tell your wife to prepare the chicken, for tonight both I and R’ Eliyahu 
will partake of it in your home.” The man rushed home to tell his wife the exciting news. The Rov then 
went to visit the Vilna Gaon. “R’ Eliyahu,” he said, trembling before him, “I know that I may not be as 
great as you in Torah scholarship. However, I am the Rov in this city, not you, and my word must be 
law.” R’ Eliyahu agreed and together they went to the man’s home to eat from the chicken. 

As the woman placed the plate before the solemn-faced Gaon, the tallow candle on the table 
suddenly fell over and landed in it, making it forbidden without question. Shaken, the woman thought 
it was an omen that her chicken was indeed treif. 

With a smile, the Vilna Gaon told the couple, “Enjoy your chicken for our venerable Rabbi has 
proclaimed it Kosher. As for me, I have a personal stringency that I do not eat foods which have had 
a shaila on them, even if they are determined to be Kosher. I am pleased that in Heaven, it was seen 
fit to allow me to keep this stringency and I was thus prevented from eating the chicken tonight.” 

©2020 – J. Gewirtz 
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As we begin the Torah anew, 

and start a new volume of 

Migdal Ohr, we would like to 

publicly thank Hashem for 

the new beginnings He grants 

us all - every single day. 

Want to give a gift they’ll 
enjoy for years? Share 

Torah with others. 
Print, e-mail, and share Migdal Ohr 

with others. 
  You’ll be glad you did.   
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 משאלות שנשאלו בקו ההלכה
האם מותר לשחק בכדור רגל בשבת?

לספרדים ההולכים אחר פסק מרן השולחן ערוך 
אסור לשחק בכדור בשבת. (שלחן ערוך סימן ש“ח סעיף מ“ה). 

והאשכנזים נהגו להקל בזה אמנם אף לשיטתם 
אין להתיר אלא רק כאשר משחקים במגרש 

מרוצף, אבל לכולי עלמא אסור לשחק על 
גבי קרקע שאינה מרוצפת. (שם ברמ“א, ועי‘ 

בשו“ת שבט הלוי חלק ט‘ סימן ע“ח).

לשחק  לילדים  לתת  מותר  האם 
בזה  שיש  או  בשבת,  הלגו  במשחק 

חשש איסור בונה בשבת?

מותר להרשות לבניו הקטנים שעוד לא הגיעו לגיל 
מצוות לשחק בלגו, ואין בזה חשש בונה מכיון שעשויים 
לפירוק והרכבה כל הזמן. ש“ת אבני נזר (סימן ר“י) שו“ת מנחת 

יצחק (חלק ח‘ סימן כ“ז ד“ה אמנם) וחזון עובדיה (שבת ג‘ עמוד קי“ט).

האם מותר לפתוח שקית חלב עם סכין בשרי, ואם 
חתכתי האם הסכין או החלב נאסרו?

אסור בהחלט, כי נהגו לייחד כלים לבשרי ולחלבי. 
רמ“א בשלחן ערוך (יורה דעה סימן פ“ט סעיף ד‘) ובט“ז (שם סעיף קטן 

ז‘). ואם חתכו כבר, בדיעבד אין הסכין או החלב נאסרים 
כי הכל נעשה בצונן ובתנאי שהסכין היה נקי, אבל אם 
הסכין היה מלוכלך צריך להתקשר לרב פוסק שיורה 

בזה את הדין.

האם צריך להוסיף מים בקידוש של שבת, 
של  בכוס  מים  להוסיף  צריך  והאם 

הבדלה?

נוהגים שאדם אחד מגיש לזה שמקדש 
את הכוס, ולאחר שהגיש לו את הכוס 
מוזג לו שלש טיפות של מים. עי‘ בארוכה בבן 
איש חי (שנה שניה בראשית אות כט) ומקורו מספר מעבר יבק 

(שפת אמת פרק כח) על פי הזוהר הקדוש (ינוקא דבלק קפט.). 

וחכמי המקובלים בשעה שמוזגים את הטיפות הנ“ל 
אומרים את הפסוק ”מלא ידינו מברכותיך ומעושר 
מתנות ידך“. שיבת ציון (שער ה‘ אות כ“ג) בשם אביו. אמנם מנהג 
זה נוהגים בכוס של קידוש ולא בכוס של הבדלה, שכוס 
של הבדלה צריכה להיות יין בלבד בלי מזיגת מים. שער 

הכוונות (דף ס‘ עמוד ב‘).

התארחתי בבית מלון וכשהתיישבתי על אחד 
המושבים בבית מלון נקרע לי הבגד ממסמר שבלט 

מהמושב שישבתי עליו, האם הם חייבים לשלם 
לי על הבגד?

התורה פוטרת מלשלם במקרה כזה, משום שמדובר 
כאן על סוג נזק שנקרא ”בור“ וחז“ל דורשים מהפסוקים 
שאם כלים הוזקו בנזקי בור פטור המזיק מלשלם, ובגדים 
נכללים בגדר כלים. שלחן ערוך (חושן משפט סימן ת“י סעיף כ“א). 
אמנם נחלקו הפוסקים האם המלון חייב לשלם כדי 
לצאת ידי חובה כלפי שמים, בספר ברכת שמואל (לגאון 
רבי ברוך בער, בבא קמא סימן ב‘) כותב שחייב מן הדין לצאת 

ידי חובה, ובחזון איש (סימן ב‘ סעיף קטן ז‘) מבואר שפטור, 
ועל כל פנים בוודאי ראוי לצאת ידי שמים.

אשה הנמצאת בשנת אבל על הוריה ועיסוקה 
התמידי הוא קיום פעילות לגיל הזהב במתנסים 
לשמח את בנות ישראל בגיל השלישי. האם מותר 
לה להשמיע מוסיקה ולהרקיד את הנשים, או 
שאסור מחמת האבל על הוריה? וכנ“ל לגבי זמר 

הנמצא בשנת אבל או נגן בתזמורת מה יעשו?

מכיון שזו פרנסתה של אותה אשה, נחשב הדבר כמו 
דבר האבד שאי אפשר לעשותו על ידי אחרים ומותר 
לה להמשיך בעבודתה. על פי הרמ“א (יורה דעה סימן ש“פ סעיף 
ה‘) ועי‘ פרי מגדים (סימן תקנ“א אשל אברהם סעיף קטן י‘). והוא הדין 

לכל בעלי המקצוע בתחום זה. שו“ת בצל החכמה (חלק ו‘ סימן 
ס“א) וחזון עובדיה (אבלות ג‘ עמ‘ שמ“ט).

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

אמונה בתפילה

מפרשתינו אפשר להתחזק בכח התפילה שיכולה 
לפעול על אף הבטחת ה' להיפך, וכמו שמובא במדרש 
רבה (דברים פ' ח  א') ״אמר רבי אליעזר: רצונך לידע 
כוחה של תפילה, אם אינה עושה כולה, חציה היא 
עושה. קיין עמד על הבל אחיו והרגו, יצאה גזירה ׳נע ונד 
תהיה בארץ׳. מיד עמד ונתוודה לפני הקדוש ברוך הוא 
שנאמר: ׳גדול עוני מנשוא׳, אמר לפניו: ׳רבונו של עולם, 
כל העולם אתה סובל ולעווני אי אתה סובל? כתבת 
׳נושא עוון ועובר על פשע׳ סלח לעווני שהוא גדול׳. מיד 
מצא חסד לפני הקדוש ברוך הוא ונמנע ממנו ׳נע׳ - חצי 
הגזירה, שכן כתיב: ׳וישב בארץ נוד׳. מכאן אתה למד 
שגדולה התפילה לפני הקדוש ברוך הוא״.ממדרש חז״ל 
למדו ולימדו אותנו כוחה של תפילה, גם בשעה שכבר 
נגזרה גזירה, התפילה יכולה לפחות לבטל את חציה.
חז״ל מדגישים: ״מיד עמד ונתוודה... מיד מצא חסד״, 
לימוד חשוב מלמדים אותנו חז״ל - בשעה שיש גזירה, 
אין להתעכב מלשוב בתשובה ובתפילה, אלא מיד יש 
לעמוד בתפילה. וכשעומדים בתפילה זוכים ל״מיד מצא 
חסד״, ומתבטלת לכל הפחות חצי הגזירה. וגדולה מזו 
למדים אנו על כח התפילה מלמך, כתוב על נשי למך 
שפחדו להביא ילדים משום שהקב"ה הבטיח לקיין שזרעו 
יכרת אחר שבעה דורות, ובא למך ומבטיח לנשיו,  שה' 
ימתין איתו שבעים ושבעה דורות, ויש לשאול באמת 
מהיכן היה ללמך את העוז לומר שה' יאריך איתו אף 

שבעים ושבעה דורות.

הרמב״ן מבאר את הדברים שאמר למך לנשיו: שלמך 
סמך על כח התפילה, ״כי יתפלל לפניו כי הוא ארך 
אפים וירחם עליו״. למך מנחם את נשיו שצאצאיהם לא 
ימותו, אף על פי שה׳ הבטיח לקיין שינקום את דמו מידי 
רוצחו, מכיוון שהוא יתפלל עליהם וה׳ יאריך אפו. אמנם 
למך עדיין לא התפלל, הוא עדיין לא שמע מה׳ שבגזירה 
זו יסלח לו בגלל תפילתו, אך הוא בטח בתפילה כל 
כך, עד כדי שהבטיח הבטחת ניחומים לנשיו - כי סמך 
על הדבר שבכח התפילה לא ימות זרעו. ומכאן יתאזר 
כל אחד ויבטח בכח התפילה ויפציר ויתחזק להתפלל, 
ולעולם לא יתייאש מלבקש רחמים, כי כל העניין שהאדם 
לא מאריך בתפילה, או אפילו נמנע מהתפילה וזאת רק 
משום שאין לו אמונה בכח התפילה. רבי נתן מברסלב 
מאיר את עינינו, וכותב שהעיקר הוא שצריכים להתחזק 
באמונה שלמה להאמין בעצמו שיש לו כח לפעול כל 
דבר בתפלתו, וכשיאמין כך בודאי יתחזק בתפלה. וזה 
דבר ברור בחוש, שאדם שצריך לעשות איזה דבר ואין 
לו אמונה שביכולתו לעשותו הוא אינו מתחיל כלל 
לעשותו. למשל, אם תאמר לאדם להגיע לאיזה מקום 
רחוק מאוד ברגל, אם אינו מאמין שהוא מסוגל לכך 
הוא לא יתחיל כלל ללכת, רק אם יאמין שהוא מסוגל 
לכך אזי יוכל ללכת לשם אפילו שיודע שבדרך יהיו לו 
קשיים ומכשולים רבים, כי מאחר ומאמין שיש ביכולתו 
לעשות דבר זה והוא מסוגל להתגבר על הכל, אזי הוא 

מחזק את עצמו ויוצא לדרך .

וכן הוא לעניין התפלה. אדם שמאמין שיש ביכולתו 
לפעול בתפלתו הכל, אזי על אף שיודע שלפעמים 

הדרך ארוכה ויכול להיות שיצטרך להרבות בתפלה 
מאוד ולהמתין זמן רב עד שיענו לו מן השמים, וכן יודע 
הוא שדרכו רצופה בקשיים ויהיו לו הרבה מניעות על 
התפלה, למרות זאת מחמת שסוף כל סוף הוא מאמין 
ויודע שתפלתו פועלת - הוא מתגבר על הכל ועוסק 

בתפלה עד שזוכה לפעול את הישועה הנצרכת לו.

מֹוַהְרַנ"ת ָסמּו ִלְפִטיָרתֹו ָאַמר: ִמי ֶׁשִּיְהֶיה ָחָזק 
ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּיְהֶיה   ֵאי ִיְהֶיה  ָּתִמיד,  ִמְקֶוה  ִּבְטִביַלת 
ִיַּתֵּקן ַהֹּכל ְוָאַמר: ִהֵּנה ֵּתַבת "ִמְקֶוה" ִיְסֹּבל ְׁשֵני 
ֵּפרּוִׁשים: ֶאָחד ְלׁשֹון ִּתְקָוה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "(ִיְרְמָיהּו י"ז): 
"ִמְקֵוה ִיְשָֹרֵאל ה'" ֵׁשִני ְלׁשֹון ִמְקֵוה ַמִים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
(ְּבֵראִׁשית א'): "ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים". ְוָאַמר, 
ִּכי ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים ָהֵאֶּלה ֵהם ֶאָחד ַא ְוַרק ֶׁשִּיְהיּו 
ִנְזָהִרים ִּבְטִביַלת ִמְקֵוה ַמִים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ַהּכֹל 
ָנכֹון, ְוִיְתַּתֵּקן ָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר ָעָליו. (שיש"ק  ח"א קנח)  

ַהְרֵּבה ְמַדְקְּדִקים יֹוֵתר ִמַּדי, ֶׁשֹּלא ְלַקֵּדׁש ַהְּלָבָנה 
ַעד ֶׁשַּיַעְברּו ָהֲעָנִנים ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ֵהם טֹוִעים ָּבֶזה, 
ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ִמַּכָּמה ַצִּדיִקים ּוֵמַאְדמּו"ר ִזְכרֹונֹו-
ִלְבָרָכה, ּוִבְפָרט ְּבֵעת ֶׁשַהְּזַמן ָּדחּוק, ֶׁשָּסמּו ַלֲחִצי 
ַהֹחֶדׁש ִּבְפָרט ַּבֹחֶרף, ֶׁשְּבַוַּדאי הּוא ְׁשטּות ָּגדֹול 
ִלְדחֹות ִמְצָוה נֹוָרָאה ָּכֹזאת ִּבְׁשִביל ִּדְקּדּוק ַקל 
ֶׁשֹּלא ִנְזָּכר ַּבְּגָמָרא ְּכָלל, ִּכי א ָאְמרּו ַרק ָהרֹוֶאה 
ְלָבָנה ְּבִחּדּוָׁשּה ְמָבֵר ְוכּו', ֶׁשּמּוָבן, ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשרֹוִאים 

אֹוָתּה ְצִריִכים ְלָבֵר ְוכּו'.  (שם א-יד)



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

דרכון בעד קריאה בכף-היד

בג' בחשוון הבא עלינו לטובה יציין 
עם ישראל בגעגוע עז ובכיסופין 

של  לפטירתו  שנים  שבע 
בדורות  הגולה  מאור 
האחרונים, מרן שר התורה 
הגאון רבנו עובדיה יוסף 

זי"ע.

נציין כאן שני גרגרים קטנים מדברים שסיפר מרן 
בעצמו: מרן התגורר במצרים כדי ללמד שם תורה, בין 
השנים תש"ח לתש"י, בשנת תש"י הוא החליט לשוב 
ארצה, אבל נתקל בבעיה עם השלטונות המצריים 
יציאה  אשרת  לו  ולתת  דרכונו  את  לחדש  שסירבו 

לישראל.

ימים רבים הצטער מרן על העובדה שמעכבים אותו 
מלשוב לציון ברינה, עד שבאחד הימים הגיע יהודי בשם 
ליאון גבאי. מרן כותב עליו שהיה יודע להביט בכף ידו 
של האדם ולומר לו מה עבר עליו, מה קורה איתו בהווה 

ומה יעבור עליו בעתיד...

מר ליאון התלווה למרן למשרד הפנים וניגש לפקיד. 
הפקיד שלא הכיר אותו שאל לרצונו, ומר ליאון השיב לו 
שאם ברצונו לראות דבר שלא ראה מעולם - שיגיש לו 
את כף היד. הפקיד הביט בו בחשדנות, אבל הסקרנות 
גברה עליו. הוא הושיט את כף ידו לליאון שהביט בה 

מספר רגעים.

"אתמול בלילה הייתה לך מריבה קשה עם אשתך", 
אמר ליאון לפקיד ההמום, "ישבת כל הלילה ובכית 

בגלל זה". מילותיו של המצרי נעתקו מפיו. 

"אם אתה רוצה להשלים איתה", המשיך ליאון להפתיע 
את המצרי, "תעשה כך וכך", הפקיד נענע בראשו לאישור, 
אכן, זה מה שאשתו אוהבת... מהיכן יודע זאת היהודי 

המוזר?! 

וליאון ממשיך להבטיח לו: "ברגע שתעשה את זה 
היא תתפייס, תסכים לוותר לך, השלום ביניכם ישוב 

על כנו והכל יהיה בסדר"...

הפקיד המצרי היה מוכן לקטוף עבור ליאון את הירח: 
"מה אדוני רוצה במשרד הפנים?" 

ליאון חייך בשלווה: "דרכון לחכם היהודי שנמצא פה, 
ואם אפשר להזדרז כי הזמן שלו יקר"... 

סיים מרן הגר"ע בחיוך: "המצרי הושיב את שנינו ליד 

ן  ח ל השו
ו  ל ש ש ק י ב ו

 . ן י ת מ נ הוא הסתובב מעט ש
החדרים,  ן  הפקידים, בי עם  דיבר 

החתים ושרבט, בירר איתנו פרטים וליווה אותנו בכבוד 
רב להמשך הדרך".

 * * *

השורות הבאות אופטימיות פחות, אך יש בהן כדי 
להעיד על תעצומות נפשו של מרן זי"ע עבור העם 
היושב בציון. בזמן מלחמת יום הכיפורים היו חללים 
ונעדרים רבים שלא ניתן היה לקבוע את מותם או 

לזהותם בצורה קלה. 

תשע-מאות(!) תיקי עגונות הועברו למרן מתוקף 
כהונתו כרב הראשי לישראל. הוא מספר על חוויות 
קשות מאוד בעת זיהוי הממצאים שהובאו לפניו (חלקי 
גוף, שיניים, ועוד), ועל לילות נטולי שינה במשך שנה 
ומחצה בשל הקושי הנפשי הכרוך בעבודה הקשה הזו.

בסייעתא דשמיא ובעבודת פרך תורנית ונפשית התיר 
מרן את רוב רובן של העגונות מן המלחמה הזו, וברוך 
השם אף לא אחד מן התיקים שהותרו על ידו - התגלה 
כטעות. עד היום לא שב אף חייל או נעדר שמרן התיר 

את אלמנתו להינשא.

קוריוז שמעיד על גדלותו האדירה של מרן מספר על 
כך שבישיבת הממשלה דאז הוגשה שאילתא לפני ראש 
הממשלה. "מדוע 900 תיקי עגונות הועברו לרב עובדיה 
יוסף, בעוד שלצידו מכהן רב ראשי נוסף, אשכנזי? 

שיחלקו את התיקים חצי-חצי".

תשובתה של ראש הממשלה הייתה חדה וקצרה: 
"כאשר הרב עובדיה מתיר, איש לא מהין לערער ולהרהר 

אחריו. רק הוא יטפל בתיקים אלו"...

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

גם כאשר הניסיון נוגע למקומות העמוקים ביותר 
בנפש, גם כאשר הכאב איום ונורא – כאשר מאמינים 
שה' שעושה את כל זאת הוא אבא אוהב ואבא לא 
עושה רע לילדים שלו, אז אפשר לא רק לשאת את 
הכאב, אלא אפילו להגיע למדרגה שאתה לא מרגיש 
שום צער וכאב ואתה עוד מודה לה' על הטוב שהוא 
עושה איתך כי אתה מאמין שזה בוודאי טוב, ועל 
זה שהוא יתברך מקרב אותך ומאיר לך את דרך 

האמונה ומלמד אותך אמונה.

כשיש אמונה אין צער

האדמו"ר רבי אהרן מֶּבעְלז שאיבד את כל משפחתו 
בשואה לא הסכים שיהודי יאמר עליו שעבר צער. 
מי שאמר לו "שלא תדעו עוד צער" – האדמו"ר היה 
גוער בו שדיבר דיבורי כפירה וחייב אתו ליטול ידיים 

ולעשות תשובה.

הצדיקים האלה חיו את האמת שכאשר אתה 
מאמין שה' הוא אבא אוהב – אין לך שום צער. וכל 
אחד יכול לחיות את זה ולהאמין בזה, כי האמונה 

הפשוטה היא נחלת כל עם ישראל.

כל מי שמאמין שה' הוא אבא אוהב יכול בקלות 
להגיע למדרגת האמונה שאין לו שום רע בחיים 

שלו, ולהגיד על הכול תודה.

הרי ה' יתברך בוודאי לא רוצה שתהיה לך אפילו 
טיפת רע בחיים, הוא ברא אותך באהבתו כדי לרחם 
עליך וכדי להיטיב לך, זה אומר שגם מה שקורה 
איתך עכשיו בוודאי מגיע מאותו לב אוהב, מאותם 

רחמים עצומים שיש לו עלינו כבניו אהוביו.

ואם הוא יתברך בחכמתו מבין שזה מה שטוב 
עבורנו, גם אנחנו רוצים את זה. איך נוכל לא לרצות 
את הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. אם היה אפשר 
שיהיה לנו טוב באופן אחר – וכי הבורא יתברך היה 

מונע זאת מאתנו?

מגלים את הרחמים

בפרשת השבוע מסופר על בריאת העולם ובריאת 
האדם. חכמינו מגלים לנו שה' יתברך ידע שהעולם 
לא יכול לעמוד בדין, לכן הוא שיתף את הרחמים 
והקדים אותם לדין. ויש כאן מסר עצום לכל אחד 
ואחד שעוברים עליו קשיים ודינים שיידע שהרחמים 
קודמים לדין, כלומר שכל דין ודין בעולם מתעורר 
מתוך הרחמים של ה', מתוך הרצון של ה' לקיים את 

העולם ולרחם על בניו.

וגם אנחנו – כאשר אנחנו רואים דינים – אסור לנו 
להסתכל על הדין כדין. אנחנו חייבים לראות את 

הרחמים שמאחורי הדינים.

גם אנחנו חייבים להקדים את מידת הרחמים. לא 
משנה מה עובר עלינו, ולא משנה איך אנחנו רואים 
ומבינים את המציאות – אנחנו חייבים תמיד להקדים 
את הרחמים, כלומר, להאמין באמונה שלימה שיש כאן 
אבא אוהב ורחמן, ש מאחורי כל ההסתרות ומאחורי 
כל דבר שקורה בעולם הזה מסתתרת אהבתו הגדולה 

ורחמיו האינסופיים.
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הרה"ק ר' אברהם דוד נולד לאביו הגאון ר' אשר אנשיל וארמן 

זצ"ל מגזע קודש למהרש"א והרמ"א זי"ע.  כבר בילדותו ניכר על 

רבינו היה על רבינו כי לגדולות נועד, בהיותו עוד ילד רך בשנים עסק 

בתורת ה', והקפיד על כל רגע לנצלו כראוי, ואף כשחזר מהת"ת 

היה משנן את לימודו והיה רושם ומחדש חידושים ששמע מרבו, 

בשפע רב, ואף הגאון בעל הלבושי שרד שבחן אותו בגיל צעיר 

מאוד, השתומם לנוכח גאונותו.. בהגיעו לגיל 20 נתמנה של העיר 

יזלביץ, על מידת השפעתו שם נוכל ללמוד מעדותו של הרה"ק 

ר' מאיר מפרימשלאן זי"ע, שבעברו דרך יזלביץ, נענה ואמר: 

"קדושת הרב הצדיק רבי אברהם דוד, ניכרת ברחובות קריה".

הנהגתו  שם היתה נפלאה ממש למעלה משכל 

אנושי, כי היה מסוגל לשבת על מקומו כ 14

שעות רצופות ולעסוק בתורה, בית המדרש 

בעירו היה בנוי על הר, ומדי עליתו לביה"כ היה 

קורא בקול גדול: מי יעלה בהר ה'.

רבי יחזקאל משינאוא התבטא עליו כאשר שמע 

שהוא חולק על הראשונים: "רב תנא ופליג".

רבי אברהם דוד שהיה גאון בהלכה התקשה עד מאוד לשלב 

בין עבודת הלב בדרך החסידות לבין הקפדנות המופלגת בהלכה, 

גרמו לו הפרעות, ובמשך זמן מה היתה עבודתו בהתגלות עצומה 

שהיתה תמוהה בעיני הבריות, עד שלמד להכיר את הרה"ק ר' משה 

לייב מסאסוב זיע"א אשר בגודל חכמתו השקיט את המיית ליבו.

חיבה מיוחדת נודע בינו לבין השר שלום מבעלז זי"ע, ואף שלח את 

נכדו להסתופף בצילו באמרו לו: "שמה תראה מה זה נקרא עבודת 

הבורא, ושמה תלמד להשיג את יראת הרוממות".מלבד גאונותו 

וצדקתו וקדושתו נתפרסם רבינו כעמוד צלותהון דישראל, וכך היה 

אומר "תפילה לאל חיי" שכל החיות שלי הוא רק מתורה ותפילה.

כל עסקו היה בתורה ובעבודה. בחצות לילה קם לקונן על חורבן 

בהמ"ק ואח"כ עסק בתורה ובעבודה שבלב זו תפילה, עד אחרי 

חצות היום. ואז שתה מעט קאפפע לא חם הרבה, כדי שיתחייב 

בברכה אחרונה, ואכל מעט פת הבאה בכיסנין, ואח"כ ישב לעיין 

במילי דמתא, וביותר במילי דברייתא, בצרכי בני ישראל המרובים, 

שבאו לפניו כל מרי נפש וקשי יומם, לקבל ברכותיו ויתפלל בעדם, 

כי נתפרסם לפועל ישועות בקרב הארץ. ואחרי תפילת מנחה 

וערבית, אכל סעודת ערב, מבשר עוף, אשר בעצמו שחט שני 

עופות בכל שבוע, לסעודת ערב שבכל השבוע. ובגלל הדברים 

האלה, היו לו מתנגדים שמה. כי גדולי התורה שבעיר בוטשטאש, 

היו מתנגדים לדרכי החסידות, ועל כן לא יכלו לסבול, שהרב 

האבד"ק שלהם, הוא רבי וצדיק מפורסם, מאריך בתפילה 

עד אחרי חצות היום, ומתפלל בנוסח ספרד ובסדור 

האר"י ז"ל, וגם בדבר הזה חרה להם, על שאינו 

סומך על השו"בים דקהילתו, ושוחט בעצמו 

עופות לכדי חייו. הוא ז"ל התנצל לפניהם, 

אך לא הועילו דבריו הקדושים, לשכך כעס 

וחמת הרוגנים והמתלוננים, והמה נשארו רוגנים 

באוהליהם.  שנת ת"ר, הייתה תקוות שעשועיו 

עוד טרם בואה.כי ראה במחזה, אשר בשנה הזאת 

יבוא משיח צדקנו, ולבו היה מלא שמחה בתקווה טובה, 

בהיות ליבו נכון ובטוח, כי הדבר אשר חזה במחזה, כי שנת 

ת"ר הוא שנת גאולה וישועה, הוא דבר אמת וצדק ולא יאוחר, 

וגם מצא רמזים בזוהר הקדוש לחזק את אמתת החזון. והייתה לו 

שנת ת"ר שנת ששון ישע בראשיתה. ואולם כאשר הגיעה השנה 

לעת צאתה, פחד ורחב לבבו והיה בין תקווה ופחד, וכאשר קרבה 

שנת תר"א לבוא, ובהגיע יום ערב ר"ה של שנת תר"א, וחזונו לא 

נתקיים, ותקוותו הייתה למפח נפש, נפלו פניו ונתעצב מאד, ומלאו 

חדרי לבבו יגון ואנחה, ומרוב צער נחלש והלך קודר, עד כי ביום 

שמיני עצרת נפל למשכב, ובערב ר"ח מרחשוון שנת תר"א, יצאה 

נשמתו בטהרה ושבה לבית אביה, למהר ישועה ולהחיש גאולה. 

זכותו הגדולה תעמוד לנו להיוושע בקרוב תשועת עולמים. אכי"ר.

חולת ניקיון
לפעמים האישה היא חולת ניקיון, ובגלל זה הילדים הם 
חולי עצבים... סיפרו לי על בית, שהאם היא חולת ניקיון, 
והילדים יצאו הרוסים ומסכנים גדולים. תיארתי לעצמי 

איך הבית נראה: הכל מבריק, מסודר ומדויק, שאם 
היה עובר ביקורת של משרד הבריאות בתור 

חדר ניתוחים, היה עובר בהצלחה גמורה. 
ומן הסתם, כאשר אחד הילדים נכנס 
לסלון ונוגע במשהו או שהוא מתלכלך, 
זה כבר אסון, והוא חוטף מיד קיתון 
של רותחים – איך העז לקלקל את 

ה"ניקיון" המושלם. 

המידה הזאת, להיות נקיה יותר מדי, נובעת 
מכך שהאישה לא מבינה בשביל מה ה' נתן לה 

בית. ה' נתן לה את כל הבית כולל הסלון, בשביל שבני 
המשפחה יחיו בו וייהנו בו – כלומר, בשביל שהבית ישרת 
את בני הבית. אבל אשה זו חיה בבית, כאלו היא נועדה 
לשרת את הבית, ולכן היא צועקת ומבזה את ילדיה 
בכל פעם שהם מקלקלים לה את ה"מוזיאון", כי בוודאי, 
לפי דעתה, הם גורמים לה לעוד עבודה... עד שהיא 
הגיעה לניקיון המושלם, עכשיו צריך שוב לנקות? וכך 

הורסת את הילדים שלה, כי באמת בסוף הבית נקי, 
אבל הלב של הילדים שלה חולה... ר"ל. והראיה שהדרך 
הזו הורסת את הילדים היא, שלאותה אם, כך ספרו 
לי, יש כמה ילדים, ואת הבן האחרון, משום מה, 
היא פינקה ונתנה לו קצת יותר חופשיות ולא 
צעקה עליו וכו', ורואים בחוש את ההבדל 
בינו לבין אחיו, שהוא יצא רגוע ושליו 
ועם שמחת חיים, לעומת אחיו שהם 
כאמור, פגועים בנפשם, ממורמרים 
ולא משתלבים בחיים. אשה שהיא 
נקיה מדי - זה פוגע בנפשם של ילדיה, כי 
הם גדלים בצורה שהיא לא נורמלית להם, כי 
הם מוגבלים ולא יכולים להשתולל. לכן גם אשה 
שאוהבת מאד ניקיון, שתחליט על ניקיון בחלק מהבית, 
כמו הסלון, אבל תשאיר חלק מהבית לילדים – חצר, 
מרפסת או חדר ילדים, ששם יוכלו לשמוח ולהשתולל 

וגם ללכלך.  

בהמשך אפשר ללמד אותם גם לנקות אחריהם, 
אבל קודם כל שיהיה חופש, שישחקו, שייהנו. ילדים 
שלא משתוללים בבית, משתוללים ומרביצים בגן או 

בבית ספר, כי כל מה שכולאים אותם בבית ואוסרים 
עליהם, הם מוציאים ברגע שמשתחררים מההורים. 
בבית הם בצבא, אז בגן הם מתפרקים. כל זה נקרא 
שהילד לא גדל בצורה טבעית. כי אף שוודאי צריכים 
להשתדל שהילדים יהיו נקיים, שזה גם חלק מהחינוך, 
לחנך אותם להופעה מסדרת ולהיגיינה, אך הטבעיות 
של הילד כאשר הוא קטן, שהוא מלכלך הכל, ועושה 
בתוך הבגדים שלו, ואף אחד לא יכול להגיד לו: "למה 
אתה עושה ככה? למה אתה מלכלך? אל תשחק בארגז 
חול". ובכלל, צריך לדעת שיש משחקים שעל אף שהם 
מלכלכים, מוכרחים לתת לילד שייהנה לפי גילו. כגון: 
לתת לילד לשחק בארגז חול – מה בכך שמתלכלך? 
כשיצא מארגז החול אמא שלו תנער אותו, וזהו זה. לא 
תגיד לו כלום על כך שהוא מלוכלך ובגללו היא צריכה 
לטרוח ולכבס שוב וכד' – הן זו העבודה שלה, וכל ניסיון 

לקיצורי דרך מביא לקלקול בחינוך הילד. 

מובן שבגיל מסוים הילד כבר יכול לשמור על הבגדים 
בזמן האוכל, ובגיל יותר מאוחר הוא מבין שגם בעוד 
דברים הוא יכול להיות נקי, וודאי יש גיל שיכול להיות 
להורה לעזר, אבל הכל צריך להיות בנועם, ולדרוש 
דרישות לפי הגיל של הילד ולפי מה שהילד מסוגל. 
אי אפשר לבוא ולקצר את התהליך, שתכף ומיד הילד 
יהיה מסודר ונקי - זה גורם פגם לילד, מפני שהוא לא 

גדל ומתפתח בצורה טבעית.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק רבי אברהם דוד 
מבוטשטאט זיע"א- 
"אשל אברהם"
כ"ט תשרי

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
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ראש השנה ולא באומן

האם מותר לנקוב תאריך למשיח? האם נזכה לתיקון למרות שלא היינו 
באומן- ראש השנה? ואיך מתפללים על המשיח?

תשובות לשאלות הכי חמות שנשאל הרב שלום ארוש שליט"א:

שאלה: הנה עבר ראש השנה ולא זכינו 
להיות באומן, האם בכל אופן נזכה לתיקון 

שהבטיח רבנו הקדוש?

תשובה: בוודאי, ללא ספק. רבנו השנה עשה קיבוץ על 
כל העולם. בהרבה מקומות בעולם, וגם פה בארץ היו 
המון קיבוצים. וכולם רצו להגיע לרבנו! כספו! התגעגעו! 
רצו! מה לא עשו? ישתבח שמו לעד, הכל עשו! ולכן 
נחשב להם שהם היו אצל הרבי על ראש השנה, זה ברור.

כל מי שרצה, וכל שכן אלו שכבר נסעו לכל מיני 
גבולות, בלארוס, מולדובה, כולם ודאי שהיו אצל רבנו, 
אבל גם מי שלא נסע, מספיק מי שרק רצה להיות ולא 

הצליח להגיע, כולם היו אצל רבנו. 

כל  ואת  הראשון,  ב'ברכו'  כולם  את  העביר  רבנו 
המשפחות שלהם, ודאי וודאי. כאלו כיסופים, געגועים, 
רצונות, תפילות, יגיעות, השתדלויות, הרבה ממון שאנשים 
הוציאו, ייסורים שאנשים עברו, בזיונות, מה לא? ודאי 

שכזה ראש השנה עוד לא היה בעולם.

איזו נחת רוח לקב"ה, איזו שמחה לרבי שלנו, שהוא 
רואה את כל המסירות נפש שהייתה! הרבי עשה השנה 
הזו ראש השנה בכל העולם. בכל שנה עושים ראש 
השנה באומן, השנה הרבי עשה קיבוץ בכל העולם כולו. 

השנה הרבי כבש את כל העולם ומתקן את כל העולם 
וגואל את כל העולם, אשרינו.

ידוע שלא פעם, כשהייתה איזו גזירה קשה על עם 
ישראל, והיה צדיקים שקיבלו על עצמם להיהרג על 
קידוש ה' במקום עם ישראל. גם כאן, רבנו הקדוש 
מסר את הראש השנה שלו בשביל לבטל את הגזירות 
הקשות שהיו על עם ישראל ובשביל להביא את הגואל.

רבנו מסר את ראש השנה שלו! ממש מסר! שבמקום 
שיהיו אצלו איזה ארבעים או חמישים אלף איש, היו 
אצלו בקושי אלף אלפיים איש. אז ודאי שרבנו מסר 
את הראש השנה שלו, וודאי שזה פעל ישועות עצומות. 
ראש השנה הזה היה הראש השנה של רבנו ורבנו 
פעל בזה דברים עצומים הנשגבים מבינתנו והבנתינו. 

אשרינו שזכינו.

שאלה: הרב דיבר לאחרונה העניין שמשיח 
יגיע בשנת תשפ''א,  ידוע שרבנו הקדוש 
רבי נחמן מברסלב אמר שכשינקבו בזמן 
שמשיח יבוא, בדווקא הוא לא יגיע. ברצוני 
לדעת איך זה מסתדר עם מה שאמר רבנו 

הקדוש?

תשובה: אפתח במשל על אבא ובן שנסעו בעגלה 
לנסיעה ארוכה. הבן שאל את העגלון מתי מגיעים, אך 
האב הפסיקו וגער בו: "מה אתה שואל?! אל תשאל 

כאלו שאלות!".

המשיכו בנסיעה יום יומיים, שלשה, ארבעה, ככה 
במשך ימים מרובים.

באיזה שהוא שלב האבא שאל את העגלון: "מתי 
מגיעים?", אמר לו העגלון: "בעוד שעתיים".

הבן התפלא ושאל את אביו: "אבא למה כשאני שאלתי 
גערת בי ואמרת לי שאני לא אשאל כאלו שאלות, והנה 

עכשיו כן שאלת?".

ענה לו האב: "אתה שאלת בתחילת הדרך, כשעוד 
הייתה הדרך לפנינו ארוכה מאוד מאוד, אבל אני ראיתי 
שאנחנו נמצאים כבר ממש קרוב למקום ולכן הרשיתי 

לעצמי לשאול מתי מגיעים".

הגאון מווילנא כותב שכל מה שלא שואלים ולא אומרים 
מתי יבוא משיח זה כל זמן שהתאריך הוא עדיין רחוק 
מאוד, ובאמת לא יודעים. אבל אם כבר הגיע הזמן 
שכבר צריכים להכין את עצמנו למשיח, וכבר יודעים 

שמשיח כאן אז כן מדברים. 

רבי אברהם, בנו של רבי נחמן, כותב [מובא ב'שיח שרפי 
קודש ה-קצז]: "ְּכֵדי ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ָנַתן ָלנּו 
ַרֵּבנּו ֶאת ָּכל ֵעצֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים..." – נתן לנו את העצות, 

שעה התבודדות, קימת חצות, אומן ראש השנה, וכו'.

אז אם אדם מקיים את העצות של רבנו, בפרט את 
העצה של שעה התבודדות, הוא יכול והוא יזכה להיות 
איש כשר ".... ֲאָבל ְּכֵדי ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ֶּבֱאֶמת 

ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות, ְצִריִכים ְלִהְתַּגְעֵּגַע ַלָּמִׁשיַח" 

באמת לא צריכים להגיד תאריך, מתי שה' ירצה יביא 
את המשיח. אבל ודאי שצריכים להתגעגע למשיח! 

מה שכתוב שישאלו את האדם אחרי 120 שנה 'ציפית 
לישועה', הכוונה שאדם יראה להתגעגע למשיח בכל 
רגע, בכל קדיש, כשאומרים 'ויקרב משיחה', לחשוב: 
"אני מתגעגע למשיח!". כל אדם צריך לחשוב כל היום 

על משיח! 

ישראל  לעם  להגיד  שצריכים  לי  אמרו  הצדיקים 
שישתדלו לבקש כל הזמן על שלשה דברים: שתתגלה 

מלכות ה', מלכות בית דוד, ושיבנה בית המקדש.

לכן הוספתי בפירוש שלי על הסידור: 

"כי לישועתך...'' –  אנו מחכים שתתגלה מלכותך, 
ומלכות בית דוד, ושיבנה בית המקדש – "...קיווינו כל 

היום'' – מזמן הקימה עד השכיבה.

שו"ת אקטואלי
מענייני דיומא

שאלות ותשובות
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
 או כמסרון לנייד 052-6672221
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כי כל היום צריכים לחשוב על שלשת הדברים האלו ולהתגעגע 
למשיח! 

בכל מצווה שעושים מכוונים שנזכה לקבל פני משיח שיבוא 
היום.

כל היום ללכת עם המחשבה שיבוא משיח. כל הזמן 
להתגעגע למשיח, כל הזמן וכל היום ולפרסם זאת 

בכל דרך. הגיע הזמן שצריכים להתגעגע למשיח.

שיבוא  כשמתפללים  שאלה: 
משיח, איך צריכים להתפלל?

שרוצים  אנשים  יש  תשובה:  
להיגאל  כדי  משיח  ומבקשים 

מהייסורים הפרטיים שלהם, ואולי 
גם מייסורים של הכלל.

אבל האמת והנכון זה שמבקשים את 
המשיח כדי שתתגלה מלכות השם בעולם כולו.

אדם שיש לו ייסורים ילמד בספרי מוסר, ובספרים 
הקדושים. יש גן עדן בעולם הזה! תלמד תהילים, תלמד 

עמ"נ לקיים את התורה הקדושה, ספרי מוסר וחסידות יש גן 
עדן בעוה"ז. 

כל הפתרונות לכל הייסורים נמצאים בספרים הקדושים: יש 
קשיים? ילמד 'בגן האמונה', בעל חוב? ילמד בגן האושר ויצא 
מהחובות. צריך זיווג? שלום בית? ילמד 'בגן השלום' יהיה לך 

זיווג. בעיות עם הילדים? ילמד 'חינוך באהבה'.

בקיצור, לכל צרה יש פתרון.

ועכשיו את החוברת 'חוק התודה', תגיד את החוק של התודה 
תהיה לך כל  ישועה שאתה צריך זה בדוק ומוכח.

אז בשביל זה צריכים להביא משיח???

אנחנו מבקשים משיח בגלל שאנחנו רואים את מלכות 
ה' בביזוי.

את הישועה של ה' יתברך אנחנו רוצים! 
אנחנו רואים שמלכות ה' נמצאת בביזיון, 
על זה אנחנו מבקשים שיבוא משיח! 

מי שהולך בדרכו של רבינו עם 
העצות הקדושות יש לו גן עדן כבר 

בעולם הזה.

אדם לומד תורה, מקיים מצוות, עושה 
שעה התבודדות כל יום, יש את החוק של 
התודה אומרים תודה ומתבטלין כל הצרות. בשביל 

זה צריכים להביא משיח?

לכן אנחנו מבקשים משיח כדי שתתגלה מלכות ה'!

אנחנו רוצים שיבוא משיח, בשביל שלא יהיה בזיון יותר לאבינו 
שבשמים, למלכות ה', לצדיקיו ולתורתו הקדושה.

ועל זה אנחנו מבקשים שיבוא משיח.

אנחנו רוצים שיבוא משיח בשביל שתתגלה מלכות ה' בעולם.

שו"ת 
אקטואלי

-המשך-
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רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

החלום שהתגשם- אביגיל ב.

שמי אביגיל, אני בת 6 וגרה בירושלים,

הסיפור שלי התחיל כשהייתי בת 4, הגן שלי 
היה קצת רחוק מהבית ואמא שלי לא יכלה 

לקחת אותי לגן ברגל אז הייתי נוסעת 
עם אמא או אבא כל יום באוטובוס.

יום אחד, אבא שלי פגש 
אבא של אחד מהילדות 
בגן והוא הציע לאבי לקחת 
באוטו  לגן  יום  כל  אותי 

שלו - עם חברה שלי ביחד. 
להורים שלי זה מאוד עזר, אבל 

לי זה היה קשה מאוד, אני רציתי 
שההורים שלי יביאו אותי לגן, כמו כולם 

אבל הכי רציתי שיהיה לאבא שלי אוטו, והוא 
יסיע אותי כל יום לגן. הייתי מבקשת מאמא שלי 
ושואלת אותה מתי יהיה לנו אוטו אבל תמיד 
אמא שלי ענתה "את צריכה לבקש מהשם- 
שהרי כל המכוניות בעולם שייכות לו." וכך, 
התפללתי ממש חזק להשם שיהיה לנו אוטו, 
אבל האוטו לא הגיע. שוב פניתי לאמא וממש 

בבכי ואמרתי לה- התפילות לא עוזרות ...

אז היא ענתה לי- "השם לא חייב לנו בכלל 
כלום, והוא נותן לנו את מה שטוב לנו ואם 
זה טוב לנו ככה- בלי אוטו אז אנחנו 
אומרים להשם תודה שהוא עושה 

לנו את הכי טוב" .

שהיא  לי  הסבירה  אמא 
זה  כמה  למדה  בעצמה 
תודה  להשם  לומר  חשוב 
על כל דבר וגם על הדברים 

שמפריעים לנו ומציקים לנו. 

ובאמת זה מה שעשיתי- במקום לבקש 
פשוט אמרתי להשם תודה על כל מה שנתן 
לנו- על הבית שלי, על ההורים שלי, על אחותי 
ועל הכל ועל שאין לנו רכב... ויום אחד זה קרה- 
חזרתי מהגן ואמא שלי סיפרה לי שסבא וסבתא 
עשו לנו הפתעה וקנו לנו אוטו חדש! שמחתי 
מאוד ונזכרתי בכל התודות שאמרתי להשם-

אמרתי תודה וקיבלתי

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

מה המשותף בין קודש הקודשים 
והכניסה לגן עדן?

תשובה פרשת האזינו: הפסוק (דברים לב יד) מזכיר בקר, צאן, 
כרים (כבשים מפוטמים), אילים ועתודים (תיישים).

הזוכה: אליעזר נויפלד, בני ברק

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת האזינו: שרה אברהם, ירושלים.

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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שערי תפילה פרק כ'
הורים יקרים, אנחנו בחסדי ה' יתברך בפרק הסיום 

של הסדרה הנוכחית "שערי תפילה".

עלינו להפנים, כי בבית שבו רגילים לדבר עם ה' 
ולהודות לו, לדוגמה: שהאמא אומרת תוך כדי הבישול 
"ריבונו של עולם, תעזור לי לבשל אוכל בריא וטעים 

לבעלי ולילדי, שיהיה להם כוח לעבוד אותך"...  
או "תודה רבה לך ה' ששלחת לנו את כל מה 

שאנחנו צריכים"... או שהאבא אומר תוך 
כדי שהוא מסדר משהו: "ה' תעזור 

לי, לסדר את מכונת הכביסה"...
או כשהוא קנה בגד: "תודה 
רבה לך ה' על החולצה" וכדו'   
אזי הילד מתרגל וגם "חי" את 
ה' יתברך, והקשר עם ה' יתברך.

אך בבית שבו עדיין לא הורגלו בכך, 
חשוב מאוד "להכיר" לילד את ה'. עיקר 

הקושי נמצא בתחום הרגשי, איך פונים 
"אליו" מה אומרים "לו"?! 

ועל כך יש ספר הדרכה שלם של מו"ר הרב שלום 
ארוש שליט"א "בשדי יער"

לאהוב את ה'

נושא השיחה עם ה' יתברך, מתחבר לנושא העיקרי 
שהוא "אהבת ה'" 

וגם בנושא זה, יש "לטפל" בעדינות וגם אליו נגיע 
ע"י "זיהוי רגשות" 

נפתח עם הילד שיחה בעניין "הביטוי הרגשי והביטוי 

הפיזי של האהבה". 

לדוגמא: אם חבר יקנה לך מתנה, איך תרגיש? מה 
תרצה לעשות, כדי להראות לו שאתה מעריך את מה 
שהוא קנה לך ואתה אוהב אותו?! מה אתה אומר, או 
מה אתה עושה, ואיך אתה מראה לנו (להורים) שאתה 

אוהב אותנו? 

תעזרו לילד לענות: "אני אומר, מחבק, 
מלטף, מנשק ולפעמים מספיק להסתכל 
בעיניים ולחייך בלי לדבר", אם קשה 
ניתן  עצמו,  את  להביע  לילד 
לעשות זאת במשחק תפקידים: 
להזמין שני אחים או את הבן 
ואבא וכדו' ולבקש מהם שיביעו 
מה אומרים ועושים כשאוהבים. 

אחר כך נבדוק מה המצב כלפי ה', 
נשאל את הילד: "אתה חושב שאפשר להביע 
אהבה, חרטה או תודה לה' כמו שעושים עם 
אבא, אמא, אח או חבר?! מדוע אתה חושב שאי 
אפשר לאהוב את ה'?! כי אולי ה' רחוק, כי לא רואים 
אותו, כי הוא קדוש, כי אנחנו כ"כ קטנים והוא כ"כ גדול?! 

כאשר נבצע את הדברים, נגלה את הקושי "שלנו" 
ושל הילדים ליצור "קשר" עם ה' יתברך, נבין שיש לנו 
"מרחק" ודיסטנס מסוים בקשר עם ה' וכך נתחיל לעבוד 
על כך, נלמד את הילד להכיר את הרגש הטבעי שלו 
אל ה' וננתב אותו גם להכיר את הביטוי לרגש זה: "ע"י 
שיחה עם ה", כי אהבה לתפילה, נוצרת ע"י יציקת הרגש 
והחיבור עם ה' עד שנהפך ל"אני תפילה" והתפילה שלנו 

תיהפך ל"תפילה לאל חיי".  

החינוך לתפילה הסדורה 

גם לחינוך הילד בגיל הרך ל"תפילה הסדורה" יש סדר 
ועלינו להשפיע לילד לפי הכלי שיש לו, הקטע הבא 
מועתק מחוברת נפלאה בשם: "סדר התפילה לילדים 

קטנים" נערך ע"י הרב לוי גאלדשטיין.

א. די ומספיק להתפלל עם הילדים בגילאי 3 את סדר 
התפלה לילדים כמו הנוסח המובא בתחילת הסידור 
"תהילת השם" התפילה הינה קצרה ונאמרת בעל פה, 
מאחר והילד עדיין אינו למד לקרוא בעצמו מתוך הסידור.

ב. על-פי מה שמובא בשולחן ערוך, שלאחרי שאביו 
מלמדו תורה צוה וגו', ממשיך ללמדו פסוקים פסוקים - 
הנה, אחרי שכבר התרגלו לברכות הבוקר הנ"ל, ואומרים 
אותם היטב וברור, בלי שגיאות, יכולים להוסיף בזה עוד 

פסוקי תורה, לאט לאט.

ג. נחוץ מאד, לבאר לילדים את תוכנם של התפילות. 
זאת אומרת: מזמן לזמן ולאט לאט, כפי כוח הבנתם 
(על-ידי משלים וסיפורים), להסביר להם טעם אמירת 
התפלות ופירושם; החל מ"מודה אני", וכן בנוגע לשאר 
חלקי התפילה. כאשר הילדים יבינו היטב את תוכן 
המילים, התפילה לא תהיה עליהם כ"משא כבד", וממילא 
לא יבואו לידי שיעמום. אדרבה: הם יחכו בכליון עיניים 

להוסיף עוד חלק ועוד חלק בתפילה. 

ד. אין לנגן שום תפלה או ברכה, עד שידעו ברור 
כל מילה ומילה באותיותיה ונקודותיה. לאחר שידעו 
הילדים את הקטע על בוריו, ילמדם את הקטע בניגון. 

ה. צריכים לומר מילה במילה עם הילדים. ובמחילת 
כבוד תורתם של מלמדים והורים - כדאי מאד שהמורה/ 
ההורה יסתכל בפנים הסידור להבטיח שהוא בעצמו 

אינו טועה בזה. 

במילים קשות להגיה, רצוי שהמורה/ ההורה יראה 
לילדים את התנועות של השפתיים והפה, איך שמבטאים 
שאפשר)  כמה  (עד  לדייק  כן,  בדיוק.  התיבות  את 
ב"מלעיל" ו"מלרע". ולכל הפחות באמירת קריאת שמע. 

עם  מתפלל  או  מברך  ההורה  המורה/  כאשר  ו. 
התלמידים הקטנים, יש להיזהר ממנהגם של כמה מורים, 
שכאשר רוצים שהתלמידים יתחילו קריאת שמע, ברכה, 
תפלה או כיו"ב, ישנם שאומרים את המלה הראשונה 
(כמו "שמע", "ברוך" וכיו"ב) והילדים ממשיכים אחריו 
הלאה ("ישראל", "אתה"), והבעיה היא - שהתלמידים 
מתחילים מהמילה השנייה ומדלגים את המילה הראשונה 

("שמע", ו"ברוך")! 

ולכן, יש להרגיל את התלמידים, שיחזרו אחרי המורה/
ההורה גם את המילה הראשונה. במילים אחרות: שכאשר 
המורה אומר תיבת "ברוך", אין לילדים להמשיך "אתה", 
כי אם, להתחיל מתיבת ברוך, ואח"כ להמשיך הלאה.

בהצלחה! ו...תתפללו על זה.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

שואל  "לאן"  במחסום,  אברך  עוצר  שוטר 
השוטר? עונה האברך: ברכת האילנות! השוטר 
שואל: יש סגר עכשיו אתה לא יכול לברך בבית? 
עונה האברך: איך אפשר, הרי אני כהן?! יאללה, 

סע!!!

בדיחות הדעת
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האהבה תמיד קודמת

אור מתוך עומק החושך

המוות  למחנה  הונגריה  יהודי  גורשו  תש"ד  בקיץ 
אושוויץ. הם נדחסו בצפיפות איומה זקנים עם עוללים 

אוכל  בלי  בקר  לקרונות 
ושתייה בחום נורא וללא 
מקום להתפנות, והובלו כך 
במשך ימים ארוכים בפחד 
הבאות.  מפני  ובחרדה 
למחנה  הגיעו  כשהם 
ציפתה להם "קבלת הפנים" 
הגרמנים  של  האכזרית 
בנביחות כלבים בצעקות 

במכות וביריות.

על  להעלות  ניתן  לא 
לתאר  שכן  וכל  הדעת 
הרגשתם  את  במילים 
של הקרבנות האומללים 
דקות ספורות לפני שעלו 
באש  השמימה  בסערה 
קשה  לא  אך  הכבשנים, 
להבין שפחד מוות ובלבול 
הדעת שימשו בערבוביה 
עם ייאוש ועצבים מרוטים 
המתמשך.  העינוי  לאחר 
"ניסיון",  "קושי",  המילים 
אחרת  מילה  וכל  "צרה" 
לתיאור מצוקה – מחווירות 
לעומת אותה מציאות בלתי 

נתפסת.

יש בידינו עדויות שלא ֵּתָאֵמָנה שברגעים אלה התגלתה 
אמונה אדירה של יהודים פשוטי עם לצד תלמידי חכמים 
מופלגים שלא עזבו אף לרגע את האמונה והביטחון 

בבורא עולם גם ברגעים הקשים מכול שלא היו כמותם 
בכל ההיסטוריה היהודית.

על רקע אותה גבורת נפש, מתבלטת דמותו של 
האדמו"ר מקלויזנבורג זצוק"ל. יהודים שנכחו בשעת 
בחיים  ונותרו  מעשה 
ירדו  שכאשר  מעידים 
היהודים מהרכבות לתוך 
שבעת מדורי הגיהינום צעק 
האדמו"ר: "יהודים יקרים, 
אוהב  שה'  תשכחו  אל 
אתכם. גם ברגעים האלה 

ה' אוהב אתכם..."

הגדרת האמונה

שימו לב טוב, שהאדמו"ר 
שלא זז מאמונתו הכבירה 
ובכל  המלחמה  ימי  בכל 
מה שעבר עליו במחנות 
ראה  המוות,  ובצעדת 
לנכון לצעוק ולהכריז על 
מסויגת  הבלתי  האמונה 
דווקא באהבת ה' את בניו, 
הזכיר  הוא  ישראל.  עם 
ליהודים שסביבו שה' אוהב 

אותם. מדוע?

שכתבנו  מה  פי  על 
האחרונים,  בשבועות 
האמונה שה' אוהב אותנו 
כמו אב לבן יחיד היא לא עוד "נספח" לאמונה, היא לא 
"תוספת נופך" לאמונה – אלא היא היא הלב של האמונה, 
היא היסוד, כי היא מגדירה לנו במי אנחנו מאמינים. 
אנחנו מאמינים באבינו האוהב, בבורא הרחמן. לחשוב 
שהבורא לא אוהב אותנו חלילה – זה ממש לחשוב על 

הבורא את ההיפך הגמור ממהותו, או כפי שכתבנו, 
זה נקרא להאמין בבורא שאנחנו יצרנו אותו בעצמנו 

בדמיוננו ולא בבורא האמתי שברא אותנו.

על פי זה מובן, שהחשש העיקרי של האדמו"ר היה 
שהיהודים ייאבדו ולו לרגע את אותה אמונה קדושה, 
ולעומת זאת ידע שאם הם יחזיקו באותה אמונה קדושה 
הם יוכלו לעבור את כל העינויים והקשיים הנוראים 

באמונה.

מגדלור לכל אדם

ואם במקום האפל ביותר בשיא החושך וההסתרה – 
האמונה שה' אוהב אותנו הייתה המגדלור והעוגן של 
האמונה, כל שכן בכל ניסיונות וקשיי החיים, בכל אתגר 
ובעיה בכל חיסרון וצרה שקשה לך לקבל באמונה וקשה 
לך לומר עליו תודה ולהאמין שהוא לטובה – האמונה 
שה' הוא אבא אוהב היא ההצלה והיא הישועה והיא זו 

שבכוחה להאיר לך את כל החושך.

כי כמו שכבר כתבנו, לא ניתן להאמין שהכול לטובה 
ולומר תודה על הטוב ועל הרע בלי אמונה חזקה שה' 
הוא אבא אוהב. שאבא לא עושה רע לילדים שלו, 
שאבא מצטער בצער של הילדים שלו, שאבא רוצה 
להיטיב לילדים שלו, שאבא שמח כשטוב לילדים שלו, 
שגם כאשר אנחנו לא מבינים מה טוב ואיך זה טוב – אם 
מכירים במציאות שה' הוא אבא אוהב ועושה הכול מתוך 
אהבה, אפשר לקבל באמונה גם את הניסיונות הקשים 
ביותר, ואפילו לשרוד בתוך התופת כפי שראינו בסיפור 

המצמרר על האדמו"ר מקלויזנבורג.

להצליח במבחני החיים

וכבר כתבנו את זה, אבל חייבים לחזור על כך במילים 
חדשות בכל פעם, כי זה מפתח לחיים. כל החיים שלנו 
רצופים מבחנים של אמונה. וישנם מבחנים שקשה 
מאוד לעמוד בהם. אבל האמונה באהבת ה' שה' הוא 
אבא אוהב – בכוחה לעזור לנו לעמוד גם במבחנים 

הקשים ביותר.

מאמר ראש הישיבה

בראשית  כ"ט תשרי תשפ"א  גליון 692

ר"תיציאהכניסה

17:2918:4019:20ירושלים

17:4618:4219:18תל אביב

17:3818:4119:19חיפה

17:4818:4219:21באר שבע

בס"ד בר"ה

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

שימו לב טוב, שהאדמו"ר 
שלא זז מאמונתו הכבירה 
בכל ימי המלחמה ובכל 
מה שעבר עליו במחנות 

ובצעדת המוות, ראה לנכון 
לצעוק ולהכריז על האמונה 

הבלתי מסויגת דווקא 
באהבת ה' את בניו, עם 

ישראל.
הוא הזכיר ליהודים שסביבו 

שה' אוהב אותם.
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 שתת   תאתא   תשרא | ד

פה  שבעל  בתורה  עוסקים  ישראל  כאשר  הקב"ה, 

כדי לברר מה שמסר לנו בתורה שבכתב ]ויש לרמז 

איל"ת בגימטריא אמ"ת, כי תורה שבעל פה מגלה 

את האמת שבתורה שבכתב[.

הטעם  להבין  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

שהעולם מצא כל כך חן בעיני ה' בגמר יום השישי, 

בתוך  התורה  חלקי  כל  ונשתלבו  נשלמו  שכבר 

"עולמי  לעולמו:  הקב"ה  אמר  כך  ועל  הבריאה, 

כשם  עת,  בכל  לפני  חן  מעלת  תהא  הלואי  עולמי 

ישראל  שיעסקו  זו",  בשעה  לפני  חן  שהעלית 

הארץ,  במעמקי  הגנוזה  פה  שבעל  בתורה  תמיד 

לקיים  הקב"ה  בעיני  חן  העולם  ימצא  זה  ובזכות 

אותו בשביל התורה.

המדרש  שקבע  הטעם  זה  לפי  להבין  נפלא 

אמירה נשגבה זו של הקב"ה על מה שכתוב: "וירא 

אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", אשר כפי 

הכח  בו  שיש  האדם,  על  ברור  רמז  הוא  המבואר 

"כי טוב" שנזכרו בששת  ו' הפעמים  לשלב את כל 

ימי בראשית כנגד ששת החלקים בתורה שבעל פה, 

לכן מתחנן הקב"ה לעולמו שימצא תמיד חן בעיניו 

על ידי שיעסקו ישראל בתורה שבעל פה.

 רמה עתה הק רה
נטל אמ  והתלאכו לאתץר

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

בבריאת  בפרשתנו  שמצינו  פלא  ענין  בזה  לבאר 

אדם  נעשה  אלקים  "ויאמר  א-כו(:  )בראשית  האדם 

שאמר  הטעם  רש"י  ופירש  כדמותנו".  בצלמנו 

"אעשה"  אמר  ולא  רבים  בלשון  "נעשה"  הקב"ה 

בלשון יחיד, ללמדנו ענוותנותו של הקב"ה שנמלך 

עם  הקב"ה  שנמלך  זה  ענין  והנה  המלאכים.  עם 

המלאכים מבואר במדרש )ב"ר ח-ה(:

"בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם הראשון, 

נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות חבורות, 

הדא  יברא,  ומהם אומרים  יברא  אל  מהם אומרים 

צדק  נפגשו  ואמת  חסד  פה-יא(  )תהלים  דכתיב  הוא 

ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, 

אומר  צדק  שקרים,  שכולו  יברא  אל  אומר  ואמת 

יברא  אל  אומר  שלום  צדקות,  עושה  שהוא  יברא 

דכוליה קטטא ]שכולו מריבות[.

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

לארץ,  והשליכו  אמת  נטל  הקב"ה,  עשה  מה 

ארצה.  אמת  ותשלך  ח-יב(  )דניאל  דכתיב  הוא  הדא 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון העולמים מה 

אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך, ]רש"י: חותמו 

של הקב"ה אמת[, תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא 

דכתיב )תהלים פה- יב( אמת מארץ תצמח".

אמר  שהקב"ה  מאחר  המפרשים,  ותמהו 

כדי  רבים,  בלשון  אדם"  "נעשה  תחילה  בכוונה 

עם  להתייעץ  צריך  שהגדול  ענוה  מדת  ללמדנו 

הקטנים ממנו, מה ראה הקב"ה על ככה להשליך 

הרי  יברא,  אל  שאמרה  משום  ארצה  האמת  את 

בסך הכל הביעה את דעתה על מה שנשאלה האם 

לברוא את האדם.

 ראמ ר האא ה ותה הקדותה
תע אדה לתד  לאתתאל  אתץ

ונראה ללמוד יישוב נפלא על כך מדבר ה"יפה 

הטעם  שביאר  )שם(,  המדרש  על  בפירושו  תואר" 

השליך  ולא  ארצה,  האמת  את  הקב"ה  שהשליך 

דכוליה  יברא  "אל  אמר:  הוא  שגם  השלום  את 

שכולו מחלוקות, על פי מה שמצינו כי   - קטטא" 

התורה נקראת "אמת", כמו ששנינו בגמרא )ברכות 

ה:(: "אמת זו תורה, שנאמר )משלי כג-כג( אמת קנה 

ואל תמכור". וזהו שתיקנו לברך )אחרי העליה לתורה(: 

"אשר נתן לנו תורת אמת". וכן אנו אומרים בתפלה 

)ובא לציון גואל(: "ונתן לנו תורת אמת".

והנה מלאכי "שלום" שאמרו שאין ראוי לברוא 

מצד  כי  בכך  לומר  התכוונו  קטטות,  שכולו  אדם 

היצר הרע שבקרבו יתקוטט הגוף תמיד עם הנפש 

האלקית עד שיחטיא את האדם. וכן "אמת" שהיא 

התורה אמרה אל יברא, שכולו שקרים מצד היצר 

שמעוות את עיני האדם מלראות את האמת.

ניצחת  תשובה  להשיב  כדי  הקב"ה  עשה  מה 

התורה  היא  אמת"  "נטל  לאמת,  והן  לשלום  הן 

עתיד  שהוא  לרמז  "לארץ"  והשליכה  הקדושה, 

בה,  שיעסקו  לישראל  בארץ  התורה  את  לתת 

ובכך יש תרופה ברורה כנגד היצר כמבואר בגמרא 

יצר  "בראתי  לישראל:  אומר  שהקב"ה  ל:(  )קידושין 

עוסקים  אתם  ואם  תבלין,  תורה  לו  ובראתי  הרע 

בתורה אין אתם נמסרים בידו".

בדרך זו הוא מבאר מה שאמרו מלאכי השרת: 

"רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה 

שלך, תעלה אמת מן הארץ", כי טענה זו היא ממש 

כמו שטענו מלאכי השרת בשעת מתן תורה כשעלה 

כמבואר  לישראל,  התורה  את  לקבל  למרום  משה 

בגמרא )שבת פח:( שאמרו לפני הקב"ה )תהלים ח-ה(: 

ב(:  )שם  כי תפקדנו",  ובן אדם  כי תזכרנו  "מה אנוש 

"תנה הודך על השמים". על כך השיב להם הקב"ה 

כי אדרבה זו כבודה של תורה שתינתן לישראל, כמו 

שכתוב: "אמת מארץ תצמח", כי התורה מתבררת 

דוקא על ידי ישראל בארץ.

נפלאות  לבאר  תבלין  להוסיף  יש  דברינו  לפי 

מה  פי  על  ארצה,  האמת  את  שהשליך  ה'  מעשי 

שנתן  שבכתב  התורה  היא  "אמת"  כי  שנראה 

אנו  לכן  אמת,  שחותמו  השמים  מן  הקב"ה  לנו 

מברכים אחרי העליה לתורה: "אשר נתן לנו תורת 

אמת". זאת ועוד כי ג' אותיות אמ"ת הן רמז על כ"ז 

אותיות התורה שיש בתורה שבכתב עם אותיות 

מ'  הראשונה,  אות  היא  א'  כי  הכפולות,  מנצפ"ך 

היא אות האמצעית, ת' היא אות האחרונה.

המצוות  להבין  אפשר  שאי  ידוע  הלא  אולם 

פה  שבעל  התורה  ידי  על  אם  כי  שבכתב,  בתורה 

בארץ,  התורה  חכמי  ידי  על  מדות  בי"ג  הנדרשת 

שבכתב,  בתורה  הסתומים  הדברים  כל  את  לברר 

לכן כדי להוכיח לאמת שהיא התורה שבכתב כמה 

את  הקב"ה  השליך  בארץ,  ישראל  הם  חשובים 

האמת ארצה, כדי שתשכיל להבין שהאמת שבה 

תתברר רק על ידי ישראל גוי אחד בארץ העוסקים 

בתורה שבעל פה.

ובכך יש תשובה ברורה על מה שטענה האמת 

כי  שקרים,  כולו  כי  האדם  את  לברוא  ראוי  שאין 

שולטים  השקר  וכוחותיו  הרע  שהיצר  אמת  הן 

בתורה  עוסקים  שישראל  ידי  על  אולם  בעולם, 

זוכים להתגבר על היצר הרע,  שבעל פה הרי הם 

וראיה לדבר שהרי על ידי העסק בתורה שבעל פה 

הם זוכים לברר את האמת של תורה שבכתב. וזהו 

שהביא המדרש ראיה ממה שכתוב: "אמת מארץ 

תצמח". פירוש, האמת של תורה שבכתב תתגלה 

התורה  מחכמי  דהיינו  הארץ,  מן  רק  ותצמח 

העוסקים בתורה שבעל פה.
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ואדברה  השמים  "האזינו  לב-א(:  )דברים  הפסוק 

ותשמע הארץ אמרי פי. והזכיר דיבור אצל שמים, 

כי כוונתו במילת שמים על תורה שבכתב כידוע ובה 

בחינת קול ודיבור, אבל הארץ רומז על תורה שבעל 

פה לכן אמר אמרי פי". וכן כתב הגה"ק רבי צדוק 

הכהן זי"ע ב"פרי צדיק" )פרשת במדבר אות ו(: "והנה 

בחינת שמים וארץ ירמז על בחינת תורה שבכתב 

מטל  )ב"ר סו-ג(  ותורה שבעל פה, כדאיתא במדרש 

השמים זו מקרא, ומשמני הארץ זו משנה". 

  ותה ת כ   מן התמאם
 ותה ת על שה מחכמא ה ותה

ונראה לבאר הקשר בין תורה שבכתב לבריאת 

השמים ותורה שבעל פה לבריאת הארץ, כי מקרא 

"השמים שמים  מלא דיבר הכתוב )תהלים קטו-טז(: 

נתבונן  כאשר  והנה  אדם".  לבני  נתן  והארץ  לה' 

נראה כי תורה שבכתב ניתנה מאת הקב"ה בשמים 

אין  וממנה  להוסיף  אין  עליה  השלימות,  בתכלית 

י', לכן בה נבראו השמים  לגרוע אפילו כקוצו של 

שמים לה'.

אולם תורה שבעל פה ניתנה לישראל גוי אחד 

בתורה,  והיגיעה  העמל  ידי  על  יגלו  שהם  בארץ, 

בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, את כל הענינים 

הסתומים והחתומים בתורה שבכתב, לכן נבראה 

הארץ על ידי תורה שבעל פה, כי הגילוי של תורה 

שבעל פה הוא רק על ידי חכמי התורה בארץ.

בתורה  כתוב  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

אלקים  "וירא  פעמים:  ו'  בראשית  ימי  ששת  בכל 

מששה  הכלולה  פה  שבעל  תורה  כנגד  טוב",  כי 

התלמודים  שני  מבוססים  שעליהם  משנה,  סדרי 

נבראה  שבהם  ירושלמי,  ותלמוד  בבלי  תלמוד   -

הארץ, ובתוכה במעמקי הבריאה גנוזים כל ששת 

החלקים בתורה שבעל פה.

אחר  שכתוב  מה  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

פעמים  ששת  לכל  כללי  טוב  האדם  בבריאת  כך 

והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  "וירא  טוב:  כי 

הוא אותיות  מא"ד  טוב מאד", ומבאר המדרש כי 

"אדם"  אד"ם. הביאור בזה על פי הידוע כי תואר 

בן  שמעון  רבי  שדרש  כמו  ישראל,  על  רק  הוא 

ן  יוחאי )יבמות סא.( מה שכתוב )יחזקאל לד-לא(: "ְוַאתֵּ

ם, אתם קרויין אדם ואין  צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאתֶּ

העובדי כוכבים קרויין אדם".

עוסקים  אדם  הנקראים  ישראל  כלל  והנה 

"כי  ו' פעמים  בתורה שבעל פה, ומחברים את כל 

טוב" שכתוב במעשה בראשית, כנגד תורה שבעל 

פה הכלולה מששה סדרים, ובזכותם מקיימים את 

הארץ שנבראה בתורה שבעל פה, לכן יפה נאמר 

על בריאת האדם: "וירא אלקים את כל אשר עשה 

והנה טוב מאד", כי הוא טוב כללי המחבר את כל 

ו' פעמים "כי טוב" שהם כנגד תורה שבעל פה. 

 ת אנו הקדות ש ח א  המתנאו 
 מ' ש וחה וסאאמן  ם' ס ומה

שלחן  על  להעלות  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

מלכים פרפרת, לבאר מה שפתח רבינו הקדוש רבי 

יהודה הנשיא את ששה סדרי משנה, שכל התורה 

שבעל פה כלולה בהם, באות מ' פתוחה )ברכות פ"א 

וסיימן  בערבית",  שמע  את  קורין  "מאימתי  מ"א(: 

באות ם' סתומה )עוקצין פ"ג מ"יב(: "אמר רבי שמעון 

ברכה  מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  לא  חלפתא,  בן 

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

לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

שנקדים  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ויש 

בריאת  את  להגדיר  הכתוב  שבחר  הטעם  לבאר 

האדם: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב 

מאד" - מא"ד הוא אותיות אד"ם, כי רצה הקב"ה 

ללמדנו בכך, שאי אפשר לזכות לתואר "אדם" רק 

ומתייגע בתורה בכל מאודו שהיא  אחרי שעוסק 

סגולה להתגבר על היצר הרע, כמו שאמר הקב"ה 

"בני בראתי יצר הרע ובראתי  לישראל )קידושין ל:(: 

לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם 

נמסרים בידו".

ימי  ששת  בגמר  הכתוב  רמז  זהו  כן  כי  הנה 

בראשית: "וירא אלקים את כל אשר עשה", שיש להם 

שנברא  שהאדם  מאד",  טוב  "והנה  בתנאי,  רק  קיום 

"טוב",  שנקראת  בתורה  מאד  יעסוק  השישי  ביום 

ואם הוא ממלא תנאי זה, כי אז הוא זוכה "והנה טוב 

בין  והנה ההבדל  אד"ם.  הוא אותיות  - מא"ד  מאד" 

מא"ד ובין אד"ם הוא, כי מא"ד נפתח באות מ' פתוחה 

ואילו אד"ם מסתיים באות ם' סתומה.

הקדוש  רבינו  שפתח  מה  עינינו  יאירו  מעתה 

את המשניות, שהן השורש של תורה שבעל פה, 

באות מ' פתוחה וסיימן באות ם' סתומה, ללמדנו 

עדיין  הוא  בתורה  לעסוק  מתחיל  אדם  כאשר  כי 

בבחינת מא"ד שהאות מ' היא פתוחה, אבל אחרי 

הוא  הסיום  המשניות,  כל  וסיים  בתורה  שעסק 

עסק  ידי  על  כי  "בשלום",  של  סתומה  ם'  באות 

התורה זוכים להפוך את הצירוף של מא"ד עם מ' 

פתוחה לצירוף אד"ם עם ם' סתומה.

ראאל  אה אם ואעל  חןר

בדרך המלך נלך לבאר לפי האמור מה שדרשו 

במדרש על הפסוק: "וירא אלקים את כל אשר עשה 

"עולמי  לעולמו:  הקב"ה  שאמר  מאד",  טוב  והנה 

עולמי, הלוואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם 

שהעלית חן לפני בשעה זו". הכוונה בזה כי בסיום 

מעשה בראשית ביום השישי, כבר היתה כל התורה 

שביארנו  כמו  העולם,  בתוך  טמונה  פה  שבעל 

"וירא אלקים  שמטעם זה כתוב על בריאת האדם: 

את כל אשר עשה והנה טוב מאד" - מא"ד אותיות 

אד"ם, כי הוא משלב בעסק התורה שבעל פה, כל 

ששת "כי טוב" שנזכרו בששת ימי בראשית.

העסק  בשבח  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

חן".  ויעלת  אהבים  "אילת  ה-יט(:  )משלי  בתורה 

דרשו על כך בגמרא )עירובין נד:(: "אמר רבי שמואל 

חן  ויעלת  אהבים  אילת  דכתיב  מאי  נחמני,  בר 

וגו', למה נמשלו דברי תורה לאילת, לומר לך, מה 

אילה... חביבה... אף דברי תורה חביבין על לומדיהן 

כל שעה ושעה כשעה ראשונה, ויעלת חן, שמעלת 

חן על לומדיה". אלא שעתה נשאר לנו לברר איזה 

"אילת אהבים", תורה שבכתב  חלק בתורה נקרא 

או תורה שבעל פה.

בזוהר  שמבואר  ממה  זו  חקירה  לפתור  ונראה 

וָאַמר,  ִחיָּיא  י  ִרבִּ ַתח  "פָּ כא:(:  ויקרא  )פרשת  הקדוש 

ְלָדִוד.  ִמְזמוֹר  ַחר  ַהשַּׁ ַאיֶֶּלת  ַעל  ַח  ַלְמַנצֵּ כב-א(  )תהלים 

ַאיֶֶּלת  ִאְקֵרי  דְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶנֶסת  כְּ א  דָּ ַחר,  ַהשַּׁ ַאיֶֶּלת  ַמאן 

ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן". והנה מבואר ב"שערי אורה" )שער 

ישראל  כנסת  נקראת  הקדושה  השכינה  כי  ראשון( 

כי  ברורים  דברים  לנו  הרי  פה,  שבעל  תורה  והיא 

תורה שבעל פה היא אילת השחר שמעלת חן בעיני 

 מדתת: רהאה הק רה מ אט   ותה ו ותא א  העולם,
 וה ותה אמתה  תאתא   תא אלקאם, ואאן תאתא  אלא  ותהר

 ת א  תוך ממעז'א וז' זארע: מאחת תהעולם נ תא על אדא ה ותה,
 נמצא תכל חלק  עולם קתות לאאזה חלק   ותה

 ו' שעמאם רואתא אלקאם כא טו ר, כנגד מה תהס כל
 הק רה  ו' חלקאם   ותה ת על שה הגנוזאם  מעמקא האתץ 

 ת אנו הקדות ש ח א  המתנאו   מ' ש וחה כנגד מ' תל רמאדר, 
וסאאם  ם' ס ומה כנגד ם' תל אדרם



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

 שתת   תאתא   תשרא |  

שמצא  החן  נפרש  הבה  פנים  בשבעים  הנדרשת 

הקב"ה בעולמו בסיום הבריאה ביום השישי.

 כל מקום  עולם קתות
 לחלק   ותה ת ה נ תא העולם

רחש לבי דבר טוב לבאר דברי חכמים וחידותם, 

על פי הקדמה יקרה מאירת עינים ממשנתו הטהורה 

"בוצינא  בספר  זי"ע  ממעז'יבוז'  ברוך  ר'  הרבי  של 

דנהורא" )פרשת שופטים(, שדיבר בקדשו לפרש הכתוב 

)דברים יז-ח(: "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם 

בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך, וקמת 

ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו". הענין בזה 

על פי מה שדרשו במדרש )ב"ר א-א( הכתוב הראשון 

בתורה שבכתב )בראשית א-א(:

"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. 

התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה. 

אינו  פלטין,  בונה  ודם  בשר  מלך  שבעולם  בנוהג 

בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, והאומן 

דיפתראות  אלא  עצמו,  מדעת  אותה  בונה  אינו 

ופינקסאות יש לו לדעת היאך הוא עושה חדרים, 

מביט  הקב"ה  היה  כך  פשפשין.  עושה  הוא  היאך 

בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה בראשית 

כמה  היאך  תורה,  אלא  ראשית  ואין  אלקים,  ברא 

דאת אמר )משלי ח-כב( ה' קנני ראשית דרכו".

קסא:(:  תרומה  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן 

ְבִגין  אוַֹרְייָתא,  בְּ ֵלי  דְּ תַּ ִמשְׁ דְּ ִאיּנּון  ל  כָּ ִאיּנּון  ִאין  "ַזכָּ

ּה  בָּ ל  כַּ ִאְסתָּ ָעְלָמא,  הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ ָרא  בָּ ַכד  דְּ

אוַֹרְייָתא ּוָבָרא ָעְלָמא". פירוש, "אשריהם של כל  בְּ

את  הקב"ה  שכשברא  לפי  בתורה,  העוסקים  אלו 

העולם, הסתכל בתורה וברא את העולם".

לפי זה אומר הרבי ר' ברוך, כי מאחר שהקב"ה 

ברא את העולם באמצעות התורה הקדושה, לכן 

כמו שהתורה נחלקת לפרשיות גדולות וקטנות, 

לכל  מתחלק  התורה  ידי  על  שנברא  העולם  כך 

מקום  לך  ואין  וקטנות,  גדולות  מדינות  מיני 

בעולם שאין לו חיות מאיזה חלק בתורה השייך 

דוקא לאותו מקום.

שנראה  מה  לבאר  מוסיף  הוא  האמור  פי  על 

בתורה  חלק  איזה  על  מתייגע  אדם  כי  לפעמים, 

ואינו יכול להבינו, עד שהוא מגיע למקום מסוים 

בעולם, והנה פתאום הוא זוכה להבין כל מה שהיה 

קשה לו, הטעם לכך הוא כי אותו חלק בתורה שייך 

להשיג  יכול  היה  לא  ולפיכך  מקום,  לאותו  דוקא 

חלק זה בתורה עד שהגיע למקום זה.

אתותלאם כלולה מכל חלקא ה ותה

ממך  יפלא  "כי  הפסוק:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

נגע  ובין  לדין  דין  בין  לדם  דם  בין  למשפט  דבר 

איזה  לך  שיקשה  בשעריך",  ריבות  דברי  לנגע 

כי  נפלא,  הוא  הענין  ברוך  ר'  הרבי  דברי  לפי  אך 

ולפי  בתורה,  חלק  לו  יש  מישראל  אחד  שכל  מאחר 

התורה  חלק  כנגד  מכוון  בעולם  מקום  כל  המבואר 

שנברא בו, לכן צבר הקב"ה את עפרו של אדם הראשון 

למצוא  אדם  כל  שיוכל  כדי  האדמה,  רוחות  מארבע 

את מקומו בעולם לזכות שם בחלק תורתו.

 תת שעמאם רכא טו ר כנגד
תתה סדתאם   ותה ת על שה

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שבחר הקב"ה לסיים כל יום מששת ימי בראשית 

מאחר  כי  טוב",  כי  אלקים  "וירא  הנפלא:  בחותם 

שהסתכל  ידי  על  העולם  כל  את  ברא  שהקב"ה 

לו קשר  יש  בתורה, עד כדי כך שכל חלק בעולם 

עם אותו חלק בתורה שנברא בו, וידוע כי התורה 

נקראת "טוב", כמאמר המשנה )אבות פ"ו מ"ג(: "אין 

מששת  יום  כל  של  בסיומו  לכן  תורה",  אלא  טוב 

ימי בראשית כתוב: "וירא אלקים כי טוב", ללמדנו 

שכל מה שנברא ביום זה הוא על ידי "וירא אלקים 

כי טוב", שהסתכל בתורה שנקראת טוב והכניסה 

בתוך מעמקי הבריאה.

שכתוב  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

אלקים  "וירא  פעמים:  שש  בראשית  ימי  בששת 

"וירא  ראשון:  ביום  שכתוב  מה  בצירוף  טוב",  כי 

שמצינו  מה  פי  על  טוב",  כי  האור  את  אלקים 

ואת  שבכתב  בתורה  השמים  את  ברא  שהקב"ה 

ב"שפת  הדבר  ומקור  פה,  שבעל  בתורה  הארץ 

אמת" )פרשת בראשית שנת תרס"ד(:

בתורה  אמון,  אצלו  ואהיה  א-א(  )ב"ר  "במדרש 

ב'  בראשית  כתיב  והנה  העולם.  את  הקב"ה  ברא 

שניהם  פה  ושבעל  שבכתב  לתורה  רמוז  ראשית, 

השמים,  נברא  שבכתב  ובתורה  ראשית,  נקראו 

והארץ בחינת תורה שבעל פה, וכן כתיב )תהלים קטו-

טז( השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם".

ויש להביא סימוכין לכך מדברי הגר"א מווילנא 

שמפרש  האזינו,  פרשת  אליהו"  ב"אדרת  זי"ע 

 מהו הענאן תנזכתו  כל אחד תת  אמא  תאתא :
 רואתא אלקאם כא טו ר, וכא אעלה על הדע  תאאנו טו 

 מדוע כלל הק רה א  האדם  שסוק: רואתא אלקאם
 א  כל אתת עתה והנה טו  מאדר - מארד או או  אדרם

  אאות מאמת הק רה  אום התאתא: רעולמא עולמא 
הלוואא  הא מעל  חן לשנא  כל ע  כתם תהעלא  חן לשנא  תעה זור

 תמאם נ תאו   ותה ת כ   תנא נה תלאמה מן התמאם, 
אתץ נ תאה   ותה ת על שה הנדתת  מחכמא האתץ

שייך  בעולם  מקום  איזה  יודע  ואינך  בתורה,  דבר 

לאותו חלק בתורה שנעלם ממך, העצה לכך היא: 

אלקיך  ה'  יבחר  אשר  המקום  אל  ועלית  "וקמת 

בו", היא ירושלים שהיא כלולה מכל העולם כולו, 

התורה  חלקי  כל  את  גם  בתוכה  כוללת  היא  לכן 

הקשורים לכל העולם, ועל ידי זה תזכה שיתגלה 

לך בירושלים אותו חלק בתורה שנעלם ממך.

פ"ד  )אבות  המשנה  מאמר  בזה  לפרש  יומתק 

מי"ד(: "הוי גולה למקום תורה". בכך התכוון התנא 

ללמדנו, כי כאשר אדם עוזב את ביתו כדי לעסוק 

בתורה בעיר אחרת, יאמין באמונה שלימה שהוא 

מסבב  שהקב"ה  כלומר  תורה",  "למקום  גולה 

התורה  חלק  נמצא  ששם  מקום  לאותו  שיגיע 

השייך לחלקו ולשורש נשמתו.

הנה מה טוב לבאר בזה מה שכתוב )בראשית ב-ז(: 

ויפח  ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה,  "וייצר 

ופירש  חיה".  לנפש  האדם  ויהי  חיים  נשמת  באפיו 

רש"י: "צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות, שכל 

והנה  לקבורה".  קולטתו  תהא  שם  שימות  מקום 

שעתיד  הקב"ה  שראה  מה  לפי  מתאים  זה  פירוש 

במיתה,  ויענש  הדעת  מעץ  לאכול  הראשון  אדם 

כמו שכתוב )שם יז(: "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל 

ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות".

הנה כי כן מאחר שמבואר ב"שער הגלגולים" 

שחטא  בשעה  כי  כג(,  )הקדמה  האריז"ל  לרבינו 

הנשמות  כל  היו  הדעת  בעץ  הראשון  אדם 

המיתה  גזירת  נגזרה  זה  ומטעם  עמו,  כלולות 

לכן צבר הקב"ה עפר מארבע  בני האדם,  כל  על 

רוחות העולם לברוא את האדם, כדי שיוכלו כל 

הנבראים למצוא קבורה בכל מקום.

אמנם עדיין צריך ביאור, שהרי לאדם הראשון 

שלא  הקב"ה  אזהרת  את  לקיים  בחירה  היתה 

הוא  הרי  חוטא  היה  לא  ואם  הדעת,  מעץ  לאכול 

וכל הנבראים לא היו מתים ולא היו צריכים קבורה, 

זה למה צבר הקב"ה עפר מארבע  לפי צד  כן  אם 

רוחות האדמה כדי לברוא את גוף האדם.



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

שתת   תאתא   תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בראשית תשפ"א

רואתא אלקאם כא טו ר

 הק רה תאה ו' שעמאם רכא טו ר  תת  אמא  תאתא 
כנגד ו' סדתא  ותה ת על שה הגנוזה  מעמקא ה תאאה

בפרשתנו פרשת בראשית, דבר בעתו מה טוב, 

את  להגדיר  הטוב,  הקב"ה  שבחר  במה  להתבונן 

כל מה שברא בששת ימי בראשית בתואר "טוב", 

החל מבריאת האור ביום הראשון שכתוב בו )שם 

וכך בשאר  טוב",  כי  "וירא אלקים את האור  א-ד(: 

ימי בראשית שכתוב בהם )שם י, יב, יח, כא, כה(: "וירא 

אלקים כי טוב".

לא  השני  היום  של  בראשית  במעשה  אמנם 

"וירא אלקים כי טוב", אולם על כך כבר  כתוב בו: 

מלאכת  נגמרה  לא  כי  ז(,  )שם  הטעם  רש"י  פירש 

"כי  פעמיים  כתוב  ושם  השלישי,  היום  עד  המים 

טוב", אחד על היום השני ואחד על היום השלישי. 

ההגדרה  של  המשמעות  מהי  להבין  ביאור  וצריך 

כי  אלקים  "וירא  בראשית:  ימי  מששת  יום  בכל 

משהו  ברא  שהקב"ה  הדעת  על  יעלה  וכי  טוב", 

שהוא לא טוב.

 מדוע לא כ ו  על  תאא  אדם: 
רואתא אלקאם כא טו ר

זה  בענין  שמצינו  מה  להתבונן  ראוי  עוד 

במעשה בראשית של היום השישי, שברא הקב"ה 

רמש  כל  ואת  והחיות  הבהמות  כל  את  תחילה 

כה(:  )שם  השישית  בפעם  כתוב  כך  ועל  האדמה, 

עוד  כך,  אחר  מיד  והנה  טוב".  כי  אלקים  "וירא 

באותו יום השישי, ברא הקב"ה את האדם )שם כו(: 

"ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו".

אולם על בריאת האדם לא נאמר "טוב" פרטי: 

כל  בשאר  שכתוב  כפי  טוב",  כי  אלקים  "וירא 

כללי על כל מעשה  "טוב"  מעשה בראשית, אלא 

בראשית )שם לא(: "וירא אלקים את כל אשר עשה 

והנה טוב מאד". וכאן הבן שואל מה נשתנה האדם 

"וירא  עליו  כתוב  שלא  בראשית,  מעשה  מכל 

אלקים כי טוב".

מפרש  זו  קושיא  ליישב  כדי  כי  הנראה  כפי 

אלקים  "וירא  שכתוב:  מה  כי  ח-ה(,  )ב"ר  המדרש 

גם  רמז  הוא  מאד",  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את 

על בריאת אד"ם שהוא אותיות מא"ד, והנה לשון 

המדרש: "מא"ד הוא אד"ם, הדא הוא דכתיב וירא 

והנה  מאד,  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים 

טוב אדם". וכן מבואר עוד במדרש )שם ט-יב(: "הוא 

מא"ד הוא אד"ם, הינון אותיות דדין, הינון אותיות 

הוא  הדא  הללו[,  אותיות  הן  הללו  ]אותיות  דדין, 

טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  וירא  דכתיב 

מאד, זה אדם".

אך עדיין צריך ביאור, שהרי כל מעשה בראשית 

כלול במה שכתוב: "וירא אלקים את כל אשר עשה 

והנה טוב מאד", ועם כל זאת פירט הכתוב אצל כל 

אחד מהם "כי טוב", מדוע אם כן לא פירט הכתוב 

גם על בריאת האדם "כי טוב", רק כללו בהגדרה של 

"וירא אלקים את כל אשר  כל הבריאה בדרך רמז: 

עשה והנה טוב מאד" - מא"ד אותיות אד"ם.

 רעולמא עולמא הלוואא  הא
 מעל  חן לשנא  כל ע ר

בהקדם  בזה,  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שסיים  מה  ט-ד(  )ב"ר  במדרש  שדרשו  מה  לבאר 

"וירא  בפסוק:  בראשית  ימי  ששת  את  הקב"ה 

אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".

שבנה  למלך  משל  אמר,  חנינא  בר  חמא  "רבי 

פלטין  פלטין  אמר  לו,  וערבה  אותה  ראה  פלטין, 

הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם שהעלית 

חן לפני בשעה זו. כך אמר הקב"ה לעולמו, עולמי 

עולמי, הלוואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם 

שהעלית חן לפני בשעה זו.

בתו,  את  משיא  שהיה  למלך  אמר,  יונתן  רבי 

וכיירה וציירה, וראה  ועשה לה חופה ובית וסיידה 

אותה וערבה לו, אמר לה, בתי הלואי תהיה החופה 

חן  שהעלית  כשם  עת,  בכל  לפני  חן  מעלת  הזאת 

עולמי  לעולמו,  הקב"ה  אמר  כך  הזו.  בשעה  לפני 

עולמי, הלוואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם 

שהעלית חן לפני בשעה הזו".

בעולם  מיוחד  כך  כל  היה  מה  ביאור  וצריך 

באותה שעה שגמר הקב"ה את מלאכתו, שמצא כל 

כך חן בעיני ה', עד שביקש מעולמו: "עולמי עולמי 

הלוואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם שהעלית 

חן לפני בשעה זו". והנה מדברי ה"פרי צדיק" )פרשת 

בראשית אות ג( וה"שפת אמת" )פרשת נח תרס"ב בדיבור 

הא'( מבואר, שהם מפרשים כוונת המדרש על החן 

אחרי  מיד  בעולם  שהיה  השבת,  יום  של  המיוחד 

גמר מלאכת הבריאה ביום השישי.

אולם אנו רואים שהמדרש קבע את החן שמצא 

המלאכה  בגמר  שכתוב  מה  על  בבריאה,  הקב"ה 

ביום השישי: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה 

"ויהי  הפסוק:  סוף  שהביא  לפני  עוד  מאד",  טוב 

מה  על  כן  פירש  ולא  השישי",  יום  בוקר  ויהי  ערב 

ביום  אלקים  "ויכל  ב-ב(:  )שם  השביעי  ביום  שכתוב 

השביעי מלאכתו אשר עשה". לכן כדרכה של תורה 

בחסדי ה' כי לא תמנו, אנו מתחילים מעגל חדש של מאמרים על פרשיות השבוע לשנה חדשה זו ה' אלפים תשפ"א. 

הבה נפתח בנתינת שבח והודאה להקב"ה החונן לאדם דעת על העבר, שעמד לימיננו בזכות הרבים, להשתעשע 

מדי שבת בשבתו בפרשת השבוע ובמועדים באורם הבהיר של רבותינו הקדושים, הראשונים והאחרונים, ונפיל את 

 תחינתנו על העתיד, שיאיר הקב"ה את עינינו באור תורתו, להשיג מעט מזעיר מהאוצר הבלום בתורה, כתפלתו

של דוד המלך נעים זמירות ישראל )תהלים קיט-יח(: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".



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

הנצרכים לנו לכל ימות השנה, שם כותבים וחותמים את כל 
שזועקים  כמו  לטובה.  עלינו  הבאה  בשנה  עלינו  שיעבור  מה 
אנו בתפילת אבינו מלכנו: "כתבנו בספר חיים טובים, בספר 

גאולה וישועה, בספר פרנסה וכלכלה וכו'".
בזה החודש אנו כדוגמת אותו סוחר בימי היריד עצמם, רצים 
ומתרוצצים להביא עוד ועוד 'סחורות' טובות... 'כי טוב סחרה 
בש"ס  כמ"ש  זכויות.  שיותר  כמה  ומאספים  סחורה',  מכל 
)ר"ה יא.( שלכן נקרא זה החודש בשם )מלכים א ח, ב( "ירח 
האיתנים – ירח דתקיפי במצוות". וכדפירש רש"י: "שופר, יום 

הכיפורים, וסוכה, לולב, וערבה, וניסוך המים וערבה" עי"ש.
לאחר ימי ה'יריד' הנעלים והנשגבים הללו שזכינו להם בימים 
הנוראים שעברו עלינו לטובה, נצרכים אנו לערכת סיכום כללי, 
תוצאת  של  מדוקדקת  בבדיקה  וחשבון'  'דין  לעצמנו  לתת 

היריד, מה נשאר בידינו מכל אותם הימים...
לפיכך, סיים הרבי בקול חוצב, 'שבת בראשית' דנן היא שבת 
של תשובת ההתחדשות המחודשת, היא שבת של התבוננות 
בשעה  בפרט  ובעצמו.  בנפשו  היטב  להתבונן  האדם  שצריך 
את  כשמכין  בתשובה,  להרהר  העת  שהיא  הקידוש  שלפני 

עצמו לקדש ולהעיד על מעשה בראשית.
לקראת  נפלא  בחידוש  עצמו  את  האדם  מחדש  זו  בשבת 
יציאתו אל השנה החדשה, מתוך התבוננות של סיכום ברור, 
איזה 'קבלות' קיבל על עצמו לטובה במהלך הימים הנוראים. 
איזו מסקנות ותובנות שזכה להשיג, במה צריך לשנות ובמה 
צריך לתקן, היכן הם המקומות המועדים לכישלון, מה לרחק 
להתייצב  מוכן  כשהוא  השבת  זו  מתוך  ייצא  וכך  לקרב.  ומה 
לטובה  עלינו  שהתחדשה  החדשה  בשנה  החדשה  בדרכו 

ולברכה.
]מתוך שיחה מיוחדת במעלת 'שבת בראשית'[

-< • >-
דומ"ץ  זצוק"ל,  יורוביץ  אברהם  רבי  הגה"צ  ורבי  מורי 
במידת  ביותר  מיוחד  היה  תובב"א,  פעיה"ק  החרדית  העדה 

ההתחדשות בעבודת השם יתברך.
בבית מדרשו היתה מורגשת תמיד תחושת התחדשות רעננה 
אצלו  שלמדתי  המידות  מן  אחת  היתה  וזו  נפלאים,  בכוחות 
ביותר. כי בכל כמה שבועות לערך היה מוצא אופן לחדש את 
דרכו בשמחה נפלאה, ומקיים בנפשו מאמר הכתוב )תהלים 

קג, ה( "תתחדש כנשר נעוריכי".
מידת  בשבח  השיחים  אחד  תחת  לי,  אמר  אחת  בהזדמנות 
שמרבה  הטעם  ופירש  יתברך,  השם  שבעבודת  ההתחדשות 
פי  על  בידו  מושרש  שזה  מחמת   – זה.  מענין  לדבר  כך  כל 
מה שקיבל ושמע מיסוד רבינו הבעש"ט הק' זי"ע, שתורתנו 
תמיד,  ופועמת  הקיימת  חיים  תורת  היא,  נצחית  הקדושה 
בכל  העולם  כל  וקיום  חיות  להשפיע  חיים  תוצאות  וממנה 
רגע. כי כל דבר שבתורה כל תיבה וכל אות שבה שייך ונוגע 
לכל איש ואיש בישראל בכל דור ובכל זמן, בבחינה מסוימת 
בספרי  הרבה  ומובאים  עתיקין  והדברים  ובחינתו,  עניינו  לפי 

תלמידיו הקדושים נ"ע.
ולפיכך יש בה בתורה הקדושה, כעין 'מתן תורה' מחודש בכל 

יום ויום מחדש, תורה הנצרכת ליום זה במיוחד לפי עניינו 
ובחינתו ולפי התקופה והצורך הנצרך בעולם באותו יום. 

ואין פנימיות התורה של יום זה, כתורה של יום אחר, כל יום 
בבחינה אחרת לגמרי, וכמו עולם אחר. 

וכאשר חיים על פי יסוד מוצק זה, לעולם לא תהא ח"ו שום 
אנשים  'מצות  כבחינת  יהיו  ולא  ועבודה,  בתורה  התיישנות 
מתחדשת  עניינה  לפי  תקופה  ובכל  יום  בכל  כי  מלומדה', 

התורה בחידוש פנימי עליון.
היה  טובים  וימים  שבשבתות  ]טישען[  השולחנות  בעריכת 
תמיד מלא התחדשות ורעננות ]פרישקייט[, גם בשנות זקנותו 
היה נראה כאיש צעיר מלא מרץ וכוחות נעורים לעבודת קונו. 
באחת השבתות כשהשתתפתי עימו בשולחן הקודש שבליל 
אחר  לשעה השלישית  קרוב  קדשו  עבודת  את  וסיים  שבת, 
חצות )!(. וכצאתו מבית המדרש מלא שמחה וחיות, וקדושת 
השבת בערה בליבו כשלהבת, לפתע סובב את ראשו אל קהל 
ניתן  אולי  שאל:  פניו  על  רחב  וכשחיוך  שליווהו,  החסידים 
יש עוד כמה  לחזור שוב להתחיל את הטיש מהתחלה? הרי 
שעות טובות לפנינו... למה שלא נחזור להתחיל את כל עריכת 
השולחן שוב מתחילתו? הרי אין לך טעם מתוק יותר בעולם!

עשו  הטהור,  לבבו  מעומק  שבקעו  הללו  הקצרים  הדיבורים 
באותה  כי  התלמידים.  בלב  גדולה  והתפעלות  חזק  רושם 
איתנים  היו  לא  כשכוחותיו  זקנותו,  בשנות  כבר  היה  עת 
כבצעירותו, ולאחר כמה שעות טובות שישב בטיש הקדוש. 
ועם כל זאת לא התעייף כלום, ולא נכנסה בו שום התיישנות 

חלילה, כולו מלא חידוש והתחדשות. 
ולימד בזה דרך נכון כמה צריך תמיד להתחדש בעבודת השם, 
ולא להניח עצמו להתיישן בעצלות וכבדות. ע"ד שנאמר בהם 
בצדיקים )תהילים צב, טו( "עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים 

יהיו".
]"טיב הזכרונות" – הגה"צ רבי אברהם יוראוויטש זצ"ל[

-< • >-
מסופר על אחד מגדולי הצדיקים נ"ע, שהיה דרכו לסגף את 

עצמו תמיד בענין השינה, והיה מקצץ הרבה משעות שינתו. 
השכם  הקיצוהו  ולא  לשלומו,  ביתו  בני  חששו  אחת  פעם 
מאוד  חרדו  כי  יותר,  לישון  לו  והניחו  כבקשתו,  בלילה 
והשגיחו  הקדוש.  לגופו  השינה  מיעוט  יזיק  שלא  לבריאותו 

היטב שישרור שקט גמור בבית מסביב, ושום דבר לא יפריענו 
משנתו, כי ישן חלש מאד, ומכל רשרוש קל היה מתעורר.

והנה לאחר כמה שעות התעורר הצדיק מעצמו, ומכיון שישן 
יותר, ומעולם לא הרגיש רעננות  בלילה כראוי היה גופו חזק 
ונפשו  מאוד,  ובהירה  צלולה  היתה  דעתו  כזו!  והתחדשות 
ובבהירות  בשמחה  היום  לעבודת  ניגש  וכך  ביותר!  נינוחה 
המוחין, והתפלל באותו יום בהתלהבות נוראה ובכוונה עצומה 

במוחין דגדלות, אף שהיה זה יום חול רגיל.
לאחר התפילה שח לבני ביתו ומקורביו, שעתה התברר ונודע 
נכונה  הטובה  השינה  דרך  העבודה,  תוצאת  במבחן  שאכן  לו 
יותר מדרך הסיגופים בענין השינה! – ומני אז שינה את דרכו 
כדי  לילה  מדי  ישן  והיה  השינה,  בענין  לזלזל  שלא  בקודש, 

צרכו.
]על פי שיחת קודש בענין השינה[

-< • >-
'שבת  עלינו  בפרוש  קדושים  ישראל  של  הגדולה  שמחתם 
לברכת  השייך  נאה,  מעשה  טיב  פי  על  תתפרש  בראשית', 

'שהחיינו' של יום הכיפורים.
המפורסם  המשגיח  זצ"ל,  שטרן  אהרן  משה  רבי  הגה"צ 
תדיר,  אומר  היה  ת"ו,  עיה"ק  פה  קמניץ  קדושה  דישיבה 
ובשמחה  נפלא  בריקוד  לפצוח  צריך  המאמין  ישראל  שאיש 
עצומה בעת שמברכים בבית הכנסת ברכת 'שהחיינו' בליל יום 

הכיפורים!
בלבד  אחת  עבירה  על  אף  נכון  אל  האדם  יידע  אילו  שכן 
על  בזה.  להתמלא  צריך  ושמחה  ששון  כמה  לו,  שנמחקה 
אחת כמה וכמה בעת חלות היום הקדוש והנורא שנמחלים בו 
עוונותיהם של ישראל, הרי "לא היו ימים טובים לישראל כיום 

הכיפורים"! )תענית כו:(.
והוסיף ואמר, שאם היו ישראל מכירים היטב בטיב זו השמחה, 
וחשים ומרגישים גודל הזיכוך וניקוי הנפש שבימים הנוראים, 
הכיפורים  יום  לאחר  חלילה  נכשלים  היו  במהרה  לא  ממילא 
הקניינים  את  מאוד  ומשמרים  מעריכים  היו  כי   – בחטא... 
המתנה  את  המייקר  והאדם  זה,  בחודש  רב  בעמל  שרכשו 

שקיבל לא במהרה הוא מאבדה!
מה מאוד מתאים טיב זה המעשה גם כלפי האי שבתא דידן, 
למפרע  אנו  מתבוננים  כאשר  בראשית.  שבת  גדולת  להבין 
בכל אלו הימים הנוראים הנעלים והמקודשים, שזכינו בחסדי 
השי"ת להתרומם בהם אל קרבת אלקים טוב. ימים תקיפים 
ומלאים רוחניות עד מאוד, שכל אחד מאלו הימים טובים היה 
יכול להתפרס על פני כמה חודשים בתוכן הפנימי שבו... והנה 
האיתנים',  'ירח  אחד  בחודש  יחדיו  הימים  אלו  כל  הצטרפו 
שמחת  רבא,  הושענא  סוכות,  הכיפורים,  יום  השנה,  ראש 

תורה. 
ובעמדנו עתה בשבת בראשית, עם כל השלל העצום והגדול 
הזה, הרי מתוך כך מתמלא לב ישראל שמחה עצומה, להודות 
הימים  כל  אל  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  שמו  יתברך  לפניו 
המבורכים האלה. ובבקשה על העתיד, שנצא לקראת השנה 
החדשה עם כל המטען הנפלא הזה, לעשות נחת רוח לבורא 

יתברך שמו, אמן.
]שיחת 'שבת בראשית' הנ"ל[ על הברכה יעמדו

התורמים  להפצת  העלון
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

מראה מקום
סיפור השגחה  בהתרגשות  לי  סיפר  בן התשע  בני 
היום  של  ההפטרה  באמצע  לו  שאירע  פרטית 
את  "איבדתי  סיפר:  וכך  השנה  ראש  של  הראשון 
המקום  את  וחיפשתי  המפטיר  אחז  בו  המקום 
המחזור  על  פתאום  לי  נחת  זבוב  הצלחה,  ללא 
תפילה ובאתי להעיף אותו, אבל אז קלטתי שהוא 
עמד בדיוק על המקום שהבעל קורא אחז ויכולתי 

להמשיך לעקוב אחרי הקריאה!!!"
עד כאן הסיפור-

הנקודה  הזה,  בסיפור  נקודות  משתי  התרגשתי 
הראשונה היא לשמוע את הסיפור מבני מה שמראה 
האלוקית  ההשגחה  את  סיפור  בכל  רואה  שהוא 
שמחדירה  ההשגחה'  'טיב  מדור  בזכות  שבדבר 
לליבות הקטנים והגדולים את טיב ההשגחה של ה' 

על העולם.
עד  והמתין  התאפק  שהוא  השנייה  הנקודה 
ההפסקה שבין קריאת התורה למוסף, ורק אז סיפר 
לי את הסיפור בהתרגשות למרות שהיה נרגש ורצה 
לספר את אשר אירע מהרגע הראשון, אך זאת גם 
הפנימו רוב עם ישראל, שלא מדברים בשום אופן 

בשעת התפילה וקריאת התורה.
בעל המעשה:ש.נ.ס.

 • - • - •

'שאו עיניכם וראו...'
עדיין לא נרגעתי מהסיפור השגחה שהתפרסם לפני 
שבועות אחדים עם התוכי שעף פנימה לסלון אחרי 
מחמד,  לחיית  ותחנוניו  הקטן  הילד  של  תפילות 
את  ולראות  להסתכל  מאוד  אותי  עורר  הסיפור 
ההשגחות הפרטיות  שלא תמיד שמים לב אליהם 

וכבר קרה לי סיפור שאשמח לפרסמו ברבים:
 השולחן שלנו עשוי מפלטה רחבה, בשני הצדדים 
נשבר  הצדדים  מאחד  להגדלה,  אפשרות  ישנה 
אפשר  שאי  שגרם  מה  למסילה  שנכנס  המוט 
להגדיל צד אחד של השולחן,  זהו חלק שאי אפשר 
להשיג ופניתי בתמימות לבורא עולם כמו אותו ילד, 
כזה  להשיג  כיצד  טוב  רעיון  לי  ייתן  שה'  בבקשה 

מוט.
ראיתי  האשפה  מכולת  וליד  אחדים  ימים  חלפו   
כאשר  זהה  כנף  עם  מפורק  שולחן  כזה  בדיוק 
המוט שלו שלם ותקין. לקחתי את המוט בשמחה 
ורק  לבקש  פשוט  כמה  עד  וראיתי  לה'  ובהודיה 

לשים לב שקבלת ולהודות.
בעל המעשה:י.א.

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים ההתחדשות שבשבת בראשית

ויותר פשוט  המפרשים נתקשו בלשון "בראשית ברא אלקים", 
דפ"ק  בסוגיא  ]כדמוכח  בראשית",  ברא  "אלקים  לומר  וברור 
דמגילה )ט:( עי"ש[. ולמה שינה הכתוב בזה סדרי לשונו, והניח 

בכך מקום לטעות ח"ו בשתי רשויות.
הרמז  הקדושים  בספרים  כתבו  אך 
בזה, "בראשית – ברא אלקים", שברא 
בכל  במיוחד  והחדיר  השי"ת  וייסד 
כח  שהוא  "בראשית",  כח  הנבראים 
שינה  ולכן  וההתחדשות.  החידוש 
בשביל  הפשוט,  לשון  מסדר  הכתוב 
 – "בראשית  כאן:  האמור  הלז  הרמז 
ברא אלקים", שבתחילת היצירה ברא 
של  מיוחד  כח  בעולם  והכין  אלקים 

"בראשית", שהא כח ההתחדשות מבראשית. ובכך יכול כל נברא 
לחדש עצמו תמיד כבתחילה, כמי שבזה הרגע נעשה ונוצר, ובכל 
שעה ובכל עת יכול להחזיר עצמו למצב "בראשית ברא". כמ"ש 

בברכת יוצר: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". 
כנודע מדברי האור  קודש,  זה בשבת  חידוש  כח  ביותר מתגבר 
החיים הק' פרשא דידן )ב, ג(, וזל"ק: "גילה ]הכתוב[ כי בשעת 
הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים. ונתחכם 
ה' וברא יום אחד, הוא ידוע לו, ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש 
לעולם, שיעור המקיים עוד ששה ימים, וכן על זה הדרך. וזולת 
זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים, וחוזר לתוהו ובוהו".

נמצאת השבת מחדשת את כל העולמות מחדש, ונותנת בעולם 
קודש  בשבת  ומתגבר  כבראשונה,  עצמו  לחדש  מחודשת  נפש 
נברא  שבכל  ההתחדשות  ויצירת  ברא",  "בראשית  כח  ביותר 

מתחדשת ביום השבת.
להמציא  דנן,  בראשית"  ב"שבת  זה  מופלא  כוח  יגדל  וביותר 
ולגלות בקדושת השבת את חידוש 'בראשית', החוזר ומתחדש 

בשבת זו מדי שנה בשנה. 
והמסוגל,  הנעלה  הזמן  של  הכושר  שעת  לנצל  עלינו  ולפיכך 
לחדש לב ונפש בהתחדשות פנימית, ולא להניח עצמו להתיישן, 
ולהמציא דרכי  נעוריכי".  כד"א )תהלים קג, ה( "תתחדש כנשר 

ואופני חידוש והתחדשות.
ו(: "אשר אנכי מצוך  ו,  )דברים  ואתחנן  כדאיתא ברש"י פרשת 
היום. לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה, שאין אדם סופנה, אלא 
בעיניך  יהיו  ויום  יום  ובכל   – לקראתה".  רצין  שהכל  כחדשה 

כחדשים, כאילו היום ניתנו!
-< • >-

תלמידים  לאלקים,  הגדולה  צאנז  בעיר  בראשית  שבת  ליל 
מרן  הגדול,  האילן  הקודש של  בצל  רבים מסתופפים  וחסידים 
בעל דברי חיים זצוק"ל. ביניהם רבנים רבים גדולי תורה ויושבי 
ספונים  כבר  רובם  ושלמים.  יראים  חכמים  תלמידי  מדין,  על 
אלול  ימי  מתחילת  עוד  שבצאנז  העליונה  בקדושה  וטמונים 
ירח  של  נוראים  הימים  בכל  היו  כאן  נמצאו  כאן  המקודשים, 

האיתנים שעברו עליהם במדרגות נעלות בדחילו ורחימו.
לעריכת  הרבי  שייצא  קודש,  בחרדת  הקהל  ממתינים  עתה 

השולחן הטהור, יפצח בקידוש וינהל את שולחן השבת כדרכו.
והנה לאחר הכנה דרבה הס הושלך, הדלת נפתחה, והצדיק נראה 
הפחד  לפי   – קודש.  שרפי  אש  להט  אחוז  כולו  באימה,  יוצא 
והמורא הגדול שנפל על הציבור למראהו הנורא, ניתן היה לחוש 

היטב שגם 'שבת בראשית' היא חלק מן הימים הנוראים!
והמשיך  'שלום עליכם' בנעימה המיוחדת,  הרבי פתח באמירת 
בהתלהבות  חיל'  'אשת  ובקאפטיל  העולמים'  'רבון  בתפילת 

עצומה כדרך עבודת קדשו המפורסמת בשלהבות.
והנה הגיעה העת לקדש על הכוס, הרבי מזג את היין לתוך הגביע, 
ובטרם פצח בקידוש שקע בהרהורי שרעפי קדשו. – היה זה דבר 
מספרים  ידוע  כאשר  הקידוש,  לפני  שבת  בליל  בסאנז'  המצוי 
הקדושים שהוא העת להרהר בתשובה, כמו לפני כל קיום מצוה. 
זו שיש בה עדות חיה על הבורא העושה  ובפרט במצוה גדולה 

בכל  התוה"ק  מעידה  הפרשה  בזו  והרי  ב"ה,  בראשית  מעשה 
מעשי שמים וארץ, ונודע שהרשע פסול לעדות, ולכן הזהירו בזה 

המקובלים להרהר היטב בתשובה שלמה לפני הקידוש.
עילאה  עבודה  נמשכה  הפעם  אולם 
כולו  נראה  הרבי  הרגיל,  מן  יותר  זו 
עיניו  ושותק  עומד  להבה,  אש 
וכולו נראה שלא  הקדושות עצומות, 
מסביב  הקהל  כשכל  הדין.  בעלמא 
באדישתא,  שתיקין  באימה,  עומדים 
בחרדה  קדשו  בפני  ומתבוננים 

עילאה.
הקידוש,  גביע  את  הרבי  עזב  לפתע 
כיסא  על  והתיישב  בצלוחיתו  הניחו 
קדשו, ונכנס בדביקות עליון עצומה, כדרכו מפעם לפעם כנודע. 
ועתה ראו הכל והבינו שדבר גדול מתרחש, שעה ארוכה נשאר 
הוד,  נורא  הרבי כך באותה תנוחה, כשכולו אחוז דביקות עליון 

ומשוטט בדברים נשגבים גבוה מעל גבוה.
לאחר שעה ארוכה מאוד של התדבקות בעליית הנשמה, נראה 
הרבי חוזר לעצמו, וניעור באחת ממחשבות קדשו. ותיכף תפס 

את הגביע בידו, והחל לקדש בהתלהבות עצומה ובקול גדול.
בכדי  ולא  בגו,  גדולים  דברים  יש  שבוודאי  בחוש  ראו  כולם 
שקע הרבי בדבקותו בשבתא קדישא הדין שעה ארוכה כל כך, 

והמתינו למוצא פי קדשו, שכנראה יבהיר פשר דבר.
והנה במהלך הטיש בעת סעודתא דחקל תפוחין קדישין, פתח 

הרבי בטיב מעשה אחד, שיש בו מוסר השכל עצום:
באחת הערים הגדולות התגורר סוחר עשיר, עסקים חובקי עולם 
סחורות  בייבוא  מיוחד  מומחה  בהיותו  שולחנו,  על  נסגרים  היו 

משובחות ביותר. 
אחת לשנה היה הסוחר הדגול יוצא למסע למרחקים, להשתתף 
ביריד גדול שנערך במדינה רחוקה, במיוחד עבור עשירים אנשי 

מעלה וסוחרים רמי דרג.
עד  מבוקר  כולו  כל  תפוס  העשיר  היה  היריד  ימים של  באותם 
ערב בחיפוש אחר סחורותיו המשובחות, בודק כאן וקונה שם, 
סוגר עסקאות ענק ומשלם טבין ותקילין באלפי אלפים. הוא ידע 
בהשגת  כוחותיו  בכל  להתרוצץ  עליו  אלו  שבימים  היטב  והבין 
הסחורה הטובה, וכל הצלחתה של השנה כולה תלויה בעבודתו 

ויגיעתו שבימי היריד הללו.
עם תום היריד הגדול, וסגירת כל העסקים וחתימת חוזי הרכש 
ימי  לכמה  הגביר  נסע  השנה.  ימות  פני  על  שהתפרסו  הרבים, 
להתרענן  הקשה,  מעמלו  לנוח  כדי  סמוך,  נופש  לכפר  מנוחה 

ולהתחדש בטרם ייצא במסעו חזרה לעירו ולביתו.
ברם, עיקר תכליתה של אותה נסיעה קצרה לא היתה עבור נופש 
ומנוחה בעלמא... כי אם לצורך סיכום והתחשבנות תוצאות כל 

העסקים המסועפים שנסגרו בימי היריד.
כל פנקסי חשבונותיו, עבר  הגביר עם  ישב  בימים ספורים אלו 
קניה,  אחר  קניה  המדויקים,  החשבונות  על  שוב  בראש  בכובד 
וחישוב סדר מערך המכירות הצפוי  ופריסתם.  סדרי תשלומים 
מול  רווחים  חשבונותיו,  את  וערך  ישב  כך  שנה.  אותה  למשך 
היריד של שנה  כדי לסכם את  הוצאות,  הפסדים, הכנסות מול 
זו, אם אכן הביא בכנפיו רווחים גדולים, או שמא יש צורך לתקן 

ולשפר את התנהלות המסחר.
היו להצלחתו של הסוחר, כדי שיידע  ימי סיכום אלו מוכרחים 
בלעדי  המדויק.  הכספים  מאזן  ואת  ומעמדו  מצבו  את  בדיוק 
סיכום 'דין וחשבון' של הימים הללו הרי כל הצלחתו של הסוחר 
נתונה בספק, אם הוא עצמו אינו יודע אל נכון להעריך את מצבו!
אף אנו כיום כמו אותו סוחר! – הרעים הרבי בקול בהסבר הנמשל 
– בעמדנו כה בעת 'שבת בראשית', הרי זו השבת היא כנסיעתו 

הקצרה של העשיר לכפר הנופש עם תום ימי היריד.
גם אנחנו היינו בחודש האחרון בנסיעה רחוקה על 'יריד השנה', 

השפע  ספרי  כל  נפתחים  זה  בחודש 
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

מוריד הגשם
הגשם  ומוריד  הרוח  משיב  אומרים  א. 
בברכה שניה, מפני שיש בה תחיית המתים, 
והגשמים הם חיים לעולם כתחיית המתים 

)סי' קי"ד ס"א מ"ב סק"א(.

בתפילת  הגשם  מוריד  לומר  מתחילים  ב. 
מוסף של יום טוב האחרון של חג )ס"א(.

לחלק  יש  הגשם,  מוריד  אמר  לא  אם  ג. 
בין בני ארץ ישראל שאומרים מוריד הטל 
בימות החמה שאין צריך לחזור, לבני חו"ל 
הטל,  מוריד  אומרים  שאין  כהרמ"א(  )הנוהגים 

שחוזר לראש התפילה )ס"ה ו'(.
ד. והטעם שאין צריך לחזור כשאומר מוריד 
מקום  מכל  נעצר,  אינו  שהטל  דאף  הטל, 
שבח הוא להקב"ה בהזכרתו כמו בהזכרת 
לעולם,  חיים  שהגשמים  שכשם  הגשם, 
כך  ידי  שעל  לעולם  חיים  הוא  הטל  כך 

מתברכת התבואה.
כל  הטל  שמזכירין  אדם  בני  יש  לכך  ה. 
ימות החמה כדי שאם ישכחו לומר מוריד 
הגשם בימות הגשמים חזקה שאמרו מוריד 
הטל כמו שהם רגילים בימות החמה, ואין 

מחזירין אותן )שו"ע הרב ס"ו(.
ו. בן חו"ל שא"א מוריד הטל, אם לא אמר 
מוריד הגשם אפילו אמר משיב הרוח, אם 
במקום  אומרה  הברכה  סיום  קודם  נזכר 
בתוך  מקום  חכמים  קבעו  לא  כי  שנזכר, 
גבורות  מזכירין  סתם  אמרו  אלא  הברכה 
לומר  שנהגו  רק  המתים,  בתחיית  גשמים 
ג"כ  וגשמים  פרנסה,  שהוא  מכלכל  לפני 
סגי  שיזכור  מקום  באיזה  הלכך  פרנסה, 

)סקכ"ו כ"ט(.

כגון תיכף שאמר  ענין,  אם הוא באמצע  ז. 
ומקיים אמונתו, יסיים מקודם לישיני עפר 
הרוח  משיב  אומר  ואח"כ  כה"ג,  כל  וכן 
ומוריד הגשם ומסיים במקום שהוא עומד 

)ביה"ל ד"ה במקום(.

אתה  ונאמן  שאמר  לאחר  נזכר  אם  ח. 
ונאמן  ולומר  לחזור  צריך  מתים,  להחיות 
מעין  דבעינן  משום  מתים  להחיות  אתה 

חתימה סמוך לחתימה )סקכ"ט(.
יגמור  לא  השם  שאמר  אחר  נזכר  אם  ט. 
חוקיך,  למדני  יסיים  אלא  המתים,  מחיה 
עומד  כאלו  ודינו  לבד  פסוק  כקורא  ויהיה 
הרוח  למשיב  וחוזר  ברכה,  באמצע  עדיין 

)סקל"ב(.

המתים,  מחיה  שסיים  לאחר  נזכר  אם  י. 
יאמר תיכף משיב הרוח ומוריד הגשם, בלא 
חתימה וממשיך אתה קדוש, ]שכל שלא התחיל 
כל  לענין  לגמרי  זו  ברכה  סיום  נקרא  לא  שלאחריה  בברכה 

שיאמר  לכתחילה  ונכון  אותו[,  שמחזירין  הדברים 

מיד, שלא ימתין יותר מכדי דיבור )סק"ל ל"א 
ל"ב(.

אפילו  קדוש  אתה  ברכת  התחיל  אם  יא. 
תיבת אתה לבד, או תיבה של קדושה, חוזר 

לראש התפילה )ס"ה סקכ"ח(.
אותו  מחזירין  שאין  ישראל  ארץ  בן  יב. 
דאומר מוריד הטל, היינו רק לאחר שאמר 
מחיה  של  הברכה  סיום  של  השם  כבר 
נזכר קודם סיום הברכה  המתים, אבל אם 

יחזור ויזכור גשם ]כמו בסעיפים ו-ח[ )ביה"ל ד"ה אין(.
ותן טל ומטר

צריך לומר בה בימות הגשמים, ותן טל  יג. 
ומטר )סי' קי"ז ס"א(.

יד. בארץ ישראל מתחילין לשאול מליל ז' 
לפי  לגשמים  צריך  ששם  לפי  במרחשון, 
שגבוה הוא מכל הארצות, ]בחוצה לארץ מתחילין 
מ"ב  )ס"א  תשרי[  תקופת  אחר  ס'  יום  של  ערבית  בתפלת 

סק"ה(.

יכריז השמש לאחר הקדיש קודם  ואז  טו. 
ותן  לומר  שידעו  בכדי  ומטר,  טל  התפלה 
יאמרו  אעפ"כ  הכריז  לא  ואם  ומטר,  טל 

)מ"ב סק"ג(.

הגשמים,  בימות  מטר  שאל  לא  אם  טז. 
מחזירין אותו )ס"ד(.

השנים  ברכת  שסיים  קודם  נזכר  אם  יז. 
אחר  נזכר  אם  אך  שנזכר,  במקום  יאמר 
שנתנו  וברך  ויאמר  יחזור  הטובות  כשנים 
חתימה  מעין  שיהיה  כדי  הטובות  כשנים 
סמוך לחתימה, וטוב יותר שיתחיל ותן טל 

ומטר ויגמור כסדר )מ"ב סקט"ו(.
בשופר  תקע  שהתחיל  קודם  נזכר  אם  יח. 
אומרו שם, וי"א דיותר טוב שיאמר בשומע 

תפילה, דבזה יצא לכו"ע )מ"ב סקט"ו(.
קודם שומע  ונזכר  לא שאל מטר,  אם  יט. 
בשומע  ושואל  אותו,  מחזירין  אין  תפלה, 
זו  שברכה  שומע,  אתה  כי  קודם  תפלה, 
]אבל  הבקשות  כל  בה  לשאול  מתוקנת 
הזכרת משיב הרוח אם שכח חוזר, משום 
דהזכרה 'שבח' הוא ואין מקומה בזו הברכה 

שמתוקנת ל'בקשה'[ )ס"ה מ"ב סקט"ז(.
כ. אם היה לו תענית וצריך לומר עננו, יאמר 
השאלה קודם עננו, דשאלה חמורה מעננו 
דאם לא אמרה מחזירין אותו משא"כ בעננו 

)ס"ה מ"ב סקי"ז(.

ברכת  בא"י של  אחר שאמר  נזכר  אם  כא. 
יסיים  גשמים,  שאל  שלא  תפילה  שומע 
למדני חוקיך, ויאמר ותן טל ומטר ואח"כ כי 

אתה שומע וכו' )מ"ב סקי"ט(.
תפלה,  שומע  שחתם  אחר  נזכר  אם  כב. 
קודם שהתחיל רצה, נראה שאומר ותן טל 

ומטר, ואחר כך אומר רצה )ס"ה(.
כג. אם לא נזכר עד אחר שומע תפלה, אם 

לא עקר רגליו, חוזר לברכת השנים )ס"ה(.
התפלה,  לראש  חוזר  רגליו,  עקר  אם  כד. 
לומר  רגיל  ואינו  תפלתו  השלים  ואם 
לא  שעדיין  אעפ"י  תפלתו,  אחר  תחנונים 
רגיל  אם  וה"ה  דמי,  כעקורים  רגליו,  עקר 
לומר תחנונים וסיים תחנוניו ואמר אחריהם 
פסוק  שבאמירת  וגו'  לרצון  יהיו  הפסוק 
זה עשה היסח הדעת מלומר עוד תחנונים 
התחיל  שלא  פי  על  אף  תפלתו  ונשלמה 

עדיין עושה שלום )ס"ה מ"ב סקי"ח(.
כה. שכח טל ומטר והיה צריך לחזור לברכת 
נגד  רק לשומע תפלה  וחזר  וטעה  השנים, 
לחזור  א"צ  השנים,  לברכת  דחוזר  הנפסק 
ח"י  )שבה"ל  דיעבד  ויצא  פעם  עוד  להתפלל 

סי' כ"ג(. 

כו. בליל ז' חשון אם לא שאל מחזירין אותו, 
ואינו דומה לערבית של ר"ח )מ"ב סק"ו(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות הזכרת ושאלת הגשם א'

ב
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■ פנים חדשות באו לכאן ■
הספר המשובח 'טיב התורה'

את הספר המוכר והותיק 'טיב התורה' אין שום צורך להציג לפני הקוראים, הספר שמיד לאחר שיצא לאור 
התקבל באהדה וחיבה בקרב כל שכבות הציבור, בין אם זה תלמידי חכמים ויושבי על מדין ובין אם זה 
אנשים העמלים וטרודים על המחיה ועל הכלכלה, והנח להם לישראל שאם אינם נביאים בני נביאים הם, 
וחוש הריח של כלל ישראל אינו טועה, איך שיוצא דבר טוב מיד הוא נחטף בידי מבקשי האמת ושוחרי 
התורה, אי לכך אין זה פלא שהספר המבוקש הלזה כבר נדפס בכמה וכמה מהדורות כשכל פעם הוא אוזל 

במהירות שיא.
ולנווט את  ומרביצי התורה שכל תפקידם הוא לחנך  ל'טיב התורה' מאת המחנכים  נודעת  יתירה  חיבה 
צעירי הצאן על מבועי התורה והיראה, וכידוע שאחד המשימות הקשות של המחנך הוא לתור כל שבוע 
כשלפעמים  וליראתו,  ה'  לאהבת  הלב  את  המושכים  דברים  הפרשיה,  סדר  על  ומוסר  תורה  דברי  אחר 
מדובר במשימה לא קלה בכלל, כי מצד אחד צריכים הדברים להיות אקטואליים ונוגעים לחיי המעשה, 
ומאידך גיסא צריך גם שזה יהיה באופן השווה לכל נפש, שכל אחד יוכל להבין ולהפנים את הדברים, ויותר 

מזה, לתרגם את הדברים להנהגות טובות בפועל.
זהו אם כן אחד המעלות הגדולות של 'טיב התורה', שהוא מגיש מידי שבוע עשרות רעיונות של מוסר 
ודרוש - לא ארוכים מידי – על פי סדר הפסוקים של הפרשה, מלאים וגדושים מזן אל זן ביראת שמים 
וחכמת חיים, משולבים בעובדות קצרות על גדולי ישראל זי"ע והליכותיהם בקודש, כל ווארט הוא פנינה 
בפני עצמו הראויה לעלות על שולחן מלכים, כולם כאחד מקובצים מתוך שיעוריו הנפלאים של מורנו 
ורבנו הגה"צ שליט"א, שכבר נודע בכוח דיבורו המסוגל לקרב ולהלהיב את ליבות בני ישראל אל אבינו 

שבשמים, דיבורים אלו וכיוצא בהם כבר פעלו את פעולתם והיטו את לבב שומעיהם לטובה ולברכה.
גם בעלי דרשנים ומגידים ישרים מפיקים תועלת מרובה מספרי 'טיב התורה', זאת משום שהספר מקבץ 
השבוע  לפרשת  המתקשרים  ודרוש  מוסר  של  ומקוריים  מגוונים  נושאים  עשרות  ופרשה  פרשה  בכל 
ומתיישבים על הפסוקים באופן נפלא ומעוררת השתאות, כמעט כל דרשה על כל נושא שהוא יתקשר 

בקלות אל פרשת השבוע על ידי אחד הרעיונות  הנפלאים המופיעים בספר 'טיב התורה'.
כמו כן מעידים אבות רבים, שמעת שהתחילו להתכונן לשבת עם 'טיב התורה', כל שולחן השבת שלהם 
התהפך לטובה, גם אם עד היום לא מצאו דיבורים שיקלעו לטעמם של כל בני המשפחה, הרי שמהיום 
והלאה הם חוזרים אל הפנינים הנפלאים של 'טיב התורה', דיבורים של טעם השווים לכל נפש ולכל בני 

המשפחה, הקטנים עם הגדולים.
הוצאה מחודשת בחלוקה לשני מדורים

לאחר ההצלחה הגדולה שהייתה מנת חלקו של הספר הנפלא במהדורתו הקודמת הגיע הזמן להתחדשות, 
וזה עתה מופיע הספר במתכונת חדשה, עד שאפשר לומר בפה מלא כי פנים חדשות באו לכאן, ומחמת 
כמה סיבות, קודם כל נקבצו ובאו אל תוך הספר הוספות רבות ומגוונות שעדיין לא ראו את אור הדפוס 
עד כה, אך ללא שום ספק, גולת הכותרת של הספר הנוכחי הינה החידוש המיוחד שנוסף זה עתה, והוא 
החלוקה של הספר לשני מדורים מיוחדים: א. 'טיב התורה' - הנסוב על פסוקי התורה לפי סדר הפרשה 
מהחל ועד כלה, עניינים נפלאים וביאורים מחודשים על פי יסודות הקדמונים. ב. 'טיב הרש"י' - מתמקד 

בלשונו הקדוש והמדויק של רש"י הק' ושולה מהם פנינים יקרים ואוצרות חיים.
כידוע בשער בת רבים שפירושו של רש"י הינו הפירוש המקובל והנערץ ביותר בקרב כלל ישראל במשך 
מקודש  אחריו  ענו  כאחד  וכולם  עוררין  שום  ללא  ישראל  תפוצות  בכל  התקבל  זה  פירוש  הדורות,  כל 
מקודש, הפלגות גדולות ביותר נשמעו מפי גדולי הדורות על הדיוק הרב בכל דיבור ודיבור של רש"י ועל 
האופן שבו נכתבו בקדושה ובטהרה, וכלשון השל"ה הק' )מס' שבועות נר מצוה כח( שכתב: "כי בכל דיבור 
ודיבור של רש"י יש בו עניינים נסתרים ומופלאים, כי חיבר החיבור שלו ברוח הקודש", ובוודאי בשורה 
טובה הוא לכל שוחרי תורה ומוסר על הופעתו של הספר 'טיב התורה' במתכונתו הנוכחית, בו ימצאו כל 

תאבי דעת פנינים יקרים ואמרים נפלאים במשנתו של רש"י הק'.
מוסר המקושט בדברי תורה נכנס בתוכיות הלב

וברי לנו שכל מי שיהגה בספר הלז ימצא בו קורת רוח מרובה וישאב ממנו מלא חופנים של דברי מוסר 
הדברים  רוב  באמת  כי  ואם  הקדושים,  רבותינו  של  לאורם  ישרות  והנהגות  קודש  הליכות  והתעוררות, 
המופיעים בספר אינם שייכים בדווקא לאותו הפרשה בהם הם מופיעים, אלא הם דברים כלליים והליכות 
ישרות הנכונים לכל ימות השנה, אבל בוודאי יש להם משנה תוקף כאשר הם מרומזים בדברי הפסוקים 
ועל סדר הפרשה, שעל ידי זה הם מעוררים יותר ומחייבים את הלומד בהם ביתר שאת, כדבריו הידועים 
של הרמב"ן באיגרתו: "והוי זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקיימה, וכאשר תקום מן הספר תחפש 

באשר למדת, אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו".
וכמו שכתב השל"ה הק' )תולדות אדם - פתיחה(: "יאמר דברי תורה, פשטים נעימים, שהם דברי מוסר 
הנכנסים בתוכיות הלב... וכשאומר המוסר מקושט ומהודר בדברי תורה, אז נכנס ביותר בתוכיות הלב. וכן 
אנו אומרים בברכת אהבה רבה 'ותן בלבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד ולשמור' כו', ואז 'תורת 
אלוקיו בלבו' )תהלים לז, לא(, ומקויים 'בתוך לבי אמונתך'... והנה אלו דברי תורה שהם מוסרים, עושה 

פרי ועושים רושם, מאחר שנכנסים בתוך לבו, ותלמוד זה מביא לידי מעשה".
ואין לנו אלא לסיים בלשונו הק' של ה'תפארת שלמה' שכתב בראש ספרו, בזה הלשון: "לשם יחוד קוב"ה 
סדר  על  מוסר  ותוכחת  שמים  יראת  דברי  לנפשי  לכתוב  מתחיל  הנני  ב"ה.  הוי"ה  שם  ליחד  ושכינתיה 
פרשיות התורה. יהי רצון מלפני הבורא ב"ה שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ביראה ובאהבה. ונזכה 

לראות בנחמת ציון וירושלים וישראל. וימלא כבודו את כל הארץ במהרה בימינו אמן".
- לעת עתה ניתן להשיג את ספר בראשית שאר הכרכים יופיעו בעז"ה בקרוב -

<התחזקו<ת <הלכה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה
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ניתן לשמוע את שיחותיו של מורנו ורבנו שליט"א ○ במספר מיוחד וישיר
באידיש: 073-2951321 ○ בלשון הקודש: 073-2951320

 • פרד"ס התורה •
רבי עקיבא  לנו על  חז"ל הקדושים מספרים 
שהיה יושב ודורש על כל תג ותג תילי תילים 
של הלכות, ועלינו להבין למה היה רבי עקיבא 
דורש את כל אותם תילי תילים של הלכות, 
סימן  זה,  את  לנו  מספרים  חז"ל  אם  שהרי 
שחשיבות גדולה היתה לאותם דרשות, הגם 
ועוד  לנו,  העבירו  לא  עצמם  הדרשות  שאת 
אנחנו  מה  אותנו,  זה מלמד  מה  להבין  עלינו 
צריכים ויכולים לקחת מכך הדרכה לעבודתנו.
חנא ששכר  בר  בר  רבה  על  הגמרא מספרת 
פשעו  והם  יין  חבית  עבורו  שישאו  סבלים 
חנא  בר  בר  רבה  נטל  החבית,  את  לו  ושברו 
הנזק  על  תשלומים  בתורת  גלימותיהם  את 
שגרמו לו, באו הסבלים לרב והתלוננו בפניו, 
הגלימות,  את  להם  להשיב  לרבה  רב  אמר 
כן,  לו:  השיב  הדין?  הוא  כך  וכי  רבה:  שאלו 
'למען תלך בדרך טובים', השיב  שהרי כתוב 
להם רבה את גלימותיהם, שוב אמרו הסבלים 
לרב: עניים אנחנו וטרחנו כל היום וכעת אין 
לנו במה לקנות אוכל, אמר רב לרבה: לך תן 
כך  וכי  חנא:  בר  בר  רבה  שאל  שכרם,  להם 
שהרי  הדין,  הוא  כך  כן,  רב:  לו  השיב  הדין? 
צדיקים  'וארחות  נאמר  הפסוק  בהמשך 

תשמור'.
של  שנים  עשר  והשלמנו  שזכינו  לאחר 
הקהילה',  'טיב  המיוחד  העלון  הוצאת 
בפתחה  עומדים  אנו  ועתה  ספרים!  ועשרה 
את  אנו  עושים  עשרה,  האחת  השנה  של 
חשבון נפשנו, מהי כל מטרתנו, לשם מה אנו 
דרשות?  של  תילים  תילי  ודורשים  יושבים 
וכדרכנו אנו משתדלים ללמוד כל דבר מדרכי 
הצדיקים  אצל  רואים  שאנו  כשם  אבותינו, 
כדי  היה  שלמדו  התורה  שכל  הקדמונים, 
היום  בחיים  בהתנהגותם,  דרך  מכך  ללמוד 
'הלכה  הוציאו  הם  התורה  ומפסוקי  יום, 
ללמוד  מטרתנו:  גם  כן  אם  זוהי  למעשה', 
ולכן  'הלכה למעשה' מהפרשה ומהפסוקים, 
וחידושים למיניהם,  ב'וורטים'  איננו עוסקים 
כי אם מחפשים אנו תמיד את הדברים שאנו 
שלא  יה"ר  בפועל.  ולקיימם  לקחת  יכולים 
להמשיך  ונזכה  ידינו  מתחת  תקלה  תצא 
וללמד  'ללמוד  השי"ת  תורת  את  ולהפיץ 

לשמור ולעשות'.
ע"פ הקדמה לטיב התורה-בראשית – במהדורה החדשה

<המערכ<<ת

ב ֶאל ִלּבֹו: )ו, ו( ְתַעּצֵ ָאֶרץ ַוּיִ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֶחם ְיֹהָוה ּכִ ּנָ ַוּיִ
מקרא זה הינו סתום, ואין מי שביכולתו לפרש את עומק המכוון 
שבו, כי האיך שייך לייחס המושג של חרטה כלפי שמיא, וכי בן 
לא  אך  אין המכוון כפשוטו.  כי  וללא ספק  ויתנחם?  הוא  אדם 
בכדי הגדירה התורה את הדבר בתיבה אשר כפשוטו מורה הוא 
על חרטה, התורה כיוונה בכך להורות לנו ארחות חיים, כי ענין 
יכולים  גם הם  ונבונים,  ולחכמים  לגדולים  החרטה שייך אפילו 
לפעמים להכשל בטעויות, ואין שום פגם במהותם אם אכן יווכח 
כי שגו בדבר מה, ואם כן אל להם להתבייש מלהודות על האמת 

כשנוכחים לדעת כי אכן שגו בדבר מה. 
ידו  על  לבוא  כדי  מהלך  באיזה  האדם  נוקט  לפעמים  שהרי 
למטרה מסוימת, ועם הזמן מתברר לו ששגה במהלכו, אך מפני 
מחזיק  כן  ועל  שגה,  אכן  כי  להודות  עליו  קשה  שונות  סיבות 
באמצעות  המטרה  להשיג  זאת  בכל  ומנסה  בטעותו,  עדיין 
ידי  על  מבוקשתו  את  ישיג  לא  כי  הוא  יודע  ולפעמים  טעותו, 
ומסכים  טעותו  על  להודות  לו  קשה  הבזיון  מפני  אך  טעותו, 
אף  על  שגה,  לא  כאילו  פנים  בכך  ולהעמיד  באיוולתו  לשנות 
על  לוותר  הוא  מוכן  כי  מטרתו,  את  ישיג  לא  בכך  כי  ידיעתו 
ועל האדם  ומעמדו.  כבודו  יפסיד  ובלבד שלא  תכלית המטרה 
לדעת כי כמה רעות גורם הוא בכך, האחת עצם הקלקול הנמשך 
מהטעות, והשני הוא מה שאינו מזכך את המידה הגרועה ביותר 

היא מידת הגאוה. 
הוא  העליון  שרצון  יווכח  הדברים  במהלך  האדם  יתבונן  אם 
שיודה בטעותו, שהרי האדם עצמו אינו חפץ בשגיאות, ובהכרח 
היה שאותו  וסבור  היטב  היטב  צעדיו  את  חישב  שמלכתחילה 
רואה  הדברים  ביצוע  לאחר  ואם  ויפה,  טוב  הינו  צעד  בה  צעד 
דרכו  הוא שכיוון את  שהיתה טעות מצידו אות הוא שהקב"ה 
והעלים ממנו את החכמה להטעותו, וזאת כדי שיודה בטעותו, 
כי בכך זוכה להחליש את גאוותו ולבוא לידי הכנעה ושפלות. כי 
יודע הקב"ה כי החכמה שעמדה לו עד אותה שעה הביא אותו 
לידי גאוה, אשר מחמתה נבצר ממנו לזכות בהשראת השכינה, 
בו גסות הרוח כאילו  כי כל שיש  ה.(  )סוטה  לנו חז"ל  כפי שהורו 
וכדי שיזכה שוב שתשרה שכינה במעשי  רגלי השכינה,  דוחק 
ידיו הביאו הקב"ה לידי מצב שבו יהיה מוכרח להודות כי חכמתו 
השכינה  להשראת  שוב  ויזכה  גאוותו  יבטל  ואז  לו,  עמדה  לא 

ולהצלחה במעשי ידיו. 
קי"ט  כבר  שחיבר  אחר  אשר  ישראל,  מלך  מדוד  גדול  לנו  ומי 
קעו(  קיט,  )תהלים  בתיבות  פרקו  את  סיים  תהלים  מספר  פרקים 
ושעליו  בהליכותיו,  שגה  כי  הבין   הוא  גם  אובד'  כשה  'תעיתי 
להודות על כך, ועל אף היותו מלך ישראל לא התבייש מלהודות 
ואם  עולם,  לזכרון  תהלים  בספרו  הדברים  את  ולחוקק  כך  על 
בני  כל  שאר  כ"ש  במהותו  פגם  שום  זו  בהודאה  ראה  לא  דוד 
אדם, מוטל עליהם להודות על כשלונותיהם ולתקן את הדברים 

מכאן ולהבא. 
הרי  באיוולתו,  הוא  ושונה  ליבו  על  זאת  כל  כשאינו משים  אך 
הוא את ההזדמנות  דרכו, מחמיץ  בעיוות  מלבד מה שמקלקל 
לרכך את גאוותו, ומלבד ההפסד הכרוך בכך יצטרך להתמודד 

באותה מידה גרועה זמנים טובא. 
ונוראות אנו רואים להלן )מט, ח( שכל מעלת האיש הישראלי הוא 
בכך שיכול להודות על טעותו, והכינוי 'יהודי' הוא המורה על כך, 
וזהו שאמר יעקב ליהודה 'אתה יודוך אחיך', וכפי שמביא שם 
'יהודה אנת אודיתא על עובדא דתמר,  בזה"ל:  יהונתן  בתרגום 
בגין כן לך יהודון אחך ויתקרון יהודאין על שמך, עכ"ל. כי יהודה 
הוא שפתח פתח להודות על השגיאות, וכתוצאה מכך נקראת 
מידה זו על שמו, 'יהודה' ולא המידה בלבד אלא כל זרע ישראל 
להאומה  ויאה  נאה  שכך  להורות  כדי  'יהודי'  שמו  על  נקראו 

הישראלית, וזוהי מהותם. 
ענין  כי  החינוך,  בתחום  כשמדובר  אמורים  הדברים  במיוחד 
החינוך הוא מהדברים הקשים ביותר, שלמה המלך לימד אותנו 
כל תורת החינוך על רגל אחת באמרו )משלי כב, ו(  'חנוך לנער על פי 
דרכו', אך כדי לקיים עצתו נזקקים אנו לחכמה יתירה, ולסייעתא 
להתבונן  כל מחנך  על  מוטלת החובה  ותחילה  דשמיא מרובה. 
בתכונות הנפשות של חניכיו העומדים מולו, וכתוצאה מכך יבין 
ולמעשים  מה הם החבלים המושכות את לבם ללימוד התורה 
להשי"ת  אהבה  בהם  וישריש  דרכם  את  ינהל  ידם  ועל  טובים, 

ולתורתו ולעבודתו. 
על  או  החניך  פניו של  על  הנפש  תכונת  ניכרים  לפעמים  והנה 
הליכותיו, ולפעמים יכולים להכיר בהם כשמשיח החניך את לבו 
ונוקט  בהבנתו,  לשגות  המחנך  יכול  לפעמים  אך  המחנך,  לפני 
החניך.  נפש  את  הוא  משחית  ובכך  והגון,  רצוי  בלתי  במהלך 
מאחר  טענה,  כך  כל  עליו  אין  בטעותו  הכיר  שלא  עוד  כל  אך 
אך  הקצרה,  דעתו  לפי  עליו  מוטל  אשר  את  ועשה  שהשתדל 
אם גם אחר שהכיר באיוולתו אין הוא חוזר בו, כי אז גורם רעה 

גדולה לעצמו ולנפשו של החניך.
אלא זאת תורת המחנך, עליו להבין שנפש כל חניך הינו מרוכב 
מכל מיני תכונות, ועל כן קשה מאוד לרדת לתוך עומק נפשו, 
ועליו לדעת כי בקל יכול הוא לשגות בדרכו, ותמיד מוטל עליו 
החניך,  בפני  אפילו  מלהודות  יתבייש  ולא  טעותו.  על  להודות 
ואז אכן יצליח ברבות הימים למצוא את המסילות להמשיך על 
ידם את נפש החניך לתורה ולעבודת ה', ויזכה להצלחה מרובה 
בתחום החינוך. אך אם יקשה את לבו לומר לא טעיתי, הרי מלבד 
שמועל הוא בתפקידו כמחנך, גם תהיה הצלחתו בתחום החינוך 
ואי אפשר ללא טעויות בתחילת דרכו  כי כמעט  והלאה,  ממנו 
על שגיאות  להודות  עצמו  את  יטה  אחד אשר  ורק  מחנך,  של 
ובדרכים  הנפשות,  בתכונות  בינתו  את  להרחיב  ביכולתו  יהיה 

נוספים הממשיכים את לב הנערים לדרכי התורה והיראה. 

הצלחת האדם מתוך הכרה בשגיאות

טיב
ההודעות

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

537
<הפ<<רש<ה

טיב
ההודעות

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

שבת מברכיםמברכיםחשוון  |  ר"ח ביום ראשון-שני  |  המולד ליל שבת  | 3:23  |  0  חלק'



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

 

וכן בישועות יעקב או"ח סי' רסג' ס"ק ו'  ככגג..
דן לגבי מי שקבל שבת מבעו"י האם מותר לו 
לומר לישראל שעדיין לא קבל עצמו שבת 
לעשות מלאכה דאוריתא עבורו. דלכאורה 

השני ישראל ויש שליחות מישראל  כאן הוי
לישראל ועל זה כתב וז"ל: וסובר רש"י דהא 

רה דאסור משום שליחות היינו בדבר שהתו
אוסרתו משום דמעשה זו בעצמותה התורה 
אוסרתו, מה לי שנעשה על ידו או על ידי 

ממהה  ששאאססררהה  ההתתווררהה  ללעעששוותת  שלוחו, אבל כאן 
ממללאאככהה  בבששבבתת  ללאא  ששההממללאאככהה  אאססווררהה  ררקק  
ששההתתווררהה  ההקקפפיידדהה  ששההאאדדםם  ייששבבוותת  בבייווםם  ההששבבתת,,  
 ווככששעעווששהה  ממללאאככהה  אאייננוו  ששוובבתת  בבייווםם  ההששבבייעעיי,,

ללעעששוותת    וואאממננםם  ההאאממייררהה  ששאאווממרר  ללננככרריי
ההממללאאככהה  אאייננוו  ממבבטטלל  ההששבבייתתהה,,  וואא""ככ  אאייןן  זזהה  

ששללייחחוותת  ללאא  ששייייךך  , דרך כלל עעננייןן  ללששללייחחוותת
ררקק  עעלל  עעננייןן  ששההממעעששהה  ההוואא  עעייקקרר......  ככיי  אאייןן  
ההממעעששהה  ששעעווששהה  ההאאחחרר  ממבבטטלל  עעננייןן  ההששבבייתתהה  

 ,,והדברים ברורים כשמש..." ע"כ. ששלל  ההממששללחח
 

והבית מאיר בהמשך דבריו תברא  ככדד..
ראיתי  בתחילה לגזיזיה וכתב: ,,אמנם שוב

דקצת קשה ממה דאיתא בש"ס ושו"ע שאין 
מבדילין על נר שהודלק בשבת אפי' ע"י אינו 
יהודי מפני שלא שבת ממלאכת עבירה...'' 
)ואי נימא דלא מעשה המלאכה נאסר בשבת 
אלא דהישראל ינוח א"כ מאי שיאטה שם 
עבירה על נר שהודלק ע"י נכרי בשבת דהא 

דחוק ,,דבאמת הישראל נח וָשַבת(. ועדיין יש ל
עבירה גמורה לא מקרי שיהא נופל עליה 
ישלד"ע אלא רמז עבירה יש בדבר''.... 
עכתו"ד.       וגם  לאחר דבריו אכתי צריך 

 תלמוד.
עעככ""פפ  חחזזייננןן  דדההבבייתת  ממאאיירר,,  ההחחתת""סס  ווההייששוועעוותת  
ייעעקקבב  ססבביירראא  ללההוו  דדייססוודד  דדייןן  אאייססוורר  ממללאאככוותת  
ששבבתת  ההוואא  דדייננווחח  גגווףף  ההייששרראאלל  בבששבבתת,,  ווללאא  עעצצםם  

ננעעששייתת,,  ווממממייללאא  ללאא  ששייייךך  ככלללל  ממהה  דדההממללאאככהה  
בבזזהה  ללחחללווטטייןן  ממווששגג  ששלל  ששללייחחוותת  עעלל  עעששייייתת  

 ההממללאאככהה..
לעומתם דעת ההפלאה והגרש"ז דאיסור 

הענין דנעשית  מלאכה בשבת הוא בעצם
מלאכה בשבת מכח הישראל, ואף דהישראל 

 שבת.
 
 

והלכך אליבא דההפלאה והגרש"ז אילו היה 
היכי תימצי שיהיה שייך שליח למלאכת שבת 

 עובר הישראל -שפעולתו תתייחס לישראל,
 על איסור מלאכה בשבת אף שגופו שבת.

אלא שהגרש"ז לא מצא היכי תימצי כזו 
שהפעולה תתייחס למשלח הישראל, והלכך 
נגזר מתוך זה דכל איסור אמירה לעכו"ם היא 
רק שבות מכח זה דלחומרא יש שליחות 
לעכו"ם מדרבנן, אך מן התורה אין היכי תמצי 

 כזו.
ר ואף כי כאמור ההפלאה ס"ל ביסוד הדב

דדעתו כדעת הגרש"ז דלא איכפת לן במאי 
דגופו של הישראל שבת ובזה גופא דתעשה 

 מלאכה שתתייחס למשלח יהיה חייב.
ולא מצא ההפלאה היכי תימצי לכך מאז מתן 
תורה שנכנסו ישראל לברית ואין שליחות 
לעכו"ם שאינו בן ברית,  א"כ אין הפעולה 
יכולה להתייחס למשלח הישראל בהעדר דין 

 יחות.של
אך מצא ההפלאה היכי תמצי לזה מתקופת 
ציווי הקב"ה במצרים שלא תעשה מלאכה 
ביו"ט, וזו אזהרה מן התורה עם כל חומרתה 
של מלאכה ביו"ט )ובשבת(, דזה היה בזמן 
שדיני בני יעקב היה כדין בני נח, ואזי 
שליחותו של בן יעקב לעכו"ם בן נח מהניא 

לפני מתן מן התורה דשניהם אינם בני ברית 
 תורה.

ווממממייללאא  ככאאממוורר  ממייווששבבתת  תתממייההתת  ההררממבב""ןן  עעלל  
ררשש""יי  אאייךך  ייייתתככןן  ששההתתווררהה  תתאאססוורר  ללעעששוותת  
ממללאאככהה  עע""יי  גגוויי  דדההאא  ללככאאווררהה  אאממייררהה  ללעעככוו""םם  

  ההוויי  ררקק  ששבבוותת  ממדדררבבננןן..
אאךך  ככאאממוורר  ההררממבב""ןן  ללששייטטתתוו  אאממננםם  ההקקששהה  ככןן  
עעלל  ררשש""יי  ממששווםם  דדההוואא  סס""לל  דדממאאזז  ששבבאא  אאבבררההםם  

  בבבבררייתת  יישש  ללזזררעע  אאבבררההםם  דדייןן  ייששרראאלל..
ששייטטתתוו  סס""לל  דדעעדד  ממתתןן  תתווררהה  ההייהה  גגםם  אאךך  ררשש""יי  לל

ללככלל  זזררעעוו  ששלל  אאבבררההםם  דדייןן  בבנניי  ננחח  וואאממייררתתםם  
ללגגוויי  ללעעששוותת  ממללאאככהה  ההששללייחחוותת  קקייייממתת  ממןן  
ההתתווררהה,,  ווזזהה  אאססררהה  ההתתווררהה  בבההאאיי  קקרראא  דד,,,,ללאא  

ככששששללווחח  גגוויי  ללעעששוותת    --ייעעששהה''''  אאפפיי''  עע""יי  אאחחררייםם,,
 .   עעבבווררוו  ממללאאככהה

)וביאר רבינו ראיות לצדדים הנדונים 
 ואכמ"ל(.
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תם מצרים קודם והציווי הרי היה עוד בהיו
  מ"ת.

וגם אין בזה חסרון של שליח לדבר עבירה 
כיון דהגוי אינו בר חיובא ואינו מצווה על 
עשיית מלאכה ולכן השליחות קיימת, 

 וכמבואר בב"מ י' ב'.
'' אפילו ע"י ללאא  ייעעששהה  ללככםםולכן כתב רש"י ,,

אחרים היינו על ידי הגויים דהפעולה נחשבת 
 דנעשית על ידי ישראל.

 

אך הרמב"ן דהוא ס"ל דכבר היה להם דין  ייטט..
ישראל ,,מעת שבא אברהם בברית היו 

אמטו להכי ס"ל דלא שייך שלעם  -ישראל'',
ישראל יאסר לישראל לומר לגוי שיעשה 
עבורו מלאכה מן התורה, וטעם ההיתר משום 

 דאין שליחות מישראל לגוי.
ולכן הקשה על רש"י איך ייתכן דזה בא 

אלא רק  נו איסור תורההפסוק לומר, דהא אי
מדין דרבנן דאמירה לעכו"ם שבות, ואיך 
ייתכן לומר דמן התורה אסרו על דבר 

 שאיסורו רק מדרבנן.
               *       *       * 

 

אך האמת דעדיין לא רווח לן, דאף כי  ככ..
ממיילליי,,  אאםם    זזככייננוו  ללדדייןן  דדבבככלללרש"י לשיטתו 

ייששרראאלל  קקוודדםם  ממתתןן  תתווררהה  ייששללחח  עעככוו""םם  
וזה דומה  -,ששללייחחוותתוו  חחללהה  --בבששללייחחוותתוו,,

להמבואר בש"ך דמעכו"ם לעכו"ם יש שליחות 
 מן התורה.

אך אכתי עדין צ"ע רב האם אכן שייך לגבי 
איסורי שבת דמעשה השליח שעושה אחת 
מל"ט מלאכות ייחשב כמעשה משלחו, כאשר 

מלאכה בפועל, משלחו שובת ואינו עושה שום 
והמלאכה נעשית רק מכח שליחותו של 

 הישראל המשלח.
ההננהה  ממצצייננוו  פפללווגגתתאא  בבייןן  גגדדוולליי  ואפרש שיחתי: 

ההפפווססקקייםם  בבננדדווןן  ההההללככתתאא  דדאאממייררהה  ללעעככוו""םם  
, ונראה דמחלוקת זו מיתלא תלי מן ששבבוותת

 השיתין ביסוד איסור מלאכה בשבת.
 

דהנה הקשו האחרונים למה לן כלל הך  ככאא..
"ם שבות נימא דאסור הלכתא דאמירה לעכו

מטעמא דיש שליחות לעכו"ם לחומרא 
 כדמוכח בב"מ עא' ב'??!!

 ובשו"ע הגרש"ז או"ח סי' רמג' סעי' א' כתב 
 

אאססררוו  חחככממייםם  ללווממרר  ללננככרריי  ללעעששוותת  ללננוו  וז"ל: 
ואע"פ  ,,ממללאאככהה  בבששבבתת  בבייןן  בבחחננםם  בבייןן  בבששככרר

, שאומר לו מקודם השבת שיעשה בשבת
שאינו צריך לאותה מלאכה עד לאחר  ואע"פ
שכשהנכרי עושה בשבת הוא עושה , השבת

 .בשליחות הישראל
ואע"פ שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו 
מן התורה אלא בישראל הנעשה שליח 
לישראל שנאמר בתרומה כן תרימו גם אתם 
תרומת ה' ודרשו חכמים גם לרבות שלוחכם 

של אדם כמותו ומה אתם בני  מכאן ששלוחו
הנכרי אינו  אבל ,ברית אף שלוחכם בני ברית
מכל מקום מדברי  ,בתורת שליחות מן התורה

 סופרים יש שליחות לנכרי לחומרא.
וויישש  ררממזז  ללאאייססוורר  זזהה  בבששבבתת  ווייוו""טט  ממןן  ההתתווררהה  
ששננאאממרר  בבייוו""טט  ככלל  ממללאאככהה  ללאא  ייעעששהה  בבההםם  
ממששממעע  אאפפייללוו  עע""יי  אאחחררייםם  ששאאייןן  ממצצווווייםם  עעלל  

ווממככלל  ממקקווםם    ,,קקלל  ווחחווממרר  ללששבבתתההששבבייתתהה  בבייוו""טט  וו
 ... ע"כ.אאייןן  זזוו  אאללאא  אאססממככתתאא  בבעעללממאא

ההרריי  דדסס""לל  ללששוו""עע  ההררבב  דדששייייךך  צצדד  ששללייחחוותת  עעלל  
 .ממללאאככוותת  ששבבתת

 

אך איפכא מצינו בבית מאיר על אהע"ז  ככבב..
דדבבאאייססוורר  ששבבתת  סי' ה' סעי' ד' שכתב וז"ל: והנה 

ללאא  ששייייךך  ככלללל  בבננככרריי  צצדד  ששללייחחוותת  ללדדבברר  
אאייססוורר  ממללאאככהה  ההוואא  ללממעעןן  ייננווחח    עעבבייררהה,,  דדבבששבבתת

ייששרראאלל  ווככלל  אאששרר  ללוו,,  ווההממללאאככהה  ממצצדד  עעצצממוותתהה  
 יי""לל  דדאאייננהה  ככלללל  עעבבייררהה  ......

והביא הבית מאיר ראיה לדבר דהא מן התורה 
מותר להעמיד קדירה אצל האש קודם שבת 

 ויתבשל בשבת....
הכי,  ואף בשו"ת חת"ס חאו"ח סי' פד' ג"כ ס"ל

וכתב: ...ומאז כתבתי בחידושי ,,וכן הוא 
מוסכם בדעתי בלי ספק דלענין מנוחת שבת 

ההתתווררהה  לא שייך שיהיה שלוחו כמותו", ד,,
ההקקפפיידדהה  עעלל  ממננווחחתת  גגוופפוו  ששלל  ייששרראאלל  ווללאא  אאגגווףף  

..." וכן בתשובותיו לחו"מ סי' קפה' ההממללאאככהה
דדללעעננייןן  ששבבתת  ......  ללאא  ששייייךך  ששללייחחוותת  בבממאאיי  כתב: 

םם,,  ככששםם  ששאאיי  אאפפששרר  דדתתללייאא  בבגגווףף  אאייבברריי  אאדד
ללווממרר  ששייננייחח  רראאוובבןן  תתפפייללייןן  עעלל  רראאששוו  עעבבוורר  

)וכמבואר בתוס' רי"ד רפ"ב דקידושין ששממעעווןן,,  
בסוגיא דשליחות, והובא גם בקצה"ח סי' קפב' 

הה""ננ  ההתתווררהה  אאממררהה  ,,,,ללממעעןן  ייננווחח  ווייששבבוותת    ס"ק א'(
אאייבברריי  ייששרראאלל,,  ללאא  ששייייךך  בבאאייבברריי  גגוויי  ששללווחחוו  

 ...''.ככממוותתוו
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דדבבעעלל  ההההפפללאאהה  דדללוו  ייצצוויייירר  דדייההייהה  ההייככיי  תתייממצציי    
ששפפעעווללתת  ננככרריי  תתתתייייחחסס  ללממששללחחוו  ההייששרראאלל  
ייעעבבוורר  ההייששרראאלל  ממןן  ההתתווררהה  אאףף  בבזזממןן  ההזזהה  

  ייייעעששההבבאאייססוורר  תתווררהה  ששלל  ,,,,ככלל  ממללאאככהה  ללאא  
 ''.בבההםם

)ולהלן בעזהי"ת יבואר דאליבא דהמחנ"א יש 
שיהיה מעשה העכו"ם העושה  היכי תימצי

עבור ישראל לפי ציוויו ייחשב כמעשה 
 הישראל(.

 

עוד למדנו מדברי ההפלאה דגבי מלאכות  ייגג..
שבת יש היכי תמצי דאף דהישראל גופו 
ישבות עכ"ז יעבור איסור תורה על כל אחת 
ממלאכת שבת שנעשית מכוחו, כשיש היכי 

 תימצי שהפעולה תחשב כפעולה דידיה.
)ואע"פ שלמעשה נמצא דכאשר הוא שולח 
שליח לעשות מלאכה עבורו בשבת, הוא 
בעצמו שובת ולא ביטל שביתת שבת אך 
כנראה דנקט דאיסור לט' מלאכות מה 
שאסרה תורה היא התוצאה של הפעולה 
שנעשתה מלאכה בשבת, ולא אסרה תורה 
עשיית מלאכות משום שזה סותר את שביתתו 

דאשלי רברבי כמו  בפועל בשבת. וזו פלוגתא
 שיבואר( .

               *       *       * 
 

ואף כי אמנם יישב לנו הפנים יפות את  יידד..
שיטת רש"י, צ"ב א"כ במאי נחלק עליו 

 הרמב"ן??!!
               *       *       * 

 

ואשר יראה לומר בזה דבאמת רש"י  טטוו..
ללדדעעתת  והרמב"ן לשיטתייהו אזלי, דכאמור 

ששייטטתת  ררשש""יי  ההייאא  דדבבנניי  ייששרראאלל  קקוודדםם   ההההפפללאאהה
ממתתןן  תתווררהה  ככלל  זזממןן  ששללאא  ננככננססוו  ללבבררייתת  ההתתווררהה  

 .דדייננםם  ככבבנניי  ננחח
ואכן ודאי כן הוא דבזה שכתב ההפלאה 
בשיטת רש"י דכך דינם של בני יעקב לפני 
מתן תורה יסודו משני מקומות בש"ס דשם 

 ברור מללו דכן ס"ל לרש"י.
דלהדיא כתב רש"י ביבמות מו' א' ז"ל: 

ו שמלו. בימי משה שיצאו ממצרים באבותינ
ווייצצאאוו  ממככלללל  בבנניי  ננחח  ללקקבבלל  ההתתווררהה  ווללקקבבלל  פפנניי  

 : ע"כ.ההששככייננהה
ואליבא דר'  ' ד"ה א 'רש"י סנהדרין נטוכן ב

  :'(ב 'חולין ק)דאמר בפרק גיד הנשה  -יהודה 
 בבנניי  ננחח  ששההייוו      ההננששהה,,    גגיידד  ננאאססרר    ממבבנניי  ייעעקקבב  

 

  וובבעעוודד  ששההייוו  בבנניי  ננחח  ננממיי  ......קקוודדםם  ממתתןן  תתווררהה,,  
 ... ע"כ.ללההםם  ננאאססרר  ווללאא  ללאאחחררייםם

וגם ברש"י סנהדרין פב' א' ד"ה בת יתרו מי 
ממששהה  קקוודדםם  ממתתןן  תתווררהה  ננששאא  התירה לך. 

ווככששננתתננהה  תתווררהה  ככווללןן  בבנניי  ננחח  ההייוו  ווננככננססוו  ללככלללל  
 ... ע"כ.ממצצוותת  ווההייאא  עעממההםם

 

ולכאורה מקרא מלא מסייע לשיטת רש"י,   טטזז..
 האי קרא דמשה רבינו ציוה על בני ישראל ,,

אאיישש  ממאאתת  ררעעההוו  דבר נא באזני העם וישאלו 
שמות כלי כסף וכלי זהב'' ) וואאששהה  ממאאתת  ררעעוותתהה

' פסוק ב'(,  דלכאורה ראיה לשיטת רש"י יא' פ
שהבאנו ודלא כשיטת הרמב"ן שיובא להלן 
בס"ד, דכתב דאף לפני מתן תורה היה להם 
דין ישראל, א"כ איך שייך לומר איש מאת 

שטות בכל רעהו ואשה מאת רעותה, הא ,בפ
 מקום דכתיב רעהו ממעטינן עכו"ם.

ובשלמא לשיטת רש"י דס"ל דגם במצרים 
קודם מ"ת היה גם לבני יעקב דין ב"נ שייך 
שפיר לשון ,,איש מאת רעהו'' משום דגם 

יש דין ב"נ, ולכאורה זה  למצרים וגם לישראל
 הוי סייעתא לשיטת רש"י.

)ובסוף דברינו בס"ד נדון בכך איך מתיישבת 
 ת הרמב"ן בזה(.שיט

               *       *       * 
 

אמנם כן כל זה כאמור שיטת רש"י, אך  ייזז..
פפללייגג  עעלל  הרמב"ן )ויקרא פ' כד' פסוק י'( 

ששייטטתת  ררשש""יי  ווההוואא  סס""לל  דדההייהה  ללבבנניי  ייעעקקבב  
 וותתווללדדוותתייההםם  דדייןן  ייששרראאלל  אאףף  ללפפנניי  ממתתןן  תתווררהה

ואין דעתי שכתב בד"ה ויצא בן אשה וז"ל: ...
כך, כי מעת שבא אברהם בברית היו ישראל 
ובגוים לא יתחשבו, וכמו שאמר בעשו 

... ודילמא ישראל מומר שאני '(א 'קידושין יח)
 ע"כ.

               *       *       * 
 

נמצא דרש"י והרמב"ן לשיטתייהו אזלי  ייחח..
דרש"י דס"ל דבמצרים עד מתן תורה היה להם 

לעכו"ם יש שליחות דין ב"נ, ומעכו"ם 
 מהתורה.

ואמטו להכי שייך דיהיה איסור תורה אם 
יאמרו לעכו"ם לעשות להם מלאכה ביו"ט 

 מלאכה,  לעשות  להם  אסרה  דהתורה  כיון 
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ככפפששווטטןן,,    ככאאללהה  ממטטעעוותת  וואאייןן  רראאוויי  ללככוותתבבןן
 ... ע"כ..ששגגםם  זזהה  ננרראאהה  ששההוואא  אאססממככתתאא  בבעעללממאא

               *       *       * 
 

ההרריי  ללננוו  ששננחחללקקוו  ררשש""יי  בבחחווממשש  ווההררממבב""ןן  אאםם  זז..  
אאייססוורר  ללווממרר  ללעעככוו""םם  בבייווםם  ההששבבתת  ששייעעששהה  בבהה  
ממללאאככתת  ייששרראאלל  אאיי  ההווייאא  אאייססוורר  דדאאווררייתתאא  אאוו  

 .ששבבוותת  בבעעללממאא
וכאמור הקשה הרמב"ן על פרש"י מכמה 
דוכתי וסובר דאי אפשר דאמירה תהיה אסורה 
מן התורה, ולדעת רש"י ילפינן לה להדיא 

מלאכה לא יעשה בהם, ואיך  מקרא דכל
אפשר דדבר שאסור רק מטעם שבות יהא 

 פסוק מן התורה שיאסור האמירה??!!
 

וביותר הקשה דהא ברש"י בפירושו על  חח..
הגמ' בב"מ צ' א' כתב להדיא מפורש דאמירה 
לעכו"ם שבות והוא רק מדרבנן וצע"ג ליישב 

 תוקף קושיותיו של הרמב"ן על רש"י.
               *       *       * 

 

וכדי ליישב את קושיותיו של הרמב"ן על  טט..
רש"י על התורה ביאר את דבריו בפנים יפות 

. )ובזה חחדדוושש  גגדדוולל  ממאאדדלבעל ההפלאה על ידי 
יהיה מיושב  גם קושיתו של הרמב"ן על רש"י 
שדבריו סותרים מיניה וביה מפירושו על 
החומש לדבריו בש"ס(  וזהו תורף דבריו: דהנה 

לכאורה תמוה )וכבר הקשו זאת כמה  באמת
אאממאאיי  בבעעייננןן  ללאאססוורר  ללווממרר  מגדולי האחרונים( 

ללננככרריי  ללעעששוותת  ממללאאככהה  ממדדייןן  אאממייררהה  ללננככרריי  
ווההרריי  קקיייי""לל  דדללחחווממרראא  יישש  דהוא דרבנן,  ששבבוותת

כמבואר בסוגיית  ששללייחחוותת  ממייששרראאלל  ללעעככוו""םם
וואא""ככ  ננייממאא  הגמ' ב"מ עא' ב' ובתוס' שם, 

דדננאאססרר  ללייששרראאלל  ללווממרר  ללעעככוו""םם  ללעעששוותת  עעבבווררוו  
 .ללאאככהה  בבששבבתת  ממדדייןן  ששללייחחוותתממ

ואע"ג דקיי"ל אין שליח לדבר עבירה, ברם 
ככאאששרר  ההששללייחח  ההוואא  בברר  חחייוובבאא,,  כל זה הוא רק 

ששאאייננוו  בברר  חחייוובבאא  ההאא    אאבבלל  ככאאששרר  ששווללחח  ששללייחח
, אאממררייננןן  בבגגממ''  בבבב""ממ  יי''  אא''  דדממההנניי  ההששללייחחוותת

 וצ"ע??!!
אמנם תירץ דהיינו טעמא משום דעכו"ם 

לגבי  משום דאמרינן -מופקע כלל משליחות,
 תרומה כן תרימו גם אתם לרבות שלוחכם,

 ,תם בני  ברית אף  שלוחכם בני  בריתומה א
 

ואמטו להכי אי אפשר לייחס את הפעולה 
שעשה העכו"ם בשבת למשלחו הישראל, 
וממילא שוב אי אפשר לאסור לישראל לומר 
בשבת לעכו"ם דיעשה לו מלאכה משום דאין 

איננו שליח איסור בכך, דכשעכו"ם עושה הוא 
שלו עפ"י הלכה, ולכן צריך להגיע לאמירה 

 לעכו"ם שבות.
 

וכאן בא בחדושו הגדול ההפלאה ב,,פנים  יי..
יפות'' לחדש דבאמת יש נפ"מ בין לפני מ"ת 
לאחר מ"ת, דלפני מתן תורה היה דינם של 
כל צאצאי יעקב עד מתן תורה כדין ב"נ, 

ממהה  אאתתםם  )משום דהדרשה לגבי תרומה היא 
וכל זה לא  תת  אאףף  ששללווחחככםם  בבנניי  בבררייתתבבנניי  בברריי

היה שייך לפני שנכנסו לברית במתן תורה,( 
וב"נ לב"נ כאשר גם המשלח וגם השליח הינם 
בני נח חלה השליחות, לפי דברי הש"ך בחו"מ 
סי' רמג' ס"ק ה' שפסק  דכל המיעוט מתורת 

 –שליחות של עכו"ם משום ,,אתם גם אתם 
מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית'', 
היא רק כשעושה שליחות עבור ישראל, 
משא"כ כאשר הנכרי עושה שליחות עבור 

 נכרי יש שליחות.
 

נמצא לפ"ז דאכן ס"ל לרש"י דמאי  ייאא..
''. ע"י אחרים ביו"ט ייייעעששההדאמרינן דלא ,,

האיסור הוא באופן שאומר לגוי לעשות 
ה בשליחותו, מלאכה, דנחשב כל מה שעוש

דדההאא  פפררששהה  זזוו  ננאאממררהה  ללבבנניי  ייששרראאלל  קקוודדםם  ממ""תת  
וובבןן  ננחח  ששעעששהה  אאתת  בבןן  , וואאזז  ההייהה  דדייננםם  ככבבנניי  ננחח

 .ננחח  אאחחרר  ששללייחח  ההששללייחחוותת  קקייייממתת  ממןן  ההתתווררהה
ועל זה אזהר רחמנא את אותו דור כשיצאו 

'' היינו אפי' ייייעעששהה,,ממצרים שכל מלאכה לא
ע"י כך שמצוה לנכרים לעשות עבורו מלאכה 

. ע"כ ועיי"ש מה שהאריך  דחלה השליחות
 בזה.

 
ודבריו הוו חדוש גדול מאד דכל ציווי זה  ייבב..

אינו שייך אחרי מתן תורה, משום דאין היכי 
תימצי דתחול השליחות ששולח ישראל שהוא 
בן ברית ממתן תורה ואילך ע"י עכו"ם שהוא 
  אינו בן ברית ומופקע מלהיות שליח לישראל.

 אאללייבבאא  סליקנן על כל פנים בהא נחתינן ובהא 
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 פ"אתש בראשית| פרשת 12עלון מס' 
 

ווייככלל  אאללווקקייםם  בבייווםם  ההששבבייעעיי  ממללאאככתתוו  אאששרר  
עעששהה  ווייששבבוותת  בבייווםם  ההששבבייעעיי  ממככלל  ממללאאככתתוו  אאששרר  

 ) פ' ב' פסוק ב'( עעששהה......
 
א"ר אבהו ' הלכה ג' טו 'שבת פבירושלמי  אא..

ששבבוותת  ככהה''..  ממהה  ההקקדדוושש  בבררווךך  ההוואא   ,שבת לה'
  ......ששבבתת  ממממאאממרר..  אאףף  אאתת  ששבבוותת  ממממאאממרר

י' הדברות פ'  -פסיקתא רבתי פיסקא כג וב
שבת לה' אלהיך רבי תנחומא איתא:  תליתאה

ששבבוותת  ואמרי לה רבי אליעזר בשם רבי מאיר 
ככאאללההייךך,,  ממהה  אאללההייךך  ששבבתת  ממממאאממרר  אאףף  אאתתהה  

  ......ששבבוותת  ממןן  ההממאאממרר
  

ומשמע מדברי הירושלמי והפסיקתא  בב..
דדאאייססוורר  אאממייררהה  בבייווםם  ההששבבתת  ששתתעעששהה  ממללאאככהה  

 ייססוורר  תתווררהה..עע""יי  ההדדבבוורר  ההזזהה  בבששבבתת  ההוויי  אא
ותמהו הרבה מן האחרונים דבכל הש"ס איתא 
להדיא דאיסור אמירה בשבת לעכו"ם שיעשה 
מלאכה בשבת הוא רק איסור שבות, וכמה מן 
הפוסקים כתבו דהויא דברי קבלה דגם את זה 
ילפינן מקרא דישעיהו ,,ודבר דבר''. דהרי זה 

 סתירה לדברי הירושלמי והפסיקתא רבתי.
 

יגי בזה הפסיקתא רבתי ועל כרחך פל גג..
ותלמודין ביסוד גדר איסור אמירה לעכו"ם. 
וצריך תלמוד מה יסוד מחלוקתם של 

 הירושלמי והפסיקתא רבתי עם תלמודין
               *       *       * 

 

והנה על הקרא דאיתא בשמות )יב' פסוק  דד..
וובבייווםם  ההרראאששווןן  ממקקרראא  קקדדשש  ייההייהה  ללככםם  ככלל  טז'( 

בבההםם  אאייתתאא  בבררשש""יי  ששםם  דד""הה  ממללאאככהה  ,,,,ללאא  ייעעששהה''''  
 ללאא  ייעעששהה::  אאפפייללוו  עעלל  יידדיי  אאחחררייםם..

ככל הנראה דייק רש"י מלשון הכתוב כל 
 .''''ששההייעע,,,,מלאכה לא 

 

כל מלאכה לא והקשה הרמב"ן שם וז"ל:  הה..
פירש רש"י אפילו על ידי  -יעשה בהם 

 אחרים.
 -ולא הבינותי זה, שאם האחרים האלו ישראל,

ואין אני מוזהר  הם עצמן מוזהרין עליה
במלאכתי שלא תעשה על ידו, אלא שאם 

, מוזהר עליה משום ולפני וסורימטעה אותו בא
, בין '(ידפסוק  'יטויקרא )עור לא תתן מכשול 

 .במלאכתו בין במלאכת העושה עצמו
,,  אאייןן  אאננוו  ממווזזההררייםם  עעככוו""םםוואאםם  אאחחררייםם  ההללללוו  

ככלללל  ללאא  בבייווםם    עעככוו""םםבבתתווררהה  עעלל  ממללאאככהה  ששלל  
ששבבתת,,  אאללאא  ששיישש  בבהה  ששבבוותת  ייווםם  טטוובב  ווללאא  בב

ממדדבבררייההםם  עעםם  ההאאממייררהה  ששללננוו  ככממוו  ששאאממררוו  
 ., וזה דבר מבואר בגמראששבבוותת  ננככררייאאממייררהה  לל

כל  ם()בשמות שאבל מצאתי במכילתא 
ללאא  תתעעששהה  אאתתהה,,  ווללאא  מלאכה לא יעשה בהם, 
או לא  ,יי  ממללאאככתתךךננככררייעעששהה  חחבבררךך,,  ווללאא  ייעעששהה  

 נכריתעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה 
מלאכתו, תלמוד לומר ששת ימים תעשה 

, הא לא תעשה '(גפסוק  'כגפ' ויקרא )מלאכה 
י נכראתה ולא יעשה חברך אבל יעשה 

 ע"כ בברייתא זו. ...דברי ר' יאשיה.  ,מלאכתו
וובבוודדאאיי  ההייאא  אאססממככתתאא  בבעעללממאא  ששבבאאוו  ללאאססוורר  
ממדדבבררייההםם  אאממייררהה  בבממללאאככתת  ששללננוו,,  ווססממככוו  אאוותתהה  

י בשלו נכר, אבל במלאכת הללממקקרראא  ההזזהה
ולפי דרכנו למדנו שלא גזרו באמירה  ,מותר

י נכרי אלא בשלנו, אבל בשלו אומר לנכרל
ועושה. וכן פירש רש"י בגמרא בבא מציעא 

 רי שבות. מדרבנן(.' ד"ה אמירה לנכא 'צ)
  

דברי המכילתא  )הרמב"ן(שם עוד הביא  וו..
בהמשך הדברים שגם לפי זה נמצא שאמירה 
לעכו"ם ביום השבת לעשות לישראל מלאכתו 

 וובבררייייתתוותתוכתב על זה הרמב"ן , הוא מן התורה
 

 בבעעננייןן  אאייססוורר  אאממייררהה  ללעעככוו""םם  בבששבבתת
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הרב ויס ז"ל במדרגות  
בית הכנסת לדרמן, 
 עטור בטלית ותפילין

     
  

    
    
    

  
  
 

 
  
    
    

 
  

  

                                                                                    
    

 פפננייננייםם  עעלל  ההפפררששהה 
 אעשה לו עזר כנגדו (כ' י"ח)

: אשכחיה רבי יוסי לאליהו, אמר לו: כתיב אעשה לו עזר כנגדו, במה אשה עוזרתו לאדם? אמר לו: אדם  (ס"ג א')איתא ביבמות 
ת מאירה עיניו ומעמידתו  פשתן לובש? לא נמצא, פשתן, (הרי מכרחים הרבה עבודה כדי לעשותו ראוי לאכל)מביא חטין, חטין עוסס? 

 על רגליו?!
: ואלו מלאכות שהאשה עושה (נ"ט ב')ויש לעין, וכי רבי יוסי לא ידע שהאשה מסיעת לו בדברים אלו, הרי משנה מפרשת בכתבות 

לבעל: מבשלת, טוחנת ואופה ומכבסת, מבשל ומיניקה את בנה וכו'. ויש לומר, דהרי עקר האדם הוא לתורה ולעבודת ה', וכל כן  
 זר לו.  מתחלה סבר ר' יוסי שעזר כנגדו הכונה ברוחניות, שתעזר לו בלמוד ובעבודת השם, ולכן שאל במה יכולה לע

חניות,  ועל זה השיב לו אליהו, שעל ידי שמורידה ממנו על הבית, שהיא מבשלת ומכבסת ועושה כל צרכי גופו, ממילא הוא פנוי לרו
   וזו העזרה הכי גדולה שיש.

**                  **              **  
? והביא רבנו מדרש  (רש"י שמות י"ט ג')הנשים בית יעקב לכו ונלכה באור ה', מדוע פונה ל"בית יעקב" אלו  (בישעיה ב' ה')ובפסוק 
 :(ב"ר פי"ז)

מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת, ולא העמידו בנים זה מזה. אמרו: אין אנו מועילים להקב"ה כלום. עמדו וגרשו זה 
 כל מן האשה"את זה. הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע, הלכה זתא ונשאה לרשע אחד ועשתה אותו צדיק, הוי "שה

וזהו "בית יעקב לכו" בדרך הנכונה, ועל ידי זה גם אנחנו הגברים, "נלכה באו' ה'" בזכותם [אמנם עין ילקוט קהלת, נשא אשה 
  ].(טעמא דקרא סוף קהלת)נעשה בעל מום לתורה... 

**                  **              ** 
  

צע יש פסוק שיאנו בשבח האשה, ולכאורה אין מקומו כאן:  עוסק כלו בשבח האשה, אלא שבאמ (משלי פרק ל"א)פרק "אשת חיל" 
 ים בעלה בשבתו עם זקני ארץ"."נודע בשער

וכתב רבנו בזה, שהנה הפרק "'אשת חיל' נאמר על התורה או על הישראל ויש בזה הרבה דרשות, אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו 
ומשכימה בעוד לילה וכו' כדי שבעלה יוכל לשבת פנוי ולעסק  שהולך גם על אשת חיל כפשוטו, שמסדרת בעצמה כל צרכי ביתה, 

בתורה. ואם כן אין בעלה צריך להיות כלל בבית, והוא נודע רק בשערים, שערי סנהדרין, שם נודע בשבתו עם זקני ארץ, והוא 
 שבח עבור האשה שבזכותה הוא נודע בשערים.

הרבנית ע"ה שמיום נשואיהם לקחה ממנו על כל והיה פנוי לשבת   [ומפי השמועה, שרבנו התכון בזה על עזרתו בקדש, להבחל"ח
 ((ששבבעעננוו  ממטטוובבייךך))                                                    ולהגות בתורה. ואכן זכה לשבת עם זקני ארץ, והכל מכחה ובזכותה].

 הגמרא שהוחלפה
בימי חג הסוכות שעברו עלינו לטובה, נסתלק מאיתנו הרה"ח רבי שמואל זלמן ויס זצ"ל, מעובדי ה' בצדקות ויראת שמים של מנין 
ותיקין בבית הכנסת של רבינו 'לדרמן', שהיווה דוגמא של ניצול הזמן לתורה וחסד, מתוך חן ופשטות השמורים לאנשים גדולים עם  

 ניחוח קדומים. 
", עם רבינו מרן שליט"א. 6קשר מיוחד היה לו לרבי שמואל זצ"ל, שכולם כינו את שמו בפשטות עם הכתובת "וויס מרחוב ברסלב 

 במשך שנים ארוכות הוא קבע את מקומו לתפילה, מאחורי מקומו של רבינו שליט"א בבית הכנסת בקומה א'.  
ילים מתוך 'תהילים מקלף' לפני התפילה, בדרך כלל נותרו מספר דקות, מידי בוקר, כשהיה רבינו בא לתפילת ותיקין ולאמירת התה

ורבינו היה מנצל את הדקות הבודדות ומתקדם בלימוד הגמרא בסדר הפרטי שלו לפי סדר הש"ס. הרב וויס, היה מכין מראש את הגמרא  
 על הסטנדר של רבינו, כדי שלא יצטרך לבזבז זמן אחרי חיפוש גמרא בארון.

 ת אומנות של ממש, 'להחזיק ראש' איפה הוא בדיוק לומד היום, שכן בערך כל שבועהיה זה מלאכ
 הוא מחליף מסכת... וצריך כל יום לחשבן איפה הוא אוחז.

 לומד רבינו  בהקשר לכך, ותיקי בית הכנסת מספרים לנו עובדא נפלאה: בלימודו בסדר הש"ס 
 למד את הכרך הקודם  ביצה טרם אחר מסכת, פעם אחת, החל ללמוד את הכרך של מסכת  מסכת
 הדבר היה תמוה, והגאון רבי קלמן אדלר שליט"א שישב  מסכתות 'ראש השנה יומא סוכה'. של

 בני הבית מה קרה. ביררו איפה אצל רבינו, והתשובה היתה מפתיעה, הואבסמיכות התעניין אצל 
 הבוקר  שבאותווקר, מכיון שהיות ויהודי מבוגר (הכוונה לרב וויס) מגיש לו את הגמרא כל בענה 

 בשביל סדרי לימוד שלי... התחלתי איפה מכרך הבא, "לא רציתי להטריח אותוהוא הגיש לו מסכת 
 "... ענה רבינו בפשטות. וכך, ברגע אחד שינה רבינו את  עבירהאת המסכת שהוא הגיש לי, אין זה 

 הקבוע עשרות שנים כדי שלא להטריח את היהודי.  הסדר מסכתות 
 מעובדא זו אנו גם למדים על הערכתו של רבינו אל הרב ויס ז"ל.

 למוצרים שונים, יצוין, כי המנוח ז"ל עמד מאחורי מעשי חסד רבים ונסתרים, כל מיני גמחי"ם 
 יוחד שהוא מועיל לבריאות של מאכלועזרות בכל שעות היממה, בסבר פנים יפות, גם כשסבר על 

 עבור רבינו לבריאותו.במיוחד רבינו, לא חסך בכסף וקנה אותו 
 יהלכו לפניו לעמוד לו לזכות ת.נ.צ.ב.ה.צדק לפניו יהלך, ומעשי החסד והצדקות עם תורתו ותפילותיו 

רבי חיים וולקין שליט"א נכנס עם יהודי אחד לרבינו שליט"א,  "שומובא בספר 'דרך שיחה': (א',י'). "ולמקוה המים קרא ימיםבפרשת השבוע כתוב "
יי,,  אאתתהה  ממגגייבבררללטטרר??......בהתפעלות:  שליט"א והציג את האורח הבא ממדינת "גיברלטר". שאלו רבינו וכשנשאל מה מתפעל כל כך מ"גיברלטר",  אאוֹוֹ

 השיב רבינו:  
עעלל  אאייזזהה  ייםם  ממבבררככייםם  בבררככתת  ""עעווששהה  ההייםם  ההגגדדוולל"",,  אאםם  עעלל  ייםם  ההתתייככווןן  אאוו  ייםם    (הובאה ב"משנה ברורה" סימן רכ"ח סק"ב)  יישש  ממחחללווקקתת  בבייןן  ההאאחחררווננייםם

ררוואאייםם  אאתת  ששנניי  ההייממייםם  בבוו    פגש של שני הימים], [ארץ הנמצאת במ אאבבלל  ממ""גגייבבררללטטרר""ווללככןן  אאייןן  ללבבררךך  בבררככהה  זזוו  ררקק  ""עעווששהה  ממעעששהה  בברראאששייתת"",,  אאווקקייייננווסס,,  
 ע"כ. "זזממננייתת,,  ווששםם  ההרריי  אאפפששרר  ללבבררךך  אאתת  ההבבררככהה  ללככוו""עע!!......

תמיד בעינינה של התורה   שכל דיבורינו ומחשבותינו יהיו גם אנחנו שנזכה ,נמצאים אנחנו בתחילתה של השנה ובחזרה על התורה מהתחלה
   . וההלכה

ייאא  ששללווםם  ששבבתת  בבבבררככתת בברר ררףף   חחוו   ייצצחחקק    גגווללדדששטטווףף  וו



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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 האשה מרתלע"נ 
 ע"ה   ששררהה  פפעעששאא

זצ"ל   זזבבווללווןן  חחררלל""פפררפפאאלל  בת רבי 
 שית נלב"ע ש"ק ברא

 ז"ך תשרי תשנ"ב תנצב"ה

 בקשו רחמים
 שמריהו יוסף חיים בן פעשא מריםרבינו  עבור רבינו המאור הגדול מרא דכוליה תלמודיה

 בתוך שאר חולי ישראל לאריכות ימים ושנים טובות בבריאות הגוף והנפש
 ''אין דבר יותר מועיל מתפילה! אין עיצה טובה מלהתפלל כשיש צרה'' מדברי רבינו בעבר:

 מדור חדש
 כתבי תלמידים

 עובדות והנהגות, פנינים ומעשה רב עם הלכות ודינים שנכתבו ממקור ראשון על ידי מקורבי תלמידי רבינו מרן שליט"א
 פתח דבר

של רבינו מרן שליט"א, אשר כל רז לא אניס ליה, מי ימלל שבחו וגדולותיו, גדול מעתיקי השמועה מרבינו   זכה דורנו ליהנות ולהסתופף בצילו
הקדוש בעל החזון איש ומאביו מרן בעל הקהילות יעקב זי"ע. שזכה וכמעט אין בית יהודי בישראל שלא מעיינים ומשתמשים באחד מחיבוריו  

 הטהורים.
ברבינו שליט"א 'כל הדבר הגדול יביאון אליו', במכתבים, בעל פה, באמצעות שליחים הגונים, היה אפשר  והנה עד לפני זמן רב, התקיים בו 

לשאול ולקבל תשובות דרכו בכל מקצועות התורה, בהנהגות החיים ובאורחות האדם, אבל בתקופה האחרונה שנחלש, אמרנו לליבנו דבר טוב,  
 נכתבו על ידי מספר תלמידים הגונים, הדבוקים אליו בכל ליבם.לזכות את הרבים על ידי כתבים ורשימות נדירות ש

ויצא ראשונה, רשימות נדירות בפרסום ראשון, שכתב בלב הומה וגדוש אהבה ויראה לרבינו שליט"א, תלמידו הדבוק בו קרוב לעשרים וחמש  
תו קרוב פא"פ זכה במשך השנים לקבל אלפי תשובות  שנה, שניתן לומר עליו כי אין צעד בכל מהלך חייו שלא נמלך ברבינו שליט"א, ומלבד היו

 בהלכה ואגדה, וחלקם הגדול הדפיס בספריו 'תשובות הגר"ח' ב' כרכים.
  בעז"ה בתקופה ארוכה נביא במדור זה את חשובי התלמידים והמקורבים שליט"א. ונעתיר לפני הבורא ית', כי יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון

 כל.
* 

 זכרון יעקב -די הרה"ג ר' אהרן הלוי גרנדש שליט"א טור זה נכתב על י
 ח' בלי סדר מיוחד, כפי מה שעולה בשעת הזכרון"הערה: הדברים נכתבים לגליון 'דברי שי

בספר אבני אהרן שכתבנו עמ"ס אבות, הבאתי חידושים ממרן שליט"א בכמה מקומות על המשניות שם בספר, ומרן שליט"א עבר   אא..  
אחד ואישר לי בפיו שהכל כתוב נכון כפי שהוא מרן שליט"א התכוין. היה זה לפני שהדפסתי את הספר באלול על כולם בפרטות אחד 

תש"ס, אז מרן שליט"א אמר לי להביא לו את כל הספר קודם שנדפס ואמר לי לכתוב לו ע"ג דף את כל מספרי העמודים שם הבאתי  
 ,  את כל הדברים בשמו, ואמר לי להביא לו את זה לפני שבת

והיות שלמדתי בזכרון יעקב אמר לי לומר לנכדו הבחור [דאז] שניאור צביון שיבא לקחת את זה, וכשבוע אח"כ הגעתי לבני ברק  
ופגשתי את מרן שליט"א באיזו חתונה של נכד הגר"ח גריינימן זצ"ל וכשמרן שליט"א יצא בדרך אמר לי שכל מה שכתבתי שם היה 

 כתוב טוב מאד ויפה.
שובות של מרן שליט"א שנדפסו בסוף אבני אהרן שם, מרן שליט"א אמר לי אז שאביא לו מסודר בכת"י את כל השו"ת, ב. גם כל הת

והגעתי עם זה בצהרים, אז הלך לאכול עם הרבנית ע"ה, ושאל אותי איזה גמ' אני לומד, ואמרתי זבחים, אז מרן שליט"א או שאמר 
סלון שם, או שהוציא לי בעצמו איני זוכר בדיוק פרט זה, ואמר לי שאשב ללמוד לי לקחת בעצמי מהש"ס פנינים שהיה אז במדף ב

ואח"כ מרן שליט"א חזר וישב עם כל הדפים ועבר על כל התשובות כולם אחד אחד ותיקן והגיה בכ"י כל מקום  עד שיגמור לאכול, 
 ונים בכת"י מרן שליט"א.שהיה צריך תיקון וברוך ה' יש לי את זה עד היום את כל הדפים האלו עם כל התיק

ג. והדפסתי ספר זה לחתונתי בשעה טובה, ושאלתי את מרן שליט"א אם לחלק אותו בחתונה ואמר לי שספר קודש לא מחלקים 
סתם בחינם. וב"ה השתתף בחתונה הרבה זמן, וד' ימים קודם החתונה באתי לביתו ונתן לי ספר שקל הקודש שיצא אז לאור מתנה  

, וגם ערימה גדולה של ספרים פגומים ואמר לי שאצלם מספרים אחרים ואדביק אותם עמודים חסרים בדבק  לחתונה בלי הקדשה
 וב"ה עשיתי כן ויש לי אותם ב"ה עד היום,  

ד. ושבוע אחר החתונה קרא לי לביתו ואמר לי שרוצה ללמדני ארחות חיים עם האשה ושאל אותי אם יש לי את הספר ארחות יושר  
ווללששתתווקק     ללששתתווקק  ווללששתתווקקר לי ללמוד שם את הסימן של שתיקה והוסיף ואמר לי אז שבכדי להצליח עם האשה צריך ואמרתי שכן ואמ

    ..  !!!!!!  
לפרסום הנני כותב לך שהיו ב' פעמים שמרן שליט"א כשהייתי עמו לבד, ליוה אותי לדלת כשיצאתי לילך. והיה זה ממש ושלא ה. 

ן שליט"א ישב לבדו בסוכה והיה לי פלא באזני ממש שמרן שליט"א הסתכל עלי מעין עולם הבא. ופעם אחת בסוכות כשהגעתי מר
!, ומרוב שאיני מבין מה מרן שליט"א ראה בי אז כבר איני בטוח ושמא לא שמעתי טוב מה שמרן אמר לי: הא [בקמץ], ר' אהרן הגיעו

 שליט"א אמר.
ל בני אדם, ואף עתה שנכנסתי בערב דערב ראש השנה תשפ"א ו. ותדע לך, שהנני מאד מפחד ממרן שליט"א מפני ראייתו הרחוקה ע

אם אתה מאמין   -כשנפגשנו בבית מרן שליט"א, מרן שליט"א הביט בי בעיניו הקדושות, וכל פעם שהנני נזכר בראייה החדה הזאת 
 אז תדע לך שהנני כל פעם רועד רעד בגופי מרוב פחד !!! . -לי 
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האהבה תמיד קודמת

אור מתוך עומק החושך

המוות  למחנה  הונגריה  יהודי  גורשו  תש"ד  בקיץ 
אושוויץ. הם נדחסו בצפיפות איומה זקנים עם עוללים 

אוכל  בלי  בקר  לקרונות 
ושתייה בחום נורא וללא 
מקום להתפנות, והובלו כך 
במשך ימים ארוכים בפחד 
הבאות.  מפני  ובחרדה 
למחנה  הגיעו  כשהם 
ציפתה להם "קבלת הפנים" 
הגרמנים  של  האכזרית 
בנביחות כלבים בצעקות 

במכות וביריות.

על  להעלות  ניתן  לא 
לתאר  שכן  וכל  הדעת 
הרגשתם  את  במילים 
של הקרבנות האומללים 
דקות ספורות לפני שעלו 
באש  השמימה  בסערה 
קשה  לא  אך  הכבשנים, 
להבין שפחד מוות ובלבול 
הדעת שימשו בערבוביה 
עם ייאוש ועצבים מרוטים 
המתמשך.  העינוי  לאחר 
"ניסיון",  "קושי",  המילים 
אחרת  מילה  וכל  "צרה" 
לתיאור מצוקה – מחווירות 
לעומת אותה מציאות בלתי 

נתפסת.

יש בידינו עדויות שלא ֵּתָאֵמָנה שברגעים אלה התגלתה 
אמונה אדירה של יהודים פשוטי עם לצד תלמידי חכמים 
מופלגים שלא עזבו אף לרגע את האמונה והביטחון 

בבורא עולם גם ברגעים הקשים מכול שלא היו כמותם 
בכל ההיסטוריה היהודית.

על רקע אותה גבורת נפש, מתבלטת דמותו של 
האדמו"ר מקלויזנבורג זצוק"ל. יהודים שנכחו בשעת 
בחיים  ונותרו  מעשה 
ירדו  שכאשר  מעידים 
היהודים מהרכבות לתוך 
שבעת מדורי הגיהינום צעק 
האדמו"ר: "יהודים יקרים, 
אוהב  שה'  תשכחו  אל 
אתכם. גם ברגעים האלה 

ה' אוהב אתכם..."

הגדרת האמונה

שימו לב טוב, שהאדמו"ר 
שלא זז מאמונתו הכבירה 
ובכל  המלחמה  ימי  בכל 
מה שעבר עליו במחנות 
ראה  המוות,  ובצעדת 
לנכון לצעוק ולהכריז על 
מסויגת  הבלתי  האמונה 
דווקא באהבת ה' את בניו, 
הזכיר  הוא  ישראל.  עם 
ליהודים שסביבו שה' אוהב 

אותם. מדוע?

שכתבנו  מה  פי  על 
האחרונים,  בשבועות 
האמונה שה' אוהב אותנו 
כמו אב לבן יחיד היא לא עוד "נספח" לאמונה, היא לא 
"תוספת נופך" לאמונה – אלא היא היא הלב של האמונה, 
היא היסוד, כי היא מגדירה לנו במי אנחנו מאמינים. 
אנחנו מאמינים באבינו האוהב, בבורא הרחמן. לחשוב 
שהבורא לא אוהב אותנו חלילה – זה ממש לחשוב על 

הבורא את ההיפך הגמור ממהותו, או כפי שכתבנו, 
זה נקרא להאמין בבורא שאנחנו יצרנו אותו בעצמנו 

בדמיוננו ולא בבורא האמתי שברא אותנו.

על פי זה מובן, שהחשש העיקרי של האדמו"ר היה 
שהיהודים ייאבדו ולו לרגע את אותה אמונה קדושה, 
ולעומת זאת ידע שאם הם יחזיקו באותה אמונה קדושה 
הם יוכלו לעבור את כל העינויים והקשיים הנוראים 

באמונה.

מגדלור לכל אדם

ואם במקום האפל ביותר בשיא החושך וההסתרה – 
האמונה שה' אוהב אותנו הייתה המגדלור והעוגן של 
האמונה, כל שכן בכל ניסיונות וקשיי החיים, בכל אתגר 
ובעיה בכל חיסרון וצרה שקשה לך לקבל באמונה וקשה 
לך לומר עליו תודה ולהאמין שהוא לטובה – האמונה 
שה' הוא אבא אוהב היא ההצלה והיא הישועה והיא זו 

שבכוחה להאיר לך את כל החושך.

כי כמו שכבר כתבנו, לא ניתן להאמין שהכול לטובה 
ולומר תודה על הטוב ועל הרע בלי אמונה חזקה שה' 
הוא אבא אוהב. שאבא לא עושה רע לילדים שלו, 
שאבא מצטער בצער של הילדים שלו, שאבא רוצה 
להיטיב לילדים שלו, שאבא שמח כשטוב לילדים שלו, 
שגם כאשר אנחנו לא מבינים מה טוב ואיך זה טוב – אם 
מכירים במציאות שה' הוא אבא אוהב ועושה הכול מתוך 
אהבה, אפשר לקבל באמונה גם את הניסיונות הקשים 
ביותר, ואפילו לשרוד בתוך התופת כפי שראינו בסיפור 

המצמרר על האדמו"ר מקלויזנבורג.

להצליח במבחני החיים

וכבר כתבנו את זה, אבל חייבים לחזור על כך במילים 
חדשות בכל פעם, כי זה מפתח לחיים. כל החיים שלנו 
רצופים מבחנים של אמונה. וישנם מבחנים שקשה 
מאוד לעמוד בהם. אבל האמונה באהבת ה' שה' הוא 
אבא אוהב – בכוחה לעזור לנו לעמוד גם במבחנים 

הקשים ביותר.
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 • פרד"ס התורה •
רבי עקיבא  לנו על  חז"ל הקדושים מספרים 
שהיה יושב ודורש על כל תג ותג תילי תילים 
של הלכות, ועלינו להבין למה היה רבי עקיבא 
דורש את כל אותם תילי תילים של הלכות, 
סימן  זה,  את  לנו  מספרים  חז"ל  אם  שהרי 
שחשיבות גדולה היתה לאותם דרשות, הגם 
ועוד  לנו,  העבירו  לא  עצמם  הדרשות  שאת 
אנחנו  מה  אותנו,  זה מלמד  מה  להבין  עלינו 
צריכים ויכולים לקחת מכך הדרכה לעבודתנו.
חנא ששכר  בר  בר  רבה  על  הגמרא מספרת 
פשעו  והם  יין  חבית  עבורו  שישאו  סבלים 
חנא  בר  בר  רבה  נטל  החבית,  את  לו  ושברו 
הנזק  על  תשלומים  בתורת  גלימותיהם  את 
שגרמו לו, באו הסבלים לרב והתלוננו בפניו, 
הגלימות,  את  להם  להשיב  לרבה  רב  אמר 
כן,  לו:  השיב  הדין?  הוא  כך  וכי  רבה:  שאלו 
'למען תלך בדרך טובים', השיב  שהרי כתוב 
להם רבה את גלימותיהם, שוב אמרו הסבלים 
לרב: עניים אנחנו וטרחנו כל היום וכעת אין 
לנו במה לקנות אוכל, אמר רב לרבה: לך תן 
כך  וכי  חנא:  בר  בר  רבה  שאל  שכרם,  להם 
שהרי  הדין,  הוא  כך  כן,  רב:  לו  השיב  הדין? 
צדיקים  'וארחות  נאמר  הפסוק  בהמשך 

תשמור'.
של  שנים  עשר  והשלמנו  שזכינו  לאחר 
הקהילה',  'טיב  המיוחד  העלון  הוצאת 
בפתחה  עומדים  אנו  ועתה  ספרים!  ועשרה 
את  אנו  עושים  עשרה,  האחת  השנה  של 
חשבון נפשנו, מהי כל מטרתנו, לשם מה אנו 
דרשות?  של  תילים  תילי  ודורשים  יושבים 
וכדרכנו אנו משתדלים ללמוד כל דבר מדרכי 
הצדיקים  אצל  רואים  שאנו  כשם  אבותינו, 
כדי  היה  שלמדו  התורה  שכל  הקדמונים, 
היום  בחיים  בהתנהגותם,  דרך  מכך  ללמוד 
'הלכה  הוציאו  הם  התורה  ומפסוקי  יום, 
ללמוד  מטרתנו:  גם  כן  אם  זוהי  למעשה', 
ולכן  'הלכה למעשה' מהפרשה ומהפסוקים, 
וחידושים למיניהם,  ב'וורטים'  איננו עוסקים 
כי אם מחפשים אנו תמיד את הדברים שאנו 
שלא  יה"ר  בפועל.  ולקיימם  לקחת  יכולים 
להמשיך  ונזכה  ידינו  מתחת  תקלה  תצא 
וללמד  'ללמוד  השי"ת  תורת  את  ולהפיץ 

לשמור ולעשות'.
ע"פ הקדמה לטיב התורה-בראשית – במהדורה החדשה

<המערכ<<ת

ב ֶאל ִלּבֹו: )ו, ו( ְתַעּצֵ ָאֶרץ ַוּיִ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֶחם ְיֹהָוה ּכִ ּנָ ַוּיִ
מקרא זה הינו סתום, ואין מי שביכולתו לפרש את עומק המכוון 
שבו, כי האיך שייך לייחס המושג של חרטה כלפי שמיא, וכי בן 
לא  אך  אין המכוון כפשוטו.  כי  וללא ספק  ויתנחם?  הוא  אדם 
בכדי הגדירה התורה את הדבר בתיבה אשר כפשוטו מורה הוא 
על חרטה, התורה כיוונה בכך להורות לנו ארחות חיים, כי ענין 
יכולים  גם הם  ונבונים,  ולחכמים  לגדולים  החרטה שייך אפילו 
לפעמים להכשל בטעויות, ואין שום פגם במהותם אם אכן יווכח 
כי שגו בדבר מה, ואם כן אל להם להתבייש מלהודות על האמת 

כשנוכחים לדעת כי אכן שגו בדבר מה. 
ידו  על  לבוא  כדי  מהלך  באיזה  האדם  נוקט  לפעמים  שהרי 
למטרה מסוימת, ועם הזמן מתברר לו ששגה במהלכו, אך מפני 
מחזיק  כן  ועל  שגה,  אכן  כי  להודות  עליו  קשה  שונות  סיבות 
באמצעות  המטרה  להשיג  זאת  בכל  ומנסה  בטעותו,  עדיין 
ידי  על  מבוקשתו  את  ישיג  לא  כי  הוא  יודע  ולפעמים  טעותו, 
ומסכים  טעותו  על  להודות  לו  קשה  הבזיון  מפני  אך  טעותו, 
אף  על  שגה,  לא  כאילו  פנים  בכך  ולהעמיד  באיוולתו  לשנות 
על  לוותר  הוא  מוכן  כי  מטרתו,  את  ישיג  לא  בכך  כי  ידיעתו 
ועל האדם  ומעמדו.  כבודו  יפסיד  ובלבד שלא  תכלית המטרה 
לדעת כי כמה רעות גורם הוא בכך, האחת עצם הקלקול הנמשך 
מהטעות, והשני הוא מה שאינו מזכך את המידה הגרועה ביותר 

היא מידת הגאוה. 
הוא  העליון  שרצון  יווכח  הדברים  במהלך  האדם  יתבונן  אם 
שיודה בטעותו, שהרי האדם עצמו אינו חפץ בשגיאות, ובהכרח 
היה שאותו  וסבור  היטב  היטב  צעדיו  את  חישב  שמלכתחילה 
רואה  הדברים  ביצוע  לאחר  ואם  ויפה,  טוב  הינו  צעד  בה  צעד 
דרכו  הוא שכיוון את  שהיתה טעות מצידו אות הוא שהקב"ה 
והעלים ממנו את החכמה להטעותו, וזאת כדי שיודה בטעותו, 
כי בכך זוכה להחליש את גאוותו ולבוא לידי הכנעה ושפלות. כי 
יודע הקב"ה כי החכמה שעמדה לו עד אותה שעה הביא אותו 
לידי גאוה, אשר מחמתה נבצר ממנו לזכות בהשראת השכינה, 
בו גסות הרוח כאילו  כי כל שיש  ה.(  )סוטה  לנו חז"ל  כפי שהורו 
וכדי שיזכה שוב שתשרה שכינה במעשי  רגלי השכינה,  דוחק 
ידיו הביאו הקב"ה לידי מצב שבו יהיה מוכרח להודות כי חכמתו 
השכינה  להשראת  שוב  ויזכה  גאוותו  יבטל  ואז  לו,  עמדה  לא 

ולהצלחה במעשי ידיו. 
קי"ט  כבר  שחיבר  אחר  אשר  ישראל,  מלך  מדוד  גדול  לנו  ומי 
קעו(  קיט,  )תהלים  בתיבות  פרקו  את  סיים  תהלים  מספר  פרקים 
ושעליו  בהליכותיו,  שגה  כי  הבין   הוא  גם  אובד'  כשה  'תעיתי 
להודות על כך, ועל אף היותו מלך ישראל לא התבייש מלהודות 
ואם  עולם,  לזכרון  תהלים  בספרו  הדברים  את  ולחוקק  כך  על 
בני  כל  שאר  כ"ש  במהותו  פגם  שום  זו  בהודאה  ראה  לא  דוד 
אדם, מוטל עליהם להודות על כשלונותיהם ולתקן את הדברים 

מכאן ולהבא. 
הרי  באיוולתו,  הוא  ושונה  ליבו  על  זאת  כל  כשאינו משים  אך 
הוא את ההזדמנות  דרכו, מחמיץ  בעיוות  מלבד מה שמקלקל 
לרכך את גאוותו, ומלבד ההפסד הכרוך בכך יצטרך להתמודד 

באותה מידה גרועה זמנים טובא. 
ונוראות אנו רואים להלן )מט, ח( שכל מעלת האיש הישראלי הוא 
בכך שיכול להודות על טעותו, והכינוי 'יהודי' הוא המורה על כך, 
וזהו שאמר יעקב ליהודה 'אתה יודוך אחיך', וכפי שמביא שם 
'יהודה אנת אודיתא על עובדא דתמר,  בזה"ל:  יהונתן  בתרגום 
בגין כן לך יהודון אחך ויתקרון יהודאין על שמך, עכ"ל. כי יהודה 
הוא שפתח פתח להודות על השגיאות, וכתוצאה מכך נקראת 
מידה זו על שמו, 'יהודה' ולא המידה בלבד אלא כל זרע ישראל 
להאומה  ויאה  נאה  שכך  להורות  כדי  'יהודי'  שמו  על  נקראו 

הישראלית, וזוהי מהותם. 
ענין  כי  החינוך,  בתחום  כשמדובר  אמורים  הדברים  במיוחד 
החינוך הוא מהדברים הקשים ביותר, שלמה המלך לימד אותנו 
כל תורת החינוך על רגל אחת באמרו )משלי כב, ו(  'חנוך לנער על פי 
דרכו', אך כדי לקיים עצתו נזקקים אנו לחכמה יתירה, ולסייעתא 
להתבונן  כל מחנך  על  מוטלת החובה  ותחילה  דשמיא מרובה. 
בתכונות הנפשות של חניכיו העומדים מולו, וכתוצאה מכך יבין 
ולמעשים  מה הם החבלים המושכות את לבם ללימוד התורה 
להשי"ת  אהבה  בהם  וישריש  דרכם  את  ינהל  ידם  ועל  טובים, 

ולתורתו ולעבודתו. 
על  או  החניך  פניו של  על  הנפש  תכונת  ניכרים  לפעמים  והנה 
הליכותיו, ולפעמים יכולים להכיר בהם כשמשיח החניך את לבו 
ונוקט  בהבנתו,  לשגות  המחנך  יכול  לפעמים  אך  המחנך,  לפני 
החניך.  נפש  את  הוא  משחית  ובכך  והגון,  רצוי  בלתי  במהלך 
מאחר  טענה,  כך  כל  עליו  אין  בטעותו  הכיר  שלא  עוד  כל  אך 
אך  הקצרה,  דעתו  לפי  עליו  מוטל  אשר  את  ועשה  שהשתדל 
אם גם אחר שהכיר באיוולתו אין הוא חוזר בו, כי אז גורם רעה 

גדולה לעצמו ולנפשו של החניך.
אלא זאת תורת המחנך, עליו להבין שנפש כל חניך הינו מרוכב 
מכל מיני תכונות, ועל כן קשה מאוד לרדת לתוך עומק נפשו, 
ועליו לדעת כי בקל יכול הוא לשגות בדרכו, ותמיד מוטל עליו 
החניך,  בפני  אפילו  מלהודות  יתבייש  ולא  טעותו.  על  להודות 
ואז אכן יצליח ברבות הימים למצוא את המסילות להמשיך על 
ידם את נפש החניך לתורה ולעבודת ה', ויזכה להצלחה מרובה 
בתחום החינוך. אך אם יקשה את לבו לומר לא טעיתי, הרי מלבד 
שמועל הוא בתפקידו כמחנך, גם תהיה הצלחתו בתחום החינוך 
ואי אפשר ללא טעויות בתחילת דרכו  כי כמעט  והלאה,  ממנו 
על שגיאות  להודות  עצמו  את  יטה  אחד אשר  ורק  מחנך,  של 
ובדרכים  הנפשות,  בתכונות  בינתו  את  להרחיב  ביכולתו  יהיה 

נוספים הממשיכים את לב הנערים לדרכי התורה והיראה. 

הצלחת האדם מתוך הכרה בשגיאות
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ווייככלל  אאללווקקייםם  בבייווםם  ההששבבייעעיי  ממללאאככתתוו  אאששרר  
עעששהה  ווייששבבוותת  בבייווםם  ההששבבייעעיי  ממככלל  ממללאאככתתוו  אאששרר  

 ) פ' ב' פסוק ב'( עעששהה......
 
א"ר אבהו ' הלכה ג' טו 'שבת פבירושלמי  אא..

ששבבוותת  ככהה''..  ממהה  ההקקדדוושש  בבררווךך  ההוואא   ,שבת לה'
  ......ששבבתת  ממממאאממרר..  אאףף  אאתת  ששבבוותת  ממממאאממרר

י' הדברות פ'  -פסיקתא רבתי פיסקא כג וב
שבת לה' אלהיך רבי תנחומא איתא:  תליתאה

ששבבוותת  ואמרי לה רבי אליעזר בשם רבי מאיר 
ככאאללההייךך,,  ממהה  אאללההייךך  ששבבתת  ממממאאממרר  אאףף  אאתתהה  

  ......ששבבוותת  ממןן  ההממאאממרר
  

ומשמע מדברי הירושלמי והפסיקתא  בב..
דדאאייססוורר  אאממייררהה  בבייווםם  ההששבבתת  ששתתעעששהה  ממללאאככהה  

 ייססוורר  תתווררהה..עע""יי  ההדדבבוורר  ההזזהה  בבששבבתת  ההוויי  אא
ותמהו הרבה מן האחרונים דבכל הש"ס איתא 
להדיא דאיסור אמירה בשבת לעכו"ם שיעשה 
מלאכה בשבת הוא רק איסור שבות, וכמה מן 
הפוסקים כתבו דהויא דברי קבלה דגם את זה 
ילפינן מקרא דישעיהו ,,ודבר דבר''. דהרי זה 

 סתירה לדברי הירושלמי והפסיקתא רבתי.
 

יגי בזה הפסיקתא רבתי ועל כרחך פל גג..
ותלמודין ביסוד גדר איסור אמירה לעכו"ם. 
וצריך תלמוד מה יסוד מחלוקתם של 

 הירושלמי והפסיקתא רבתי עם תלמודין
               *       *       * 

 

והנה על הקרא דאיתא בשמות )יב' פסוק  דד..
וובבייווםם  ההרראאששווןן  ממקקרראא  קקדדשש  ייההייהה  ללככםם  ככלל  טז'( 

בבההםם  אאייתתאא  בבררשש""יי  ששםם  דד""הה  ממללאאככהה  ,,,,ללאא  ייעעששהה''''  
 ללאא  ייעעששהה::  אאפפייללוו  עעלל  יידדיי  אאחחררייםם..

ככל הנראה דייק רש"י מלשון הכתוב כל 
 .''''ששההייעע,,,,מלאכה לא 

 

כל מלאכה לא והקשה הרמב"ן שם וז"ל:  הה..
פירש רש"י אפילו על ידי  -יעשה בהם 

 אחרים.
 -ולא הבינותי זה, שאם האחרים האלו ישראל,

ואין אני מוזהר  הם עצמן מוזהרין עליה
במלאכתי שלא תעשה על ידו, אלא שאם 

, מוזהר עליה משום ולפני וסורימטעה אותו בא
, בין '(ידפסוק  'יטויקרא )עור לא תתן מכשול 

 .במלאכתו בין במלאכת העושה עצמו
,,  אאייןן  אאננוו  ממווזזההררייםם  עעככוו""םםוואאםם  אאחחררייםם  ההללללוו  

ככלללל  ללאא  בבייווםם    עעככוו""םםבבתתווררהה  עעלל  ממללאאככהה  ששלל  
ששבבתת,,  אאללאא  ששיישש  בבהה  ששבבוותת  ייווםם  טטוובב  ווללאא  בב

ממדדבבררייההםם  עעםם  ההאאממייררהה  ששללננוו  ככממוו  ששאאממררוו  
 ., וזה דבר מבואר בגמראששבבוותת  ננככררייאאממייררהה  לל

כל  ם()בשמות שאבל מצאתי במכילתא 
ללאא  תתעעששהה  אאתתהה,,  ווללאא  מלאכה לא יעשה בהם, 
או לא  ,יי  ממללאאככתתךךננככררייעעששהה  חחבבררךך,,  ווללאא  ייעעששהה  

 נכריתעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה 
מלאכתו, תלמוד לומר ששת ימים תעשה 

, הא לא תעשה '(גפסוק  'כגפ' ויקרא )מלאכה 
י נכראתה ולא יעשה חברך אבל יעשה 

 ע"כ בברייתא זו. ...דברי ר' יאשיה.  ,מלאכתו
וובבוודדאאיי  ההייאא  אאססממככתתאא  בבעעללממאא  ששבבאאוו  ללאאססוורר  
ממדדבבררייההםם  אאממייררהה  בבממללאאככתת  ששללננוו,,  ווססממככוו  אאוותתהה  

י בשלו נכר, אבל במלאכת הללממקקרראא  ההזזהה
ולפי דרכנו למדנו שלא גזרו באמירה  ,מותר

י נכרי אלא בשלנו, אבל בשלו אומר לנכרל
ועושה. וכן פירש רש"י בגמרא בבא מציעא 

 רי שבות. מדרבנן(.' ד"ה אמירה לנכא 'צ)
  

דברי המכילתא  )הרמב"ן(שם עוד הביא  וו..
בהמשך הדברים שגם לפי זה נמצא שאמירה 
לעכו"ם ביום השבת לעשות לישראל מלאכתו 

 וובבררייייתתוותתוכתב על זה הרמב"ן , הוא מן התורה
 

 בבעעננייןן  אאייססוורר  אאממייררהה  ללעעככוו""םם  בבששבבתת
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 האשה מרתלע"נ 
 ע"ה   ששררהה  פפעעששאא

זצ"ל   זזבבווללווןן  חחררלל""פפררפפאאלל  בת רבי 
 שית נלב"ע ש"ק ברא

 ז"ך תשרי תשנ"ב תנצב"ה

 בקשו רחמים
 שמריהו יוסף חיים בן פעשא מריםרבינו  עבור רבינו המאור הגדול מרא דכוליה תלמודיה

 בתוך שאר חולי ישראל לאריכות ימים ושנים טובות בבריאות הגוף והנפש
 ''אין דבר יותר מועיל מתפילה! אין עיצה טובה מלהתפלל כשיש צרה'' מדברי רבינו בעבר:

 מדור חדש
 כתבי תלמידים

 עובדות והנהגות, פנינים ומעשה רב עם הלכות ודינים שנכתבו ממקור ראשון על ידי מקורבי תלמידי רבינו מרן שליט"א
 פתח דבר

של רבינו מרן שליט"א, אשר כל רז לא אניס ליה, מי ימלל שבחו וגדולותיו, גדול מעתיקי השמועה מרבינו   זכה דורנו ליהנות ולהסתופף בצילו
הקדוש בעל החזון איש ומאביו מרן בעל הקהילות יעקב זי"ע. שזכה וכמעט אין בית יהודי בישראל שלא מעיינים ומשתמשים באחד מחיבוריו  

 הטהורים.
ברבינו שליט"א 'כל הדבר הגדול יביאון אליו', במכתבים, בעל פה, באמצעות שליחים הגונים, היה אפשר  והנה עד לפני זמן רב, התקיים בו 

לשאול ולקבל תשובות דרכו בכל מקצועות התורה, בהנהגות החיים ובאורחות האדם, אבל בתקופה האחרונה שנחלש, אמרנו לליבנו דבר טוב,  
 נכתבו על ידי מספר תלמידים הגונים, הדבוקים אליו בכל ליבם.לזכות את הרבים על ידי כתבים ורשימות נדירות ש

ויצא ראשונה, רשימות נדירות בפרסום ראשון, שכתב בלב הומה וגדוש אהבה ויראה לרבינו שליט"א, תלמידו הדבוק בו קרוב לעשרים וחמש  
תו קרוב פא"פ זכה במשך השנים לקבל אלפי תשובות  שנה, שניתן לומר עליו כי אין צעד בכל מהלך חייו שלא נמלך ברבינו שליט"א, ומלבד היו

 בהלכה ואגדה, וחלקם הגדול הדפיס בספריו 'תשובות הגר"ח' ב' כרכים.
  בעז"ה בתקופה ארוכה נביא במדור זה את חשובי התלמידים והמקורבים שליט"א. ונעתיר לפני הבורא ית', כי יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון

 כל.
* 

 זכרון יעקב -די הרה"ג ר' אהרן הלוי גרנדש שליט"א טור זה נכתב על י
 ח' בלי סדר מיוחד, כפי מה שעולה בשעת הזכרון"הערה: הדברים נכתבים לגליון 'דברי שי

בספר אבני אהרן שכתבנו עמ"ס אבות, הבאתי חידושים ממרן שליט"א בכמה מקומות על המשניות שם בספר, ומרן שליט"א עבר   אא..  
אחד ואישר לי בפיו שהכל כתוב נכון כפי שהוא מרן שליט"א התכוין. היה זה לפני שהדפסתי את הספר באלול על כולם בפרטות אחד 

תש"ס, אז מרן שליט"א אמר לי להביא לו את כל הספר קודם שנדפס ואמר לי לכתוב לו ע"ג דף את כל מספרי העמודים שם הבאתי  
 ,  את כל הדברים בשמו, ואמר לי להביא לו את זה לפני שבת

והיות שלמדתי בזכרון יעקב אמר לי לומר לנכדו הבחור [דאז] שניאור צביון שיבא לקחת את זה, וכשבוע אח"כ הגעתי לבני ברק  
ופגשתי את מרן שליט"א באיזו חתונה של נכד הגר"ח גריינימן זצ"ל וכשמרן שליט"א יצא בדרך אמר לי שכל מה שכתבתי שם היה 

 כתוב טוב מאד ויפה.
שובות של מרן שליט"א שנדפסו בסוף אבני אהרן שם, מרן שליט"א אמר לי אז שאביא לו מסודר בכת"י את כל השו"ת, ב. גם כל הת

והגעתי עם זה בצהרים, אז הלך לאכול עם הרבנית ע"ה, ושאל אותי איזה גמ' אני לומד, ואמרתי זבחים, אז מרן שליט"א או שאמר 
סלון שם, או שהוציא לי בעצמו איני זוכר בדיוק פרט זה, ואמר לי שאשב ללמוד לי לקחת בעצמי מהש"ס פנינים שהיה אז במדף ב

ואח"כ מרן שליט"א חזר וישב עם כל הדפים ועבר על כל התשובות כולם אחד אחד ותיקן והגיה בכ"י כל מקום  עד שיגמור לאכול, 
 ונים בכת"י מרן שליט"א.שהיה צריך תיקון וברוך ה' יש לי את זה עד היום את כל הדפים האלו עם כל התיק

ג. והדפסתי ספר זה לחתונתי בשעה טובה, ושאלתי את מרן שליט"א אם לחלק אותו בחתונה ואמר לי שספר קודש לא מחלקים 
סתם בחינם. וב"ה השתתף בחתונה הרבה זמן, וד' ימים קודם החתונה באתי לביתו ונתן לי ספר שקל הקודש שיצא אז לאור מתנה  

, וגם ערימה גדולה של ספרים פגומים ואמר לי שאצלם מספרים אחרים ואדביק אותם עמודים חסרים בדבק  לחתונה בלי הקדשה
 וב"ה עשיתי כן ויש לי אותם ב"ה עד היום,  

ד. ושבוע אחר החתונה קרא לי לביתו ואמר לי שרוצה ללמדני ארחות חיים עם האשה ושאל אותי אם יש לי את הספר ארחות יושר  
ווללששתתווקק     ללששתתווקק  ווללששתתווקקר לי ללמוד שם את הסימן של שתיקה והוסיף ואמר לי אז שבכדי להצליח עם האשה צריך ואמרתי שכן ואמ

    ..  !!!!!!  
לפרסום הנני כותב לך שהיו ב' פעמים שמרן שליט"א כשהייתי עמו לבד, ליוה אותי לדלת כשיצאתי לילך. והיה זה ממש ושלא ה. 

ן שליט"א ישב לבדו בסוכה והיה לי פלא באזני ממש שמרן שליט"א הסתכל עלי מעין עולם הבא. ופעם אחת בסוכות כשהגעתי מר
!, ומרוב שאיני מבין מה מרן שליט"א ראה בי אז כבר איני בטוח ושמא לא שמעתי טוב מה שמרן אמר לי: הא [בקמץ], ר' אהרן הגיעו

 שליט"א אמר.
ל בני אדם, ואף עתה שנכנסתי בערב דערב ראש השנה תשפ"א ו. ותדע לך, שהנני מאד מפחד ממרן שליט"א מפני ראייתו הרחוקה ע

אם אתה מאמין   -כשנפגשנו בבית מרן שליט"א, מרן שליט"א הביט בי בעיניו הקדושות, וכל פעם שהנני נזכר בראייה החדה הזאת 
 אז תדע לך שהנני כל פעם רועד רעד בגופי מרוב פחד !!! . -לי 

 
 

שתת   תאתא   תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בראשית תשפ"א

רואתא אלקאם כא טו ר

 הק רה תאה ו' שעמאם רכא טו ר  תת  אמא  תאתא 
כנגד ו' סדתא  ותה ת על שה הגנוזה  מעמקא ה תאאה

בפרשתנו פרשת בראשית, דבר בעתו מה טוב, 

את  להגדיר  הטוב,  הקב"ה  שבחר  במה  להתבונן 

כל מה שברא בששת ימי בראשית בתואר "טוב", 

החל מבריאת האור ביום הראשון שכתוב בו )שם 

וכך בשאר  טוב",  כי  "וירא אלקים את האור  א-ד(: 

ימי בראשית שכתוב בהם )שם י, יב, יח, כא, כה(: "וירא 

אלקים כי טוב".

לא  השני  היום  של  בראשית  במעשה  אמנם 

"וירא אלקים כי טוב", אולם על כך כבר  כתוב בו: 

מלאכת  נגמרה  לא  כי  ז(,  )שם  הטעם  רש"י  פירש 

"כי  פעמיים  כתוב  ושם  השלישי,  היום  עד  המים 

טוב", אחד על היום השני ואחד על היום השלישי. 

ההגדרה  של  המשמעות  מהי  להבין  ביאור  וצריך 

כי  אלקים  "וירא  בראשית:  ימי  מששת  יום  בכל 

משהו  ברא  שהקב"ה  הדעת  על  יעלה  וכי  טוב", 

שהוא לא טוב.

 מדוע לא כ ו  על  תאא  אדם: 
רואתא אלקאם כא טו ר

זה  בענין  שמצינו  מה  להתבונן  ראוי  עוד 

במעשה בראשית של היום השישי, שברא הקב"ה 

רמש  כל  ואת  והחיות  הבהמות  כל  את  תחילה 

כה(:  )שם  השישית  בפעם  כתוב  כך  ועל  האדמה, 

עוד  כך,  אחר  מיד  והנה  טוב".  כי  אלקים  "וירא 

באותו יום השישי, ברא הקב"ה את האדם )שם כו(: 

"ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו".

אולם על בריאת האדם לא נאמר "טוב" פרטי: 

כל  בשאר  שכתוב  כפי  טוב",  כי  אלקים  "וירא 

כללי על כל מעשה  "טוב"  מעשה בראשית, אלא 

בראשית )שם לא(: "וירא אלקים את כל אשר עשה 

והנה טוב מאד". וכאן הבן שואל מה נשתנה האדם 

"וירא  עליו  כתוב  שלא  בראשית,  מעשה  מכל 

אלקים כי טוב".

מפרש  זו  קושיא  ליישב  כדי  כי  הנראה  כפי 

אלקים  "וירא  שכתוב:  מה  כי  ח-ה(,  )ב"ר  המדרש 

גם  רמז  הוא  מאד",  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את 

על בריאת אד"ם שהוא אותיות מא"ד, והנה לשון 

המדרש: "מא"ד הוא אד"ם, הדא הוא דכתיב וירא 

והנה  מאד,  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים 

טוב אדם". וכן מבואר עוד במדרש )שם ט-יב(: "הוא 

מא"ד הוא אד"ם, הינון אותיות דדין, הינון אותיות 

הוא  הדא  הללו[,  אותיות  הן  הללו  ]אותיות  דדין, 

טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  וירא  דכתיב 

מאד, זה אדם".

אך עדיין צריך ביאור, שהרי כל מעשה בראשית 

כלול במה שכתוב: "וירא אלקים את כל אשר עשה 

והנה טוב מאד", ועם כל זאת פירט הכתוב אצל כל 

אחד מהם "כי טוב", מדוע אם כן לא פירט הכתוב 

גם על בריאת האדם "כי טוב", רק כללו בהגדרה של 

"וירא אלקים את כל אשר  כל הבריאה בדרך רמז: 

עשה והנה טוב מאד" - מא"ד אותיות אד"ם.

 רעולמא עולמא הלוואא  הא
 מעל  חן לשנא  כל ע ר

בהקדם  בזה,  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שסיים  מה  ט-ד(  )ב"ר  במדרש  שדרשו  מה  לבאר 

"וירא  בפסוק:  בראשית  ימי  ששת  את  הקב"ה 

אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".

שבנה  למלך  משל  אמר,  חנינא  בר  חמא  "רבי 

פלטין  פלטין  אמר  לו,  וערבה  אותה  ראה  פלטין, 

הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם שהעלית 

חן לפני בשעה זו. כך אמר הקב"ה לעולמו, עולמי 

עולמי, הלוואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם 

שהעלית חן לפני בשעה זו.

בתו,  את  משיא  שהיה  למלך  אמר,  יונתן  רבי 

וכיירה וציירה, וראה  ועשה לה חופה ובית וסיידה 

אותה וערבה לו, אמר לה, בתי הלואי תהיה החופה 

חן  שהעלית  כשם  עת,  בכל  לפני  חן  מעלת  הזאת 

עולמי  לעולמו,  הקב"ה  אמר  כך  הזו.  בשעה  לפני 

עולמי, הלוואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם 

שהעלית חן לפני בשעה הזו".

בעולם  מיוחד  כך  כל  היה  מה  ביאור  וצריך 

באותה שעה שגמר הקב"ה את מלאכתו, שמצא כל 

כך חן בעיני ה', עד שביקש מעולמו: "עולמי עולמי 

הלוואי תהא מעלת חן לפני בכל עת, כשם שהעלית 

חן לפני בשעה זו". והנה מדברי ה"פרי צדיק" )פרשת 

בראשית אות ג( וה"שפת אמת" )פרשת נח תרס"ב בדיבור 

הא'( מבואר, שהם מפרשים כוונת המדרש על החן 

אחרי  מיד  בעולם  שהיה  השבת,  יום  של  המיוחד 

גמר מלאכת הבריאה ביום השישי.

אולם אנו רואים שהמדרש קבע את החן שמצא 

המלאכה  בגמר  שכתוב  מה  על  בבריאה,  הקב"ה 

ביום השישי: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה 

"ויהי  הפסוק:  סוף  שהביא  לפני  עוד  מאד",  טוב 

מה  על  כן  פירש  ולא  השישי",  יום  בוקר  ויהי  ערב 

ביום  אלקים  "ויכל  ב-ב(:  )שם  השביעי  ביום  שכתוב 

השביעי מלאכתו אשר עשה". לכן כדרכה של תורה 

בחסדי ה' כי לא תמנו, אנו מתחילים מעגל חדש של מאמרים על פרשיות השבוע לשנה חדשה זו ה' אלפים תשפ"א. 

הבה נפתח בנתינת שבח והודאה להקב"ה החונן לאדם דעת על העבר, שעמד לימיננו בזכות הרבים, להשתעשע 

מדי שבת בשבתו בפרשת השבוע ובמועדים באורם הבהיר של רבותינו הקדושים, הראשונים והאחרונים, ונפיל את 

 תחינתנו על העתיד, שיאיר הקב"ה את עינינו באור תורתו, להשיג מעט מזעיר מהאוצר הבלום בתורה, כתפלתו

של דוד המלך נעים זמירות ישראל )תהלים קיט-יח(: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".


