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“I shall take you out from under the burdens of Mitzrayim”

The Valuable Lesson Learned from the Four Expressions of Geulah-- 
to Distance Ourselves from the Goyim and Their Practices in Galus

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vaeira 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Yochanan explains in the name of Rabbi Benayah that the 
institution of the four cups of wine corresponds to the four 
forms of geulah mentioned in the pesukim cited above.  

Note that HKB”H repeats His promise to remove Yisrael 
“from under the burdens of Mitzrayim” twice—once at 
the beginning of the expressions of geulah and once again 
after mentioning all four expressions of geulah.  We will 
endeavor to explain the significance of this repetition.   

The Four Expressions of Geulah  
Correspond to Four Types of Geulah

We will begin to shed some light on the subject by 
referring to the Midrash on this week’s parsha (S.R. 88, 5).  
It clarifies why HKB”H employs four expressions of geulah: 
והוצאתי, כאן,  יש  גאולות  ד'  מצרים.  סבלות  מתחת  אתכם   "והוצאתי 

 והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, כנגד ד' גזירות שגזר עליהן פרעה, וכנגדן תיקנו

 חכמים ד' כוסות בליל הפסח, לקיים מה שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה'

 Four geulos are present here . . . corresponding  אקרא".
to the four decrees imposed upon them by Pharaoh.  
Corresponding to them, the sages instituted four cups 
on the night of Pesach, to fulfill that which it says 
(Tehillim 116, 13): “I will raise the cup of salvations, and 
I shall invoke the name of Hashem.”

The Matnos Kehunah enumerates the four decrees 
alluded to by the Midrash: (1) The decree to subject 
them to hard labor (Shemos 1, 14): “They embittered 
their lives with hard work.”  (2) The decree to drown 
the newborn males (ibid. 22): “Every male child that 
will be born, you shall throw him into the river.”  (3) 

In this week’s parsha, parshas Vaeira, it behooves us 
to reflect upon the well-known four expressions of geulah 
mentioned in relation to our geulah from Mitzrayim.  They 
left an indelible impression on Yisrael’s four subsequent 
galuyos—Bavel, Madai, Yavan and Edom—and the 
geulos from those galuyos.  Here are the pertinent pesukim 
(Shemos 6, 6): 

מצרים,  סבלות  מתחת  אתכם  'והוצאתי'  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  "לכן 

גדולים,  ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  'וגאלתי'  מעבודתם,  אתכם  'והצלתי' 

אלקיכם  ה'  אני  כי  וידעתם  לאלקים,  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  'ולקחתי' 

המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים".

Therefore, say to the Bnei Yisrael, “I am Hashem, 
and I shall take you out from under the burdens of 
Mitzrayim; I shall rescue you from their servitude; I 
shall redeem you with an outstretched arm and with 
great judgments.  I shall take you to Me for a people 
and I shall be a G-d to you; and you shall know that I am 
Hashem your G-d, Who takes you out from under the 
burdens of Mitzrayim.”  

Our blessed sages teach us an illuminating fact.  In these 
pesukim, HKB”H mentions four distinct expressions of 
geulah: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי—I shall take you out, 
I shall rescue you, I shall redeem you and I shall take 
you.  In fact, the four cups of wine we drink on the first 
night of Pesach were instituted to correspond to these four 
aspects of geulah.  Let us refer to the Talmud Yerushalmi 
(Pesachim 68b): ,בנייה רבי  בשם  יוחנן  רבי  כוסות,  לארבעה   "מניין 

וגו', אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן  גאולות,  ארבע   כנגד 

וגו', והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי".  Rabbi    ולקחת אתכם לי לעם 
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his topic has interested me for a while. I have spoken to many parents 
who describe how smart their child is and sometimes (but not always) 
they are correct. Not only are they proud of themselves but they convey 
the message that they have won the lottery. Yet, their children are not 

always achieving success. Many of these children excel in elementary school and 
then underachieve in high school. Some excel throughout high school and then 
live mediocre lives.
 
In addition, many parents love labeling their kids as smart. Sometimes, they will 
embrace a single incident, or a few isolated incidents, to allow them to label their 
children as being smart. I have spoken to people who label their wives as being 
smart with the intention of increasing their wife’s burden and, of course, lessening 
their own. Others declare themselves to be smart with the opposite intention. 
Being smart makes them unique and therefore exempt from the rules that apply 
to those less intelligent.
 
Attaching the label of above average intelligence 
to their children allows people to minimize their 
investment in those children while, at the same 
time, increasing what is expected of them. Many 
resentments, fights, and disappointments 
between parents and children have resulted 
from the children being labeled above average.
 
I recently saw a research paper where someone 
tracked the lives of 750 people whose I.Q. scores were completely off the charts. 
They monitored their lives for over 50 years. They found their success in life to be 
divided into three groups, with about 250 people in each group. Some were highly 
successful, some moderately so, and the third group consisted of people whose 
lives showed the typical failures we have seen of others.
 
That surprised them, so they researched each of the 750 families to understand 
what were the factors which decided which of the three groups they would 
eventually belong to. It is important to note that they defined success not only in 
terms of wealth and major achievements. They also included in their definition the 
ability to marry, stay married, hold a job, etc.  
 
Their conclusion was that success is based more on the family dynamics during 

the child’s formative years. In the houses where parents empowered their children 
(very different from spoiling or enabling them) to speak up for themselves, to be 
inquisitive, and to become independent, their children then used their intelligence 
to their maximum ability. For those that were not afforded the same opportunities, 
their intelligence offered them little or no advantages over others.
 
That is why some children seem intelligent and then, when they become older, 
they seem to have “dumbed down”. They have lost their competitive edge, their 
confidence, and/or their passion for life.
 
In other words, intelligence is only a single trait which when used as a 
part of an overall supportive upbringing, gives children an advantage 
over others. Left standing alone, intelligence offers them little, if any, advantage 
over those with average intelligence.
 

Allow me to highlight how immaterial intelligence is 
when looking at the complete picture. Above average 
intelligence has almost no value past a certain level. 
Super smart means little if anything at all. In addition, 
intelligence brings with it risks that otherwise would 
not exist. Some intelligent people lack social skills, 
either naturally or because they become impatient 
with people less intelligent than they are.
 
Therefore, for example, if a person wanted his son 

to stay in learning after he gets married, it’s not enough for him to succeed 
in Yeshiva. I have always wondered why those Yeshivas that don’t offer secular 
studies in the afternoon don’t have a higher ratio of Mechanchim and Gedolim. 
Now I understand.
 
To excel, the gifted child still requires being empowered by his family, both verbally 
as well as by creating a culture that promotes such a life. Such a home must 
show respect for Torah instead of other interests such as vacations and expensive 
purchases. It is not enough to show a superficial respect for Torah.
 
The same attention must be given for anything people want their children to 
become. Do not overplay any of their exceptional skills. (I can’t tell you how 
many boys who were definitely going to be computer programmers ended up 
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"...intelligence is only a single 
trait which when used as a part of 
an overall supportive upbringing, 

gives children an advantage..."

By Rabbi Shmuel Gluck

any people, when faced with a Nisoyon, make commitments and 
follow with an overall increase in their Avodas Hashem. Then, when 
the Nisoyon passes, most people fall back to their previous, faulty level 
of performance. This is like the person who has a kidney stone and 

promises to say Asher Yotzar with true concentration and it lasts for days, maybe 
a week. Most of us look at such a person as normal, someone we can all relate 
to. The Torah sees this differently.
 
Vaya’ar Paro Ki Chodal Hamotor V’haborod V’hakolos, Vayosef Lachato. And 
Paroh saw that the hail stopped falling and the noise stopped, and he again 
sinned. The Medrash (12/7) says: Koch Heim Horesho'im. That is the practice of 
Resho'im. Kol Z’man Shehein B’tziro Ho’yu Machni’yim Atzmom. As long as they 
are under pressure, they become subservient. Mishehatz’ro Overes, Chozrin 

Lkilkulon. As soon as the pressure is removed they return to their actions.
 
Doing good because a person feel like he does not have a choice is not a 
statement on their character, only on their survival skills. Therefore, when the 
increased Avoda does not sustain itself, the person isn’t demonstrating, as he 
thinks he is, an imperfect Eved Hashem. He is only demonstrating survival.
 
While it is very difficult to repeatedly sustain our commitments, at least people 
should realize how Hashem looks at them. Hopefully, it will cause people to 
commit to a single act which they can then sustain for life. For example, instead 
of promising to concentrate on Asher Yotzar for life, commit not to walk 
around when saying it. Not only is that easier, it will eventually lead to increased 
concentration.
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Parshas Va’eira - “Pesach is Coming” - A Strategy For Women to be Optimistic 

David Gurwitz 

   
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l was niftar on 27 Teves 5649 (1888). His yahrtzeit is this Motzoei Shabbos, Parshas 
Vaeira. 
  
I owe so much to Rav Hirsch - we all do - and would like to again dedicate this week’s column l’illui his neshamah (395) 
in hashomayim (395), which have the same value. 
  
Now is a great time to frame the subject of “Pesach is coming” in a manner that permits for greater optimism for women. 
Why? 
  
Parshas Va’eira, meaning “I appeared,” comes amidst the first six parshiyos of Sefer Shemos, forming the period 
of Shovavim, which is comprised of the first letters of these six parshiyos. Since Shovavim is also begematria “eizer 
kenegdo,” it is a time to focus on the enhanced role of women - in the actualPesach story and in the preparations for 
the Sedorim. 
  
There is a certain truth to the joke regarding the difference between an armed intruder and a frum woman cleaning 
for Pesach: At least you might be able to negotiate with the intruder! 
  
A certain feeling of “desolation” has been known to occasionally “appear” to women when Pesach is approaching, given the 
enormity of the cleaning and cooking tasks. The sometimes forgotten reality is that the desire to get rid of physical chometz is 
obviously tied to a greater spiritual effect of its removal. 
  
Chometz written backwards spells tzemach, growth. This is really the goal. That is also one reason why the calendar is 
adjusted so that Pesach must come during the spring. We must join physical “nature” in its growth cycle with 
our ruchniyus growth cycle. 
  
How can this mindset of despair be reversed? 
  
The answer that might help turn feelings of “desolation” from the hard work into a true satisfaction when finally sitting at 
the Seder lies in the unique bracha that women say every day: “She’asani kirtzono - Hashem made me according to His 
Will.” 
  
Let’s get there slowly to see how. 
  
We see desolation mentioned in the kappitel which is associated with Parshas Va’eira, Tehillim 46. Posuk 9 states, “Lechu 
chazu mifalos Hashem asher som shamos ba’aretz - Go and see the works of Hashem, Who has brought desolation (sam 
shamos) in the land.” 
  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l discusses this posuk, showing how the idea for permanence is expressed by the 
word sham or sam, meaning there, place, or name.  
  
He explains that Hashem only brings destruction - shamos - to the world in order to bring salvation closer, 
since posuk 10 says that Hashem seeks to end wars by destroying once proud states.  
  
Posuk 12 states, “Hashem Tzevakos imonu misgav lonu Elokei Yaakov selah - Hashem of the hosts is with us, Hashem of 
Yaakov is our high tower.” Rav Hirsch says here that Hashem is exalted in nature as well as the world of men, as we see in 
the parsha as well.  
  
We see several hints to Pesach in this kapittel. There is reference to waters roaring and mountains moved and kingdoms 
teetering. Lonu, meaning our, is begematria hateva, nature. Kos, cup, is also begematria 86, hinting at another effect of our 
drinking four cups: reversing the “natural” mindset of Mitzrayim. 
  
Ripping apart “nature” - our nature as well - is a major part of the Pesach mindset, besides ripping apart our homes. 

arshas Va'eira has in it the first seven of the ten Makkos 
Hashem visited upon Mitzrayim. It is a Parsha that 
elementary school Rabbeim and Mora's look forward 

to. Which child is not thrilled by the action packed storyline, 
the classroom is animated (pun not intended). We'd be  
hard put to find a 8-9 year old boy (maybe older too) that's 
not fascinated by frogs, rivaled only by blood. It's great for 
teaching children but there also has to be something for us 
adults to learn from, to derive a life-lesson from. Let's try and 
find something.

Frogs. There is a famous Gemara (Sanhedrin 67b) as to the 
origin of the צפרדע. Rebbe Akiva, based on the Pasuk (8:2) ותעל 
 singular, who believes one lone frog was the mother-הצפרדע 
of the Makkah. (Rashi in Sanhedrin seems to say she just kept 
on giving birth to frog after frog while Rashi in Chumash 
says that the Mitzriyim hit that frog and streams of frogs 
came out.) Rebbe Elazar Ben Azarya chastised Rebbe Akiva  
and says; these Agadiac topics are not for you-you should use 
your exceptional "Kishron" for the real hard stuff: Negaim 
and Ohalos. A disparaging compliment if there ever was one.  
Says Rebbe Elazar Ben Azarya what happened was that this 
one frog whistled and all the frogs of the world came-like a 
pied piper. We all wonder why Reb Akiva's Pshat was so off 
the mark that he deserved the comment, especially since Reb 
Elazar's Pshat does not seem that much better. 

The Avnei Shoam (Rav Moshe Leib Shachar, one of the יקירי 
 of the last generation) leads us to another famous ירושלם
Gemara (Pesachim 53b) which relates that Chananya, 
Mishael and Azarya learned from the צפרדע to walk into the 
fiery furnace of  Nevuchadnezzar rather than bowing to his 
monument. They said that if the frogs went into the ovens, 
surely we who are commanded in 'קידוש ה should do so. Reb 
Elazar's objection was that Reb Akiva held that all the frogs 
had been created in miraculous fashion, "miracle frogs" that 
were created for this very purpose, to carry out Hashem's 
Will through the Makkah. Reb Elazar held that the frogs were 
regular, natural, created for whatever frogs are created for-
they just came to Mitzrayim through the sound of a whistle 
which they heard.  He held that nothing can be learned from 
"miracle frogs" , created with this specific מסירת נפש in mind. 
The Kal V'Chomer can be learned only from regular frogs.

Such a fascinating thought leaves us wondering, in fact, what 
was Reb Akiva thinking? This train of thought leads us to 
try and appreciate the  עומק of yet another famous Gemara 
(Berachos 61b) and apply the life lesson to ourselves. The 
Gemara relates the tragic suffering of Reb Akiva's last 
moments as the Reshaim raked his skin. Despite all the pain, 
Reb Akiva said Shema Yisroel and when questioned by his 
Talmidim his response was: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך 
 my entire life I was tormented by this Pasuk-אפי' נוטל את נפשך 
that requires us to sacrifice our lives' for Hashem -אמרתי מתי 
ואקיימנו לידי   I wondered anxiously, when will I have the-יבא 
chance to fulfill it-ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו-and now I have the 
chance, should I not fulfill it? (Mefarshim explain that the 
Talmidim felt that he should use his powers to escape)

He taught them of his outlook on Kiddush Hashem. It is not 
just an obligation when the opportunity presents itself but it 
is an event, a moment of loving Hashem so much, connecting 
in the highest possible way that I yearn for it, with a constant 
hunger for it to happen-every single day. He showed them: 
this is what every man is created for-לקדש שם שמים-should I 
not want to accomplish the reason for which I was created for? 
He tutored them in  מה חובתו בעולמו-to be מקדש שם שמים. Every 
 .EVERYTHING-שהכל ברא לכבודו -is created for that task נברא 
To Reb Akiva there was no distinction between a "miracle 
frog" or a natural frog or even himself-we all have to do the 
same thing-to enhance  כבוד שמים. 

The life lesson is just that: a lesson about why Hashem gave 
us the life that we have. The way life is, it's too easy to make a 
 Much has .קידוש השם  and it's equally easy to make a חילול השם 
been written about the reaction of the Goyim to our behavior 
at the Siyum Hashas-Baruch Hashem we behaved in ways 
that impressed them. Even the Goyim have to see- וראו כל עמי 
 the way a Yid, who knows he carries the Shem Hashem -הארץ
on himself, conducts himself in all aspects of life. 

May we all be Zocheh to do our part of  קידוש שם שמים until the 
whole world will recognize the Borei Olam with the ultimate 
.גאולה במהרה 
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'ורת חסד על לשונות'  
‘The teaching of kindness is on his tongue’ 

He was lying on his deathbed when I came to visit him in the hospital, 
thin and wasted, but his eternal smile was filled with warmth. Love of 
Israel flowed from him. Who would believe that only a week and a half 
later I would accompany this pious man on his final journey to his resting 
place? 
At that visit, when he heard that I had come to visit him, he called out to 
me warmly and he asked why I did not come into his room? I stood in 
the doorway of the isolation ward where any visitor had to put on a 
sterile gown and gloves before entering the room, and from outside the 
room I explained that I was putting on the bigdei Kehuna [priestly 
garments] before entering the room. 
Despite his weakness he laughed, and I asked him to tell me a story 
which was his holy way. I saw that it was difficult for him to talk because 
of dry mouth, but R’ Simcha was not one to forego a god story which 
would encourage another Jew, and this is what he said: 
“There was a man who wanted to see the king, so he saved every penny 
until he had enough for the trip to the capital and he entered the royal 
palace. He was pleased to be there, but he had one problem, the large 
palace had many rooms and halls and to enter and see the king in his 
glory was not easy, also some doors were locked, and some were secret 
passages. 
“Instead of being disappointed, he sat in a corner of the palace and he 
began to sing to himself with devoted joy. The king in his chamber heard 
the sweet sound of singing and he was curious to find out where this was 
coming from? A brief investigation revealed the answer, the king asked 
that the man be brought before him and at that moment the man’s 
dream came true.” 
R’ Simcha concluded: “This is the meaning of the songs that we sing on 
Shabbos night: ‘I will sing praises, bringing them up through the portal’, 
that is, through song all the gates will be opened, even those that are 
locked.” 
I was very pleased with the amazing mashal [parable] and the next day I 
used it when a young boy came to me in the morning before Shacharis 
and asked me what the significance was there of pisukei d’zimra that we 
say in the morning and why wasn’t one song enough? 
I immediately replied with this nice mashal and he understood the 
reason Chazal established pisukei d’zimra, that by saying them, we open 
gates so that we can stand before the Creator with Shemona Esrei before 
the King, in His glory. 
This story should be l’ilui nefesh HaRav Rebbe Shmuel Simcha ben HaRav 
R’ Yisroel HaKohen who wrote the Tiv HaHischazkus column for a 
number of years. .ש.ס.                                                                     ת.נ.צ.ב.ה 
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 קשה עלינו פרידתך
Your departure is difficult for us  

This was supposed to be a regular piece on the weekly 
parsha, but to our great dismay, on Motzaei Shabbos 
Parashas Shemos, we were received the difficult news that 
the leader of our chaburah was taken from us – the Rosh 
Kollel, Rebbe Simcha Rosenfeld z”l. 
The one who led our holy group from its inception until the 
final week, who was a partner in this sheet from its inception 
and he even wrote words of chizuk, who sat together with 
the members of the group, who devoted individual time to all 
of them, even when he was not with them he was always 
found listening intently, who with a smile could break down 
barriers, even barriers that had been in place for years, 
hearts opened before his broad heart which was open like a 
hall to everyone no matter his status. 
For close to two decades he gave shiur in the evening in our 
Bais Midrash, in days of joy and days of distress, in the heat 
and in the cold, when the table was filled with listeners and 
even when he sat alone with one listener, the shiur was the 
same, with grace, kindness, and pleasantness. 
He always tried to instill in us, his students to recite berachos 
out loud and with intent, quoting his father-in-law, author of 
‘Ma’adanei HaShulchan’ zt”l, that when a person accustoms 
himself to recite berachos out loud, first and foremost, he 
publicizes the mitzvah of reciting a bracha with intent. He 
also benefits others by answering amein. Additionally, 
whoever is accustomed to recite a bracha out loud, then 
when he is in doubt if he said a bracha achrona or not, he can 
rely on this, that if he did not hear himself, then certainly, he 
has not yet recited the bracha. 
This is not a eulogy, but rather, it is a brief and painful 
departure, R’ Simcha! Your departure is difficult for us! Who 
will fill this large void in our hearts? Who will console us for 
your loss? We are sure R’ Simcha, that your good deeds 
precede you in the True World. 
May it be His will that you be an advocate for your family, for 
the chaburah, for the readers of Tiv Hakehila, and for all of 
Klal Yisrael. May you always be remembered, and may 
Hashem wipe away the tears from everyone’s faces. 

 תנצב"ה
-  

                                                                      לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    
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Be Careful What You Hear 
וידבר אלקים אל משה,  “ 6:2
 ”ויאמר אליו אני ד'
וארא אל אברהם אל יצחק  “ 6:3

 ”ואל יעקב בא-ל שד-י ושמי ד' לא נודעתי להם 
“Hashem spoke to Moshe and said to him: I 
am Hashem.”  “I appeared to Avrohom, to 
Yitzchok, and to Yaakov as Keil Shakai, but 
with My Name Havayah I did not make 
Myself known to them.” Moshe asks 
Hakodosh Boruch Hu why He did evil to 
Klal Yisroel, and why He sent Moshe to 
Paroah, when it seemingly did not help Klal 
Yisroel, but was to their detriment.  
Hakodosh Boruch Hu responded to Moshe 
saying to him, that He is Hashem, and that 
He appeared to Avrohom, Yitzchok, and 
Yaakov with the Shem Keil Shakai, and the 
Shem Havayah was not known to the Avos.  
The Medrash on this Posuk tells us that 
Moshe became angry, and he forgot his 
Torah.  From where do we see that Moshe 
forgot his Torah?  Additionally, why does 
Hakodosh Boruch Hu tell Moshe here with 
which Names He revealed to the Avos?     
 Rebbe Yose Bar Chanina said that 
the Name of Elokim, “וידבר אלקים,” is used 
regarding how He acts towards the 
Mitzriyim, while the Shem Havayah, “  אני
 is used regarding how He acts towards ”,ד'
Klal Yisroel. ( שמות רבה)  
 Rebbe Yose Bar Chanina is saying 
that towards the Mitzriyim, Hakodosh 
Boruch Hu acted with the Midas Hadin, 
and punished them for all of the evil that 
they perpetrated against Klal Yisroel.  
Whereas towards Klal Yisroel, He acts with 
the Shem Havayah, employing the Midas 
Harachamim, even though Klal Yisroel 
were not necessarily worthy of it. (עץ יוסף) 
 The Medrash seems to be telling 
us that the plea of Moshe Rabbeinu was not 
fundamentally flawed or incorrect.  Moshe 
did not complain to Hashem, rather it was 
a humble Tefilah on Klal Yisroel’s behalf, 
which was aroused from the pain he had 
over the terrible plight of Klal Yisroel.  If so, 
what did Moshe do to cause Din to come 
upon him, and for him to forget his Torah?  
Moshe opened his ears to the words of 
Dasan and Aviram.  While Moshe was 
certainly not influenced by them, he was 
well aware that he needed to be wary of 
them, as they were known rabble rousers 
and were always looking to stir up trouble.  
In previous times, when he heard Dasan 
and Aviram speak, it had no effect upon him 
for he saw what they said to be putrid and 
abhorrent.  He knew they were spewing evil 
words, and it had absolutely no value or 
meaning to him.  However, this time, when 

Dasan and Aviram spoke to him, it struck a 
chord within Moshe.  Moshe was in pain 
over Klal Yisroel’s plight, and thus he 
wanted to do everything he could on behalf 
of Klal Yisroel.  It says in the Pesikta 
Zutrasa, that even Dasan and Aviram were 
not held accountable for these words that 
they spoke, for they too spoke out of 
desperation.  While inherently they could 
have said something, the way they said it 
was incorrect, and had dire ramifications.  
Being that Moshe listened to these words, it 
caused his wisdom to be confused, and his 
own Tefilah to come forth in an 
inappropriate way.  In the eyes of 
Shomayim, this was enough to cast him as 
a “fool.”  There is a great lesson we are to 
learn from this incident.  Anything 
improper we have can have an insidious 
effect upon us. Imagine the great leader 
Moshe Rabbeinu, one who achieved exalted 
heights of Ruchniyos, yet hearing improper 
words from these two evil men caused him 
to forget Torah, certainly we need to be 
careful as to what we hear so that it not 
have a detrimental effect upon us.  We must 
be vigilant to protect ourselves from 
hearing that which we should not, words 
which can detrimentally penetrate our ears 
and contaminate our Neshomos.  The 
converse is true as well – that one should 
associate himself with the righteous, and 
listen to proper words, for their words bring 
blessing and goodness to our Neshomos – 
that causes the foolish man to become wise. 
 (אור הצפון)
 The Medrash says that this Posuk 
is connected to the Posuk in Koheles 7:7 
“For harassment makes the wise man 
foolish, and he loses the gift of 
understanding.”  This refers to Moshe 
Rabbeinu who forgot his Torah.  This 
Medrash needs explaining, for where do we 
see that there was any Shikchus Hatorah, 
forgetting the Torah?  Moshe was in 
Shomayim when Klal Yisroel made an 
Eigel.  When Moshe came down holding the 
Luchos and saw the Eigel, he broke the 
Luchos he was holding.  The Torah has two 
different types of strength that it can give a 
person.  For one who is naturally a כעסן, one 
who angers easily, the Torah cools down his 
anger, as the Torah is compared to water 
which puts out fires.  For one who by nature 
is “נוח”, exceedingly laid back, without 
passion for that which is important, the 
Torah gives the person the power to become 
angry (for the correct reasons), and that is 
why the Torah is compared to fire.  Moshe 
Rabbeinu was naturally a כעסן, however 

because he occupied himself constantly 
with the Torah Hakdosha, it cooled down 
his anger, so that he never became angry.  
However, when Moshe went down from 
Shomayim and saw the Avodah Zara, that 
caused him to forget the Torah.  As it says 
in Shemos Rabbah 46:1 that the letters of 
the Luchos flew off, which alludes to 
Shikchus Hatorah.  Once Moshe Rabbeinu 
forgot his Torah, and was not inextricably 
connected to the Torah, then – he became 
angry.  The Koach of Torah was not there to 
protect him from becoming angry.  So too 
over here, had Moshe Rabbeinu not had 
Shikchus Hatorah, it would have been 
impossible for him to become angry.  “  העושק
 ,The Matanah – ”יהולל חכם ויאבד את לב מתנה 
the gift, refers to the Torah Hakdosha.  
Being that he lost his gift of the Torah 
Hakdosha, he forgot it, then he reverted to 
his innate nature, and become angry.  By 
the fact the Moshe was able to become 
angry that is the proof that he forgot his 
Torah. (חכמת התורה)  
  The Torah has a tremendous 
Koach, and for those who truly attach 
themselves completely to the Torah, it 
makes them a better person.  Moshe 
Rabbeinu could not get angry at all as long 
as he was completely connected to the 
Torah. Moshe Rabbeinu became emotional 
about the plight of Klal Yisroel, and he 
listened to the words of Dasan and Aviram.  
This caused him to have a momentary lapse 
in his connection to the Torah, and this 
caused him to become angry.  What an 
important lesson for us to learn from here.  
We need to be so careful as to what we listen 
to, for we don’t realize what effect it can 
have upon us.  Hearing bad things has a 
detrimental effect on us, while hearing good 
things has a positive effect on us.  Just as 
when we eat food, it goes into our bodies and 
has an effect on us, so too every word we 
listen to goes into us and has an effect on 
us.  Those words have the ability to attach 
us to the Torah and Hakodosh Boruch Hu, 
or Chas V’sholom to separate us from the 
Torah and Hakodosh Boruch Hu.  Another 
important lesson to learn from here that we 
must know that Hakodosh Boruch Hu is the 
Shem Havayah, Rachamim.  However, 
there are times that the Rachamim is 
revealed and there are times it is hidden.  
The Avodah of a person in this world is that 
even when he does not see the Rachamim 
he must have complete Emunah that it is 
all in fact Rachamim.  May we be Zoche to 
see the Yad Hashem at every moment of our 
lives and always see the Rachamim.   

Parashas Vaeira פ"שת אראותשרפ

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

ןינתליהיווידבעינפלוהערפינפלוהטמתאןרהאךלשיו
Aharon threw down his staff before Pharaoh and his servants, 

and it became a snake.  (7:10)

The Talmud (Menachos 85A) relates the dialogue that 
ensued between Pharaoh’s magicians and Moshe Rabbeinu
following his staff/snake miracle. The Egyptian magicians chided 
Moshe, “Are you seeking to bring cement to a place filled with 
cement?”  Moshe replied, “I am bringing vegetables to a 
vegetable market.”  At best, the exchange between Moshe and the 
magicians is unbelievable.  The Egyptians’ question lacks 
meaning, and Moshe’s response appears equally perplexing.  The 
Shittah Mekubetzes explains that, actually, theirs was a profound 
exchange, during which Moshe enlightened the Egyptians, 
showing them that their assumption concerning what he was 
doing was inaccurate.

As far as the Egyptians were concerned, they viewed 
Moshe’s actions as nothing more than his version of witchcraft 
and magic (no different than what they were doing).  They 
reasoned that his staff turned into a snake because that is what 
staffs do.  Thus, they told Moshe that bringing magic to Egypt is 
tantamount to “bringing coal to Newcastle”: “There is no point in 
attempting to impress us with your magic.  We wrote the book on 
magic.  This country is filled with individuals, such as ourselves, 
who are quite adept at witchcraft.  Take your ‘toys’ elsewhere.  
Egypt is way ahead of you.”  

Thus, Moshe’s rebuttal was riveting.  “I am not 
performing magic.  This is not some type of show.  This is reality.  
My staff has become a real snake.”  Likewise, when the 
Egyptians replicated the plague of blood, they could not produce 
real blood.  Fish were able to continue breathing in the Egyptian-
generated blood-filled waters, because it was not real blood.

Thus, Moshe was intimating to the Egyptians that 
actually the most propitious venue for performing magic was 
Egypt, because, here in the country that spouted their (fake) 
magic, they could appreciate the reality.  They were able to 
discern between the charlatan and the authentic.  “I am bringing 
vegetables to the vegetable market”: Unlike cement, which is 
uniform, vegetables vary in quality and species. Any discerning 
connoisseur will vouch for this distinction.  The magicians whose 
lives revolved around sham, for whom it was all about exhibition 
and show, not about authenticity and reality, refused to accept 
Moshe’s message; thus, they were relegated to suffer through the 
Ten Plagues until they finally “got it right.”

The mentality of refusing to strive for the real and 
authentic continues to plague us to this very day.  Horav Tzvi 
Kushelevsky, Shlita, observes how we tend to waste our precious 
time on frivolity and pastimes that, deep in our hearts, we know 
are a total waste of time and energy.  The allure of the 
disingenuous is powerful, because it is enjoyable and not 
demanding.  The fact that it is not productive does not seem to 
matter, because, after all, we are enjoying ourselves.  Does 
enjoyment trump productivity?  The yetzer hora makes us believe 
that it does, by creating ambiguity.  When one is enjoying 
himself, it is difficult to accept that he might actually be wasting 
time.  How could enjoyment be a waste of time?  The flip side is 

that, deep in our hearts, we know that real satisfaction is derived 
only from those activities which are meaningful.  The Egyptian 
magicians were obstinate, refusing to see beyond their myopic 
perception of reality.

One who has not observed Judaism through the prism of 
halacha has not been exposed to authentic Torah m’Sinai
Judaism.  Halacha observance is not arbitrary.  One does not 
make a personal autonomous decision to observe the Torah.  It is 
an obligation for every Jew and Jewess to observe mitzvos and a 
responsibility to learn about all aspects of their observance.  
When Hashem gave us the Torah, He took us as His People.  We 
accepted with a declaration of, Naase v’nishma: “We will do and 
we will listen.”  The rest is history.  Those who have rejected 
Torah m’Sinai claim, among other things, that Judaism is no 
longer relevant; its canons are archaic and uninspiring.  
Obviously, they have never observed or experienced the peace 
and sanctity of a Shabbos, or delved over a blatt Gemora; never 
felt the embrace of a warm, committed Torah community; never 
danced a Simchas Torah; and never participated in a Pesach 
seder.  Simply, they have never had a taste of real, authentic, 
unvarnished, unembellished Judaism.

These people have only experienced Judaism without the 
Torah, very much like the poor Jewish man in Chicago who, after 
passing a fancy restaurant, craved what the wealthy diners who 
were feasting on delicious cheese blintzes were having. When he 
saw the mouth-watering cheese dripping down onto their plates, 
the succulent dough wraps that held the sweet cheese together, he 
asked his wife to prepare blintzes for him.  An industrious 
woman, who was willing to try anything to please her husband, 
she agreed.  Perusing through her cookbook, she found the entry 
for blintzes.  “Oh, oh,” she said, “It says here that we need cream 
cheese.  I do not have cream cheese, because we cannot afford it.”

“So skip the cream cheese,” her husband said.  “It is not 
the end of the world if the (cheese) blintzes are cheeseless.”  “It 
also says here that we must mix in walnuts, raisins and honey.  
We have not had those ingredients in years,” she said sadly.  “Do 
it without them,” her husband consoled her.  “Should I also ignore 
the brown sugar, cinnamon and graham crackers?” she asked.  “It 
is not an absolute necessity.  Just start baking, I am starved.  After 
seeing those rich people savouring those blintzes, that is all I have 
been thinking about.”

The man’s resourceful wife turned on the oven, placed 
the baking sheet with the flour and water rolled into blintz shapes, 
and waited for her “innovative” blintzes to bake.  She then placed 
them on a plate and made a big ceremony of bringing them to the 
table to serve her dear husband.  She stood there and proudly 
kvelled, watching her husband eat blintzes, just like the wealthy 
folk at the fancy restaurant.  After a few seconds, she could no 
longer contain herself, “Nu, what do you think?  Do you like it?”  
The man stopped chewing for a moment and looked up at his wife 
and said, “You know, I have no idea what those rich people see in 
blintzes.  They do not taste that special to me.”

Without the cream cheese, brown sugar, honey, walnuts, 
raisins and graham crackers, all one has is flour and water, which 
comprise a poor imitation of blintzes.  Likewise, Judaism without 
Torah is just not Judaism.

All rights reserved to the author  Please direct all inquiries concerning this publication to (02) 585-2216. #1106# 
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The King’s Heart 
“Menachem, did you hear the news?” 
“Good or bad?” 
“Famine, disease, plague, death, blight, 
and terrible destruction.” 
“Oy vey, Efraim. That sounds awful. 
When and where did all of this happen?” 
“Three thousand years ago in Mitzrayim.” 
“Efraim, you have a good sense of humor. 
I always appreciate your jokes. For a min-
ute, you really had me worried. Now that 
you brought up the subject, I would like to 
share with you something that I learned 
today about the plagues in Mitzrayim.” 
“Wonderful.” 
“Try to imagine the plague of tsefardeah 
(frogs). They were everywhere, in the 
homes, in the ovens, even in people’s 
stomachs. The noise from their croaking 
was deafening. Pharoah, the King of Mitz-
rayim, in all of his splendor, is sitting on his 
throne in his royal garments, surrounded 
by his officers. He opens his mouth to 
speak, but you cannot hear his voice. It is 
drowned out by the croaking of the frogs 
in his stomach. Can you imagine anything 
more disgraceful than that?” 
“It was very humiliating.” 
“Pharoah calls to Moshe and Aharon and 
asks them to pray to Hashem to remove 
the frogs from him and from Mitzrayim. 
Then he will send out the nation to wor-
ship Hashem.” 
“Great.” 
“Moshe and Aharon did their part, but 
Pharoah did not keep his half of the 
deal.” 
“Why?” 
“Because Hashem hardened Pharaoh’s 
heart. Over and over again, after each 
plague, Hashem hardened Pharaoh’s heart.” 
“And the entire nation of Mitzrayim was 
destroyed.” 
“Exactly. Shlomo HaMelech wrote in 
Mishlei (21:1) “The heart of the King is in 
Hashem’s hand”. The king cannot just 
think about himself. His decisions affect 
all of the people. Hashem controls his 
heart to make the choices that are right 
for the entire nation. Therefore, Hashem 
hardened Pharaoh’s heart.” 
“But Pharaoh’s decisions allowed Mitz-
rayim to be destroyed.” 
“Our sages give several reasons for that. 
One thing is for sure. It was the will of 
Hashem based on the deeds of the Mitz-
rim.” 
“Menachem, is this still true today?” 
“Yes.” 
“How comforting.” 
“In what way, Efraim?” 
“These are times when the Jewish people 
are in great danger. It appears that our 
fate is in the hands of a few world lead-

ers. Now we know that their hearts are in 
Hashem’s hands. They are really being 
controlled by Him.” 
“Right, Efraim, but He still wants some-
thing from us.” 
“What, Menachem?” 
“The true service to Him that has saved 
the Jewish people from disaster time and 
time again. Tefillah (prayer), teshuva (cor-
recting our mistakes), strengthening our 
Torah learning, strengthening our mitz-
vah performance, and giving more tse-
daka (charity). This is what our Torah 
leaders are calling for.” 
 
Kinderlach . . . 
Let us do our part to help our people. Let 
us do things the right way and try to 
avoid something terrible. When you 
daven, open your heart to Hashem and 
ask for His mercy. Try to do a new mitz-
vah today, one that you have not done 
before. Put a little more effort into your 
learning, and a little more of your allow-
ance into the tsedaka box. Who knows? 
Your mitzvah may be the one to tip the 
scales, and soften the king’s heart. 
 

Shema Yisrael
The Eser Makkos (Ten Plagues). A time of 
terrible suffering for the Mitzrim. They were 
punished middah kineged middah (measure 
for measure) for the atrocities that they 
committed to Am Yisrael. The Jewish peo-
ple, on the other hand, had reasons to be 
happy. The slavery was finally over, and 
their oppressors were getting what they 
deserved. They also became wealthy by 
selling water during makkat dam (the 
plague of blood), and by locating the valu-
ables of the Mitzrim during makkat cho-
shech (the plague of darkness). These were 
obvious reasons for Hashem to afflict Mitz-
rayim. However, there were deeper mean-
ings to these plagues. 

The Haggadah states that Rebbe Yehuda 
arranged the makkos into groups that 
formed words: “Datsach,” “adash,” 
“b’achav.” These words are acronyms 
formed from the first letters of each 
makko. The makkos are arranged in or-
der of their occurrence, and grouped into 

sets of three, three, and four. Each set of 
makkos came to teach the Mitzrim and 
Am Yisrael a unique lesson. “Datsach”: 
dam (blood), tsefardeah (frogs), and 
kinim (lice) proved the existence of 
Hashem. Dam overturned the notion that 
the river was a god by turning it into 
blood, thereby killing it and everything in 
it. The tsefardeah sanctified Hashem’s 
name by jumping into fiery ovens, some-
thing that a regular frog would never do. 
Even Pharaoh’s wizards admitted that the 
plague of kinim was “Hashem’s finger”. 
These three makkos proved beyond the 
shadow of a doubt that Hashem’s exis-
tence could not be denied. 

“Adash” demonstrated Hashem’s rule 
over the world in the form of Hashgacha 
Pratis (private supervision) over each in-
dividual. The plagues of arov (wild ani-
mals), dever (cattle disease), and shechin 
(boils) affected only the Mitzrim, their 
livestock, and their land. The Jews, who 
merited Divine Protection, were not 
touched. Only A Being who controls 
every detail of the world could accom-
plish such a thing. 

“Bachav” demonstrated “Ein ode mil-
vado” (Devarim 4:35), that Hashem is 
The Only Power in the universe. There 
may be other entities that appear to have 
their own power (such as the sun), how-
ever Hashem controls them all. The 
plagues of borod (hail), arbeh, (locusts), 
and choshech (darkness), all blocked out 
the sun. Also, makkat bechoros (the 
plague of death of the first born) was at 
night. All of these showed that the sun 
had no power to stop The Almighty. The 
other gods of the Mitzrim, the Nile and 
the sheep were already proven powerless 
by the previous makkos. To sum it up, 
the esser makkos were a big lesson for the 
world that Hashem exists, He runs the 
world, and He is the only power. 
 
Kinderlach . . . 
We have an easy way to remember these 
three facts. The first verse of Kriyas Shema 
that we say every morning and night men-
tions Hashem’s name three times: “Shema 
Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad.” 
These three correspond to “datsach,” 
“adash,” “b’achav”. Datsach - Hashem 
exists - corresponds to Shema Yisrael 
Hashem. Adash - Hashem is Mashgiach 
Prati - that is Elokeinu. B’achav - He is The 
Only One - refers to Hashem Echad. Re-
member this every time that you say Kriyas 
Shema, kinderlach. Watch your love and 
appreciation of Hashem grow and grow. 
 
(For further explanation, see Sefer 
Mi’taamei HaShulchan) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P A R S H A S  V A E I R A H  
THE GALUS OF MITZRAYIM THE SON OF CHAM 

The first commandment from the Aseres Hadibros is the belief that Hashem took Am Yisrael out of the Egyptian bondage םידבע תיבמ . These last 
words amongst the meforshim are translated in two ways, from the house of being slaves or from slavery. Yet there is a third intriguing interpretation 
which we will now present and elaborate on. The םידבע תיב  is referring to the Egyptians who were themselves slaves. This interpretation is found in 
the Pesikta, Tur Hararuch on the Torah, Rabbeinu Bachya, and the Sifsai Kohen in his commentary on the Torah (Shmos). The Sifsai Kohen writes 
 

 וליפא םנוממ וחקיש םשה לוליחו לוע הארנ היה תרחא ץראב היה םאו לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו לארשיל דעי ה"בקהש יפל .םירצמב תולגה היהש רחא םעט דוע
 המו םידבע םהש לכל עודי יכ םירצמב היה הזלו הער תאמ שיא ולאשיו רמאנש הלאשב והוחקל םהש טרפבו םהילע רזגנש הריזג אוה דובעשהש .םתוא ודבעשש

.ובר הנק דבע הנקש  
 
He explains why the Galus of Yisrael was in Mitzrayim even though this designated place was not revealed to Avraham Avinu during the Bris Bain 
Habasarim. For Mitzrayim was the son of Cham the son of Noach. He and his descendants were cursed with the decree of being a slave to Shaim as 
it is written ויחאל היהי םידבע דבע  (see meforshim). Shem was the most virtuous son of the three, whose descendants were Avraham Avinu and Am 
Yisrael. Therefore the halacha dictates (Pesachim 88b)  that whatever comes into the possession of the slave, automatically  ובר הנק דבע הנקש המ
belongs to his master. Therefore Am Yisrael in Mitzrayim who were really the master over the Egyptians, were wrongly working as slaves to slaves. 
Therefore the money that we took out from Mitzrayim really belonged to us for we were their masters ובר הנק דבע הנקש המו . Therefore there was 
no Chillul Hashem for Yisrael to take the wealth of Mitzrayim since they were legally the true owners.  
 
With this interpretation we can answer the question of the Parshas Derachim who asks how can Mitzrayim be punished with makkos and also with 
their money being taken over by Yisrael when we have the rule of הינימ הברדב היל םק  (Makkos 16). This rule states that if a person is condemned to 
death for killing someone, he is freed from paying for the damages done during the act of murder because the Torah prescribes that the murderer is 
given the greater of the two punishments. Yet here by makkos of Mitzrayim they died plus Yisrael also took their money from them? However, with 
our interpretation above, this question does not even start since the money was legally Yisrael's because of the din ובר הנק דבע הנקש המ .  
 
We can now also explain the Medrash Peliah that comments on the passuk סוניו האר םיה  that the Yam Suf refused to divide until it saw the great 
wealth that Am Yisrael were carrying out from Mitzrayim. We suggest that the explanation to this is that Chazal tell us that at Yetzias Mitzrayim there 
arose a big question on whether Am Yisrael were a pure breed or not. Since they were slaves in Mitzrayim fully controlled by the Egyptians, this 
situation also presents that their wives were also controlled by them (Bamidbar 26,5 Rashi). Consequently, the males who left Mitzrayim were 
fathered by Egyptians and their pure lineage was lost. Now the only reason why they were able to take the wealth from Mitzrayim was because they 
were descendants of Shem to whom Cham was enslaved. Without Yisrael's legal ownership of Mitzrayim, the taking of Mitzrayim's wealth would 
have caused a Chillul Hashem. The Yam Suf initially thought that it doesn't have to divide its waters because who says that Am Yisrael in galus 
preserved their pure lineage from the Avos. However when the Yam Suf saw that they were taking the wealth of Egypt, it was proof that Yisrael were 
a pure breed and the women of Yisrael did not succumb to the immoral decadence of Mitzrayim so then it split for Am Yisrael to cross. 
 
A second answer to this question can be gleaned from the second interpretation of Chazal on this passuk that the Yam Suf saw the coffin of Yosef 
which Am Yisrael carried out from Mitzrayim.  Just like in the passuk we find the word סניו , so too by his ordeal with the wife of Potifar who tried to 
seduce him, the passuk says  הצוחה סניו  Chazal say that by Yosef passing this incredible test, he achieved that all Yisrael in the bondage of Mitzrayim 
will also pass the test of immorality. So too, by the Yam seeing the coffin of Yosef, it understood that Am Yisrael is a pure breed and they have the 
yichus to leave the bondage of Mitzrayim. 
 
We can see this concept in the Maariv davening in the part relating to Yetzias MItzrayim and Kerias Yam Suf. הכמה  םח ינב תמדאב םיתפומו תותוא 

םלוע תורחל םכותמ לארשי ומע תא אצויו םירצמ ירוכב לכ ותרבעב . Why did our Chazal establish this text of calling Mitzrayim by the name of the children 
of Cham and not Mitzrayim as it says immediately afterwards םירצמ ירוכב לכ ?  The source of the word Cham in this context is from (Tehillim 88.51) 

םח ילהאב םינוא תישאר םירצמב רוכב לכ ךיו . But the question still remains as why did the passuk mention Cham and not Mitzrayim?  
 
The answer can be that by reminding us that the inhabitants of Mitzrayim were from the children of Cham who were cursed together with their 
descendants to be slaves to the descendants of Shaim, it emphasizes that the bondage was more severe than another galus. Being that we were in 
truth their masters and not their slaves, the roles of Yisrael and Mitzrayim should have been switched. By saying Bnei Cham upon whom we were  
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sienna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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arshas Va'eira has in it the first seven of the ten Makkos 
Hashem visited upon Mitzrayim. It is a Parsha that 
elementary school Rabbeim and Mora's look forward 

to. Which child is not thrilled by the action packed storyline, 
the classroom is animated (pun not intended). We'd be  
hard put to find a 8-9 year old boy (maybe older too) that's 
not fascinated by frogs, rivaled only by blood. It's great for 
teaching children but there also has to be something for us 
adults to learn from, to derive a life-lesson from. Let's try and 
find something.

Frogs. There is a famous Gemara (Sanhedrin 67b) as to the 
origin of the צפרדע. Rebbe Akiva, based on the Pasuk (8:2) ותעל 
 singular, who believes one lone frog was the mother-הצפרדע 
of the Makkah. (Rashi in Sanhedrin seems to say she just kept 
on giving birth to frog after frog while Rashi in Chumash 
says that the Mitzriyim hit that frog and streams of frogs 
came out.) Rebbe Elazar Ben Azarya chastised Rebbe Akiva  
and says; these Agadiac topics are not for you-you should use 
your exceptional "Kishron" for the real hard stuff: Negaim 
and Ohalos. A disparaging compliment if there ever was one.  
Says Rebbe Elazar Ben Azarya what happened was that this 
one frog whistled and all the frogs of the world came-like a 
pied piper. We all wonder why Reb Akiva's Pshat was so off 
the mark that he deserved the comment, especially since Reb 
Elazar's Pshat does not seem that much better. 

The Avnei Shoam (Rav Moshe Leib Shachar, one of the יקירי 
 of the last generation) leads us to another famous ירושלם
Gemara (Pesachim 53b) which relates that Chananya, 
Mishael and Azarya learned from the צפרדע to walk into the 
fiery furnace of  Nevuchadnezzar rather than bowing to his 
monument. They said that if the frogs went into the ovens, 
surely we who are commanded in 'קידוש ה should do so. Reb 
Elazar's objection was that Reb Akiva held that all the frogs 
had been created in miraculous fashion, "miracle frogs" that 
were created for this very purpose, to carry out Hashem's 
Will through the Makkah. Reb Elazar held that the frogs were 
regular, natural, created for whatever frogs are created for-
they just came to Mitzrayim through the sound of a whistle 
which they heard.  He held that nothing can be learned from 
"miracle frogs" , created with this specific מסירת נפש in mind. 
The Kal V'Chomer can be learned only from regular frogs.

Such a fascinating thought leaves us wondering, in fact, what 
was Reb Akiva thinking? This train of thought leads us to 
try and appreciate the  עומק of yet another famous Gemara 
(Berachos 61b) and apply the life lesson to ourselves. The 
Gemara relates the tragic suffering of Reb Akiva's last 
moments as the Reshaim raked his skin. Despite all the pain, 
Reb Akiva said Shema Yisroel and when questioned by his 
Talmidim his response was: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך 
 my entire life I was tormented by this Pasuk-אפי' נוטל את נפשך 
that requires us to sacrifice our lives' for Hashem -אמרתי מתי 
ואקיימנו לידי   I wondered anxiously, when will I have the-יבא 
chance to fulfill it-ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו-and now I have the 
chance, should I not fulfill it? (Mefarshim explain that the 
Talmidim felt that he should use his powers to escape)

He taught them of his outlook on Kiddush Hashem. It is not 
just an obligation when the opportunity presents itself but it 
is an event, a moment of loving Hashem so much, connecting 
in the highest possible way that I yearn for it, with a constant 
hunger for it to happen-every single day. He showed them: 
this is what every man is created for-לקדש שם שמים-should I 
not want to accomplish the reason for which I was created for? 
He tutored them in  מה חובתו בעולמו-to be מקדש שם שמים. Every 
 .EVERYTHING-שהכל ברא לכבודו -is created for that task נברא 
To Reb Akiva there was no distinction between a "miracle 
frog" or a natural frog or even himself-we all have to do the 
same thing-to enhance  כבוד שמים. 

The life lesson is just that: a lesson about why Hashem gave 
us the life that we have. The way life is, it's too easy to make a 
 Much has .קידוש השם  and it's equally easy to make a חילול השם 
been written about the reaction of the Goyim to our behavior 
at the Siyum Hashas-Baruch Hashem we behaved in ways 
that impressed them. Even the Goyim have to see- וראו כל עמי 
 the way a Yid, who knows he carries the Shem Hashem -הארץ
on himself, conducts himself in all aspects of life. 

May we all be Zocheh to do our part of  קידוש שם שמים until the 
whole world will recognize the Borei Olam with the ultimate 
.גאולה במהרה 

P
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'ורת חסד על לשונות'  
‘The teaching of kindness is on his tongue’ 

He was lying on his deathbed when I came to visit him in the hospital, 
thin and wasted, but his eternal smile was filled with warmth. Love of 
Israel flowed from him. Who would believe that only a week and a half 
later I would accompany this pious man on his final journey to his resting 
place? 
At that visit, when he heard that I had come to visit him, he called out to 
me warmly and he asked why I did not come into his room? I stood in 
the doorway of the isolation ward where any visitor had to put on a 
sterile gown and gloves before entering the room, and from outside the 
room I explained that I was putting on the bigdei Kehuna [priestly 
garments] before entering the room. 
Despite his weakness he laughed, and I asked him to tell me a story 
which was his holy way. I saw that it was difficult for him to talk because 
of dry mouth, but R’ Simcha was not one to forego a god story which 
would encourage another Jew, and this is what he said: 
“There was a man who wanted to see the king, so he saved every penny 
until he had enough for the trip to the capital and he entered the royal 
palace. He was pleased to be there, but he had one problem, the large 
palace had many rooms and halls and to enter and see the king in his 
glory was not easy, also some doors were locked, and some were secret 
passages. 
“Instead of being disappointed, he sat in a corner of the palace and he 
began to sing to himself with devoted joy. The king in his chamber heard 
the sweet sound of singing and he was curious to find out where this was 
coming from? A brief investigation revealed the answer, the king asked 
that the man be brought before him and at that moment the man’s 
dream came true.” 
R’ Simcha concluded: “This is the meaning of the songs that we sing on 
Shabbos night: ‘I will sing praises, bringing them up through the portal’, 
that is, through song all the gates will be opened, even those that are 
locked.” 
I was very pleased with the amazing mashal [parable] and the next day I 
used it when a young boy came to me in the morning before Shacharis 
and asked me what the significance was there of pisukei d’zimra that we 
say in the morning and why wasn’t one song enough? 
I immediately replied with this nice mashal and he understood the 
reason Chazal established pisukei d’zimra, that by saying them, we open 
gates so that we can stand before the Creator with Shemona Esrei before 
the King, in His glory. 
This story should be l’ilui nefesh HaRav Rebbe Shmuel Simcha ben HaRav 
R’ Yisroel HaKohen who wrote the Tiv HaHischazkus column for a 
number of years. .ש.ס.                                                                     ת.נ.צ.ב.ה 
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 קשה עלינו פרידתך
Your departure is difficult for us  

This was supposed to be a regular piece on the weekly 
parsha, but to our great dismay, on Motzaei Shabbos 
Parashas Shemos, we were received the difficult news that 
the leader of our chaburah was taken from us – the Rosh 
Kollel, Rebbe Simcha Rosenfeld z”l. 
The one who led our holy group from its inception until the 
final week, who was a partner in this sheet from its inception 
and he even wrote words of chizuk, who sat together with 
the members of the group, who devoted individual time to all 
of them, even when he was not with them he was always 
found listening intently, who with a smile could break down 
barriers, even barriers that had been in place for years, 
hearts opened before his broad heart which was open like a 
hall to everyone no matter his status. 
For close to two decades he gave shiur in the evening in our 
Bais Midrash, in days of joy and days of distress, in the heat 
and in the cold, when the table was filled with listeners and 
even when he sat alone with one listener, the shiur was the 
same, with grace, kindness, and pleasantness. 
He always tried to instill in us, his students to recite berachos 
out loud and with intent, quoting his father-in-law, author of 
‘Ma’adanei HaShulchan’ zt”l, that when a person accustoms 
himself to recite berachos out loud, first and foremost, he 
publicizes the mitzvah of reciting a bracha with intent. He 
also benefits others by answering amein. Additionally, 
whoever is accustomed to recite a bracha out loud, then 
when he is in doubt if he said a bracha achrona or not, he can 
rely on this, that if he did not hear himself, then certainly, he 
has not yet recited the bracha. 
This is not a eulogy, but rather, it is a brief and painful 
departure, R’ Simcha! Your departure is difficult for us! Who 
will fill this large void in our hearts? Who will console us for 
your loss? We are sure R’ Simcha, that your good deeds 
precede you in the True World. 
May it be His will that you be an advocate for your family, for 
the chaburah, for the readers of Tiv Hakehila, and for all of 
Klal Yisrael. May you always be remembered, and may 
Hashem wipe away the tears from everyone’s faces. 

 תנצב"ה
-  
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You shall know that I am Hashem –  'וידעתם כי אני  ה 
It is the way f people that in times of trouble and distress, they turn 
to and pray before HaKadosh Baruch Hu that He save them from 
their troubles – they split the heavens and beseech before Him, yet, 
once salvation comes, for various reasons or through their extra 
efforts, they attribute it to the help of a flesh and blood person. The 
Torah teaches us that this bad thing must be uprooted at its source. 
Therefore, the beginning of the parsha mentions all the promises 
that the Creator Baruch Hu promised Moshe that He will take the 
Children of Israel out of Egypt with four expressions of exile. The 
posuk (6:7) concludes  ולקחתי אתכם לי לעם וידעתם כי אני ה' אלקיכם

מתחת סבלות מצרים'וציא אתכם המ  – ‘I shall take you to Me for a 
people and I shall be a G-d to you, and you shall know that I am 
Hashem, your G-d, Who takes you out from under the burdens of 
Egypt.’ That is, after all the miracles and wonders that I will do to 
them, you will be left with the clear Understanding that Hashem is 
the One Who is taking you out from under the yoke of Pharaoh and 
his suffering, so too it is incumbent on the person to see the salvation 
of Hashem at all times and occurrences, in every detail and to 
understand ever after being saved that everything is from Yisbarach. 

 למען ספר שמי בכל הארץ 
So that My name may be declared throughout the world  

There is something propitious and wondrous mentioned here, the 
wicked Pharaoh endured all the terrible plagues of Egypt and he 
remained with his power, the lone survivor of the drowning at the 
Yam Suf, and it is astounding, what merit did that wicked man have 
that saved him from all the punishments and the waves of the sea, 
and even lengthened his life afterwards? It was in order for him to be 
able to declare to all the people of the world the great miracles and 
wonders that the Creator of the World did, and not by hearsay, 
rather, true and clear admission – that he literally felt on his flesh – 
so too is it with everybody that he can declare the great miracles that 
are constantly done for him so that he merit long life to be able to 
publicize the Name of Hashem in the world. Not only this, but it is 
also possible that the whole reason for his life so far is to be able to 
relate the wonders of Hashem to people. 

 קריאת שמע  –  הדרך  לאמונה 
Reciting the Shema – the way to faith 

The narrative in our parsha where Moshe is told to come to Pharaoh 
and command him to send out the Children of Israel from his land – 
he says to him (e.g. 9:1) ה'' 'כה אמר  – ‘So said Hashem’, whether with 
the warning before the plagues or the posukim after them, until 
there are ten times when this expression is used, it is fitting to 
ascertain why he was commanded to speak to Pharaoh with this 
expression, repeating it whenever he came or left Pharaoh. 
To explain, there are twenty-five letters in the first posuk of Shema 
corresponding to the numerical value of 'כה', and it states in the 
Gemara (Berachos 5a) ‘whoever recites Shema at bedtime, is as if he 
is wielding a double-edged sword’. It is brought down in the writings 
of the Arizal that the daytime Shema wards off all damagers and 
corrects the soul. This is what the Torah teaches us – by reciting 
Shema in its time, we are purified from all contaminations and 
through this, the person is easily cleansed of his sins cleansed 
through complete faith and correcting one’s character. 
This is what they said to Pharaoh – with the power of 'כה' – the 25 
letters he will break his stubbornness and he will realize that there is 
a Creator in the world. Therefore, Moshe was told to speak to 
Pharaoh with the expression of 'כה' to teach all generations that 
through the reciting of Shema, which has 25 letters in the first posuk, 
everyone will recognize His constant guidance and realize (8:18) ' כי
'אני ה' בקרב הארץ  ‘that I am Hashem in the midst of the land’. 

וא מלך על כל הארץלות כי הלהתוודע ולהג  
To know and reveal that He is King of all the land 

 

)ו:ז(וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים   
You shall know that I am Hashem, your G-d, Who takes you out 
from under the burdens of Egypt (6:7) 
The wicked Pharaoh, the source and symbol of condescension and 
arrogance, that Scripture testifies about him (Yechezkel 29:3) 

לי יארי 'פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרבץ בתוך יאריו אשר אמר 
 Pharaoh, king of Egypt, the great serpent that‘ – ואני עשיתני'
crouches within its rivers, who has said, “Mine is my river, and I 
have made myself powerful.”’ He thought and proclaimed that he 
created the river and even himself, absorbed one after the other, 
great plagues which were meant to bring him to submission as 
they said to him (10:3) 'עד מתי מאנת לענת מפני' – ‘Until when will 
you refuse to be humbled before Me?’ and Onkelos translates it 
‘to be humbled’ and Rashi explains, Hashem says to Pharaoh, “You 
have refused to become poor and lowly before Me”. But Pharaoh 
was stubborn and refused to acknowledge the strong hand and 
great power of HaKadosh Baruch Hu, and he continued to harden 
his heart. Even after the third plague – the plague of lice – when 
the sorcerers admitted (8:15) that is was 'אצבע אלקים הוא' – ‘the 
finger of G-d’, when they saw that they could not produce lice with 
their incantations. But Pharaoh did not heed this either and he 
stiffened his neck when he said (5:2)  לא ידעתי את ה' וגם את ישראל'

שלח'לא א  – ‘I do not know Hashem, nor will I send out Israel’. 
One who lives his life without faith or awareness of submission, 
then even clear visual proof that Hashem is found and runs His 
worlds, as Pharaoh did when he received the ten plagues, he 
demonstrated at the early plagues that the Egyptian sorcerers had 
the power to duplicate them with their incantations, and so, he 
closed his heart from seeing the hand of Hashem – even when it 
was not humanly possible to do it and it was recognizable to all 
that it was an act of Heaven – he still hardened his heart. 
To contrast this, this is the avodah of every Jew, for every person 
to remove from his heart any thought of ‘this is my doing and my 
efforts’ and to rise to levels of faith that he see in everything the 
guidance and providence – hashgacha pratis – how the world runs 
with a great hand and compassion of the Creator Yisbarach 
Shemo. Dovid HaMelech reached this level when he said about 
those who were cursing him (Shmuel II 16:10) קלל' 'כי ה' אמר לו  – 
‘because Hashem has said to him, “Curse”’, he did not see the 
curser, rather, he attributed it to Hashem. 
The righteous man lives with his faith –  צדיק באמונתו יחיה 

Not only this, but the very avodah of a person to our Father in 
Heaven is measured according to the amount of faith that a 
person has as brought down in the Gemara (Makkos 24a) 
‘Chabakuk came and established them upon one ethical 
requirement as it says (Chabakuk 2:4) 'וצדיק באמונתו יחיה' – ‘A 
righteous person will live because of his faith.’ Why did Chabakuk 
HaNavi see fit to establish the entire Torah on one ethical 
requirement – faith [Emunah] to the extent that he made the 
obligation of faith the source of the 613 mitzvos? Because anyone 
who will be complete and wholehearted in all aspects of faith – 
will be able to keep all the other mitzvos of the Torah, through his 
firm belief he will fittingly keep all the mitzvos as one standing 
before the King.  
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“I shall take you out from under the burdens of Mitzrayim”

The Valuable Lesson Learned from the Four Expressions of Geulah-- 
to Distance Ourselves from the Goyim and Their Practices in Galus

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Vaeira 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Yochanan explains in the name of Rabbi Benayah that the 
institution of the four cups of wine corresponds to the four 
forms of geulah mentioned in the pesukim cited above.  

Note that HKB”H repeats His promise to remove Yisrael 
“from under the burdens of Mitzrayim” twice—once at 
the beginning of the expressions of geulah and once again 
after mentioning all four expressions of geulah.  We will 
endeavor to explain the significance of this repetition.   

The Four Expressions of Geulah  
Correspond to Four Types of Geulah

We will begin to shed some light on the subject by 
referring to the Midrash on this week’s parsha (S.R. 88, 5).  
It clarifies why HKB”H employs four expressions of geulah: 
והוצאתי, כאן,  יש  גאולות  ד'  מצרים.  סבלות  מתחת  אתכם   "והוצאתי 

 והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, כנגד ד' גזירות שגזר עליהן פרעה, וכנגדן תיקנו

 חכמים ד' כוסות בליל הפסח, לקיים מה שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה'

 Four geulos are present here . . . corresponding  אקרא".
to the four decrees imposed upon them by Pharaoh.  
Corresponding to them, the sages instituted four cups 
on the night of Pesach, to fulfill that which it says 
(Tehillim 116, 13): “I will raise the cup of salvations, and 
I shall invoke the name of Hashem.”

The Matnos Kehunah enumerates the four decrees 
alluded to by the Midrash: (1) The decree to subject 
them to hard labor (Shemos 1, 14): “They embittered 
their lives with hard work.”  (2) The decree to drown 
the newborn males (ibid. 22): “Every male child that 
will be born, you shall throw him into the river.”  (3) 

In this week’s parsha, parshas Vaeira, it behooves us 
to reflect upon the well-known four expressions of geulah 
mentioned in relation to our geulah from Mitzrayim.  They 
left an indelible impression on Yisrael’s four subsequent 
galuyos—Bavel, Madai, Yavan and Edom—and the 
geulos from those galuyos.  Here are the pertinent pesukim 
(Shemos 6, 6): 

מצרים,  סבלות  מתחת  אתכם  'והוצאתי'  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  "לכן 

גדולים,  ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  'וגאלתי'  מעבודתם,  אתכם  'והצלתי' 

אלקיכם  ה'  אני  כי  וידעתם  לאלקים,  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  'ולקחתי' 

המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים".

Therefore, say to the Bnei Yisrael, “I am Hashem, 
and I shall take you out from under the burdens of 
Mitzrayim; I shall rescue you from their servitude; I 
shall redeem you with an outstretched arm and with 
great judgments.  I shall take you to Me for a people 
and I shall be a G-d to you; and you shall know that I am 
Hashem your G-d, Who takes you out from under the 
burdens of Mitzrayim.”  

Our blessed sages teach us an illuminating fact.  In these 
pesukim, HKB”H mentions four distinct expressions of 
geulah: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי—I shall take you out, 
I shall rescue you, I shall redeem you and I shall take 
you.  In fact, the four cups of wine we drink on the first 
night of Pesach were instituted to correspond to these four 
aspects of geulah.  Let us refer to the Talmud Yerushalmi 
(Pesachim 68b): ,בנייה רבי  בשם  יוחנן  רבי  כוסות,  לארבעה   "מניין 

וגו', אתכם  והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן  גאולות,  ארבע   כנגד 

וגו', והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי".  Rabbi    ולקחת אתכם לי לעם 
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The slaughtering of infants of Yisrael (ibid. 2, 23): “And 
it happened during those many days that the King of 
Mitzrayim died, and Bnei Yisrael groaned because of 
the work.”  Rashi comments: He (the Egyptian king) was 
stricken with “tzara’as” and to cure himself he would 
slaughter infants of Yisrael and bathe in their blood.  (4) 
Enhancing the labor (ibid. 5, 7): “You shall not continue 
to give straw to the people to make the bricks.”  

We learn from the Ba’al HaTurim that the four 
expressions of geulah mentioned in association with the 
geulah from Mitzrayim correspond to the four future 
geulos from which HKB”H will redeem us: Bavel, Madai, 
Yavan and Edom.  He points out that the last one ״ולקחתי״-
-“I shall take you”—corresponds to Edom, the last galus.  
Since it is the most difficult of all the galuyos, it requires 
taking by force.  

It appears that the source for the Ba’al HaTurim’s 
comment is the Talmud Yerushalmi cited above discussing 
the rationale for the four cups.  There, the Yerushalmi 
provides an additional rationale: ארבעה כנגד  אמר  לוי   "רבי 

 Rabbi Levi said: They correspond to the four—מלכויות"
regimes.  The Yafeh Mareh explains that the purpose of the 
four cups is to fortify our faith in Hashem—trusting that He 
will redeem us from all four regimes just like He redeemed 
us from Mitzrayim.  

The Bnei Yissaschar (Nissan 4, 3) explains the connection 
between the geulah from Mitzrayim and the geulah from the 
other galuyos.  He refers to a question posed by the Arizal 
in Likutei Torah (beginning of Ki Seitzei).  We find that 
Chazal always refer to only four galuyos.  For instance, in 
the Midrash (B.R. 2, 4) related to the passuk (Bereishis 1, 2): 
 "והארץ היתה תוהו זה גלות בבל, ובוהו זה גלות מדי, וחושך זה גלות יון, על

 According  פני תהום זה גלות ממלכת הרשע שאין להם חקר כמו התהום".
to the Midrash, the second passuk in the Torah alludes to 
the four galuyos; “tohu” is associated with galus Bavel, 
“vohu” with galus Madai, “choshech” with galus Yavan and 
“tehom” with the evil regime of galus Edom, which is like 
a bottomless pit.  The same is true of the Midrash (ibid. 44, 
17) related to the Bris bein HaBesarim (Bereishis 15, 12): 
 "והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אימה זו בבל, חשיכה זו מדי, גדולה

אדום". זו  עליו  נופלת  יון,   Once again, the Midrash associates  זו 
the four elements mentioned in the passuk—“eimah,” 
“chasheichah,” “gedolah” and “nofeles alav”—with 

the four individual exiles. The Arizal questions why galus 
Mitzrayim is not enumerated among the other galuyos; in 
reality, it was the harshest of all the galuyos.  

His answer provides us with a fundamental principle. 
The galuyos of Bavel, Madai, Yavan and Edom were four 
separate and distinct entities. Each one corresponded to 
and opposed one of the four letters of the holy name Havaya.  
Bavel corresponds to the letter “yud”; Madai corresponds 
to the first “hei”; Yavan corresponds to the letter “vav”; 
Edom corresponds to the final “hei.”  Galus Mitzrayim, 
however, corresponds to the tip of the letter “yud”—“kotzo 
shel yud”—which incorporates all four letters of the divine 
name.  Therefore, Chazal only mention the four individual 
galuyos in the Midrash, because the galus in Mitzrayim 
was not a novel galus but rather a conglomeration of the 
other four. This concludes the Arizal’s explanation.  The 
Bnei Yissaschar (Kislev-Teves 2, 25) asserts that this is the 
hidden meaning inherent in the passuk (Shemos 1, 12): 
ישראל" בני  מפני   and they (the Egyptians) came to—"ויקוצו 
loathe Bnei Yisrael.  The passuk alludes to the fact that 
the Egyptians opposed the kedushah of the “kotzo shel 
yud.”  (Note the similarity between the word “vayakutzu” 
and “kotzo.”)

Accordingly, the Bnei Yissaschar explains the rationale for 
Chazal’s institution to drink four cups of wine at the Pesach 
Seder corresponding to the four regimes that oppressed 
Yisrael.  As explained, galus Mitzrayim incorporated the other 
four galuyos.  Hence, from the fact that HKB”H redeemed 
us from Mitzrayim, we can be confident that is destined 
to redeem us from all four galuyos.  For, if He redeemed 
us from the greatest klipah—the klipah of Mitzrayim that 
incorporated all four of the other galuyos in one—all the 
more so that He will redeem us from each smaller, individual 
galus.  This is his sacred insight.  

Thus, we learn from the passage in the Yerushalmi two 
rationales for the institution to consume four cups on the 
night of the Seder.  Firstly, they commemorate the four 
expressions of geulah; secondly, they correspond to the 
four regimes that oppressed Yisrael.  According to the Ba’al 
HaTurim, both go hand in hand magnificently—seeing as 
HKB”H mentioned the four expressions of geulah to allude 
to the four regimes.  
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Four Stages to Disengage from the  
Egyptians and Connect with HKB”H

As it is the nature of Torah to be elucidated from seventy 
different aspects, I would like to present to our royal audience 
a novel interpretation of the four expressions of geulah.  
We find that the commentaries—the Ramban, Rabeinu 
Bachayei, Ohr HaChaim, Kli Yakar—attempt to explain the 
seemingly redundant language of the passuk: והוצאתי אתכם" 

מעבודתם" אתכם  והצלתי  מצרים,  סבלות   I shall take you—מתחת 
out from under the burdens of Mitzrayim; I shall rescue 
you from their servitude.  It would seem that taking them 
out “from under the burdens of Mitzrayim” and rescuing 
them “from their servitude” are one and the same.  

We learn a wonderful explanation from the words of 
the Sefas Emes (5631), which he brings down in the name 
of his elder, the great author of the Chiddushei HaRim, 
zy”a, concerning the passuk: “I shall take you out from 
under the burdens of Mitzrayim.”  I heard from my 
master, my father, my elder, my teacher and my Rav, 
ztz”l, the implication of the term “burden.”  They 
could not tolerate the tumah of Mitzrayim anymore; 
the subsequent geulah stemmed from this fact.  
[Translator’s note: The word סבלות is related to the Hebrew 
infinitive לסבול which means to tolerate.]  

Embellishing this thought, the Sefas Emes adds:  והוא" 

הרע שונא  להיות  עצמו  שמרגיל  ידי  על  מישראל,  איש  לכל  היעוצה   עצה 

יצר יצר טוב על  ירגיז אדם  )ברכות ה.(  ז"ל   בתכלית השנאה, כענין שאמרו 

הגאולה." התחלת  וזה   It is advisable for every Jew to  הרע, 
accustom himself to truly despise that which is evil . . . 
this practice constitutes the beginning of the geulah.  

We should note that in Siach Sarfei Kodesh (Part 3, 481), 
he presents a similar explanation in the name of the great 
Rabbi Bunim of Peshischa, zy”a, with a unique twist.  He 
writes that at the beginning of the galus in Mitzrayim, it 
was extremely difficult for Yisrael, because they could not 
tolerate the tumah of Mitzrayim; however, little by little 
they grew accustomed to the hardship, and were able to 
tolerate the Egyptians.  Hence, when HKB”H saw that Bnei 
Yisrael were starting to tolerate the Egyptians, which 
constituted a tremendous danger—lest they intermingle 
with them and learn to adopt their ways—He proclaimed:  

 "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" - "אם אתם כבר יכולים לסבול את

 if you are—המצרים, המצב הוא לא טוב, ואני מוכרח לגאול אתכם מיד"
already able to tolerate the Egyptians, the situation is 
desperate; I must redeem you immediately.  

Upon further scrutiny, it appears that this interpretation 
coincides magnificently with the passuk (Shemos 12, 39): 
 for they could not delay.  As explained—"ולא יכלו להתמהמה"
in the Siddur of the Arizal (Pesach Haggadah), Yisrael had 
already sunk to the 49th level of tumah; had they delayed 
and remained in Mitzrayim any longer, they would have 
sunk to the 50th level of tumah, making it impossible for 
them to ever leave there.  

Thus, we learn that towards the end of the galus in 
Mitzrayim, Yisrael were in grave danger of getting too 
close to the Egyptians.  So much so that they were likely to 
intermingle with them and fall to the 50th level of tumah.  
This prompted HKB”H to proclaim: “I shall take you 
out from under the burdens of Mitzrayim.”  I see that 
you cannot withstand and tolerate the profane, impure 
practices of the Egyptians any longer.  For this reason, you 
will be rescued; so that you will not descend to the 50th 
level of tumah.  

The Amazing Connection between 
 the First Two Expressions of Geulah

In this manner, we will explain the wonderful connection 
between the first expression of geulah: והוצאתי אתכם מתחת" 

 I shall take you out from under the burdens—סבלות מצרים"
of Mitzrayim—and the second: "מעבודתם אתכם   I—"והצלתי 
shall rescue you from their servitude.  We will refer to 
what the Sefas Emes (Shemos 5634) brings down in the 
name of the Zohar hakadosh (Shemos 15a).  Out of concern 
that Yisrael would intermingle and assimilate with the 
other nations in galus, HKB”H took them to Mitzrayim, 
where the hatred of Yisrael was great.  This was to their 
benefit, to prevent their assimilation.  

Then the Sefas Emes adds a tremendous chiddush.  In 
truth, the Egyptians wanted to befriend Yisrael, to draw 
them near, so that they would assimilate with them.  HKB”H, 
however, intervened; he caused them to hate Yisrael.  He 
presents explicit proof for this from the words of David 
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HaMelech.  Singing about the galus in Mitzrayim, he says 
(Tehillim 105, 25): "בעבדיו להתנכל  עמו  לשנוא  לבם   He—"הפך 
turned their hearts to hate His nation, to plot against His 
servants.  Thus, we see that the Egyptians actually wanted 
to befriend Yisrael; however, HKB”H turned their hearts.  

He brings additional support for this idea, in his own 
concise, sacred way, from an elucidation in the Gemara 
(Sotah 11b) related to the passuk (Shemos 1, 13): ויעבידו" 

 מצרים את בני ישראל בפרך - רבי אלעזר אמר בפה רך, רבי שמואל בר נחמני

 the Egyptians enslaved Bnei Yisrael with“—אמר בפריכה"
crushing labor (״בפרך״): Rabbi Elazar said this means 
with a soft mouth (“peh rach,” indicating that they were 
initially spoken to gently and persuasively); Rabbi Shmuel 
bar Nachmeini said this means (literally) with crushing 
labor.  Based on what we have just explained, we can 
suggest that both viewpoints are valid.  Initially, Pharaoh 
and the Egyptians enticed Yisrael to work “with a gentle 
mouth”; they encouraged them and offered them good pay.  
However, HKB”H turned their hearts and caused them to 
hate Yisrael; then the enslavement changed into crushing 
labor, so that Yisrael would not assimilate with them.  

Now, we will see that this insightful idea of the Sefas 
Emes is stated explicitly by Chazal in the Midrash (S.R. 1, 
8) related to the passuk (Shemos 1, 8): “A new king arose 
over Mitzrayim , who did not know Yosef.”  The Midrash 
teaches us that after Yosef passed away, Bnei Yisrael 
neglected the mitzvah of “Bris milah.”  They declared that 
they wanted to be like the Egyptians.  Hence, we learn that 
Moshe had them circumcised at the time of the exodus.  
Because of this declaration and change of heart, HKB”H 
turned the Egyptians’ love for them into hatred, as per the 
passuk cited above: “He turned their hearts to hate His 
nation, to plot against His servants.”

So, we learn from this Midrash that the Egyptians did, 
indeed, love Yisrael; however, when they began to go astray, 
HKB”H transformed their love into hatred.  Thus, we learn 
a crucial lesson.  In galus, it is imperative that Jews distance 
themselves from the laws and practices of the goyim.  
Then, they are powerless to do us any harm.  If, however, 
we begin to get close to them and adopt their customs and 
practices, chas v’shalom, then HKB”H arouses in the goyim 
an enormous hatred of Yisrael to keep us apart.  

Now, this enlightens us as to the amazing connection 
between the first two expressions of geulah: ״והצלתי״—I shall 
take you out from under the burdens of Mitzrayim—and 
 ,I shall rescue you from their servitude.  First—"והצלתי"
HKB”H brought about a spiritual geulah; Yisrael could no 
longer tolerate the tumah of Mitzrayim, causing them to 
distance themselves from the Egyptians.  As a result, the 
second aspect of geulah came to pass; they were rescued 
from the extreme, difficult labor that had been imposed on 
them for getting too close to the Egyptians.  

“I shall redeem you with an outstretched arm 
 and with great judgments” so that Yisrael Would 

Not Be Beholden to Pharaoh and the Egyptians

Following this line of reasoning, we will now elaborate 
on the connection between the first two expressions of 
geulah and the third expression of geulah: אתכם  "וגאלתי 

גדולים" ובשפטים  נטויה   I shall redeem you with an—בזרוע 
outstretched arm and with great judgments.  Let us 
refer to the Pesach Haggadah: ,במצרים לפרעה  היינו   "עבדים 

 ויוציאנו ה' אלקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש

ובני בנינו משועבדים היינו ובנינו   ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו 

 ,We were slaves to Pharaoh in Mitzrayim  לפרעה במצרים".
and the Hashem, our G-d, took us out from there with 
a strong hand and with an outstretched arm. If HKB”H 
had not taken our fathers out of Mitzrayim, then we, 
our children and our children’s children would have 
remained enslaved to Pharaoh in Mitzrayim. 

The commentaries note that the passage opens by stating 
that we were “slaves” to Pharaoh in Mitzrayim; yet, it 
concludes by stating that we would have remained “enslaved” 
to Pharaoh in Mitzrayim.  Furthermore, how do we know that 
if HKB”H had not taken our fathers out of Mitzrayim, we would 
have remained enslaved to Pharaoh?  Perhaps, HKB”H would 
have taken us out of there at a later date.  

The author of Ma’asei Hashem explains that the author 
of the Haggadah wanted to make a point.  He wanted to 
emphasize that HKB”H performed a tremendous chesed 
on behalf of Yisrael; He took them out of Mitzrayim “with 
a strong hand and with an outstretched arm,” without 
Pharaoh’s consent.  After Makas Bechoros, Pharaoh did, 
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indeed, urge Moshe and Aharon to take Yisrael and leave 
Mitzrayim (ibid. 12, 30): וכל עבדיו  וכל  הוא  לילה  פרעה   "ויקם 

ויקרא מת,  שם  אין  אשר  בית  אין  כי  במצרים  גדולה  צעקה  ותהי   מצרים 

 למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו

כדברכם". ה'  את   And Pharaoh arose at night, he and  עבדו 
all his servants and all of Mitzrayim, and there was a 
great outcry in Mitzrayim, for there was not a house 
where there was not a corpse.  He called to Moshe and 
Aharon at night and said, “Rise up, go out from among 
my people, even you, even Bnei Yisrael; go and serve 
Hashem as you spoke!”  Subsequently, however, HKB”H 
strengthened his resolve, as it is written (ibid. 14, 8): 
 Hashem—"ויחזק ה' את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל"
strengthened the heart of Pharaoh, King of Mitzrayim, 
and he pursued Bnei Yisrael.  

Therefore, the author of the Haggadah explains why 
HKB”H took Yisrael out of Mitzrayim “with a strong 
hand and with an outstretched arm,” without Pharaoh’s 
consent.  For, had Pharaoh sanctioned the release and 
departure of Bnei Yisrael, we would have left Mitzrayim 
physically and would have no longer been his “slaves.”  
Nevertheless, “we, our children and our children’s 
children would have remained enslaved to Pharaoh 
in Mitzrayim.”  We would have remained spiritually 
“enslaved,” because we would be indebted to him for 
sanctioning our departure.  Unfortunately, even a minor 
debt such as that to a rasha is fraught with danger.  
Therefore, HKB”H saw fit to fortify Pharaoh’s resolve, 
causing him to oppose Yisrael’s departure from Mitzrayim.  
As a result, it was necessary for HKB”H to take us out 
forcefully, “with a strong hand and an outstretched 
arm,” against Pharaoh’s will.  Thus, we would not even be 
“enslaved” to him due to a sense of indebtedness.  

The Amazing Connection between 
 All Four Expressions of Geulah

We have now achieved a greater understanding of the 
relationship between the first three expressions of geulah: 
 They represent three distinct stages  ."והוצאתי, והצלתי, וגאלתי"
of separation from the tumah of Mitzrayim—both physical 
and spiritual.  The first step was: “I shall take you out 
from under the burdens of Mitzrayim.”  HKB”H liberated 

Yisrael from their spiritual enslavement, by making the 
tumah of Mitzrayim intolerable to them.  This prepared 
them for the second stage: “I shall rescue you from 
their servitude.”  They were liberated from the physical 
enslavement, because it was no longer necessary to have 
the Egyptians subject them to crushing labor in order to 
distance them from the Egyptians.  

After liberating Yisrael from Mitzrayim spiritually and 
physically, there was no longer any reason for them to 
remain in that galus; the time had arrived for the geulah 
from Mitzrayim.  However, if HKB”H took them out with 
Pharaoh’s consent, they would have been beholden to 
Pharaoh.  Therefore, the third stage of the geulah was 
necessary: “I shall redeem you with an outstretched arm 
and with great judgments.”  HKB”H hardened Pharaoh’s 
heart and strengthened his resolve, so that he would not 
sanction the departure of Yisrael.  This meant that HKB”H 
had to redeem Yisrael “with great judgments.”  As a result, 
Yisrael would not be beholden to Pharaoh and would not 
be enslaved to him in any shape or form.  

After completing these three stages of geulah—
represented by the expressions "וגאלתי והצלתי,  —"והוצאתי, 
the stage was set for the fourth stage of geulah: "ולקחתי"—I 
shall take you to Me for a people, and I shall be a G-d 
to you.  According to the Ibn Ezra and Seforno, this meant 
that they would receive the Torah at Har Sinai.  For, they 
were only worthy of receiving the Torah after they had 
been completely detached from the tumah of Mitzrayim.  

This can be better understood in light of the following 
passuk (Vayikra 20, 26): והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה' ואבדיל" 

לי" להיות  העמים  מן   you shall be holy for Me, for I—אתכם 
Hashem am holy; and I have separated you from among 
the peoples to be Mine.  Rashi comments: If you are 
separated from them (the other nations), then you are 
Mine; but if not, then you belong to Nevuchadnetzar 
and his cohorts.  Let us explain.  The purpose of being 
separate from the other nations is so as not to be corrupted 
by them.  Hence, if you remain separate from them, you 
will be Mine—you will succeed in following and adhering 
to the ways of Hashem and His Torah.  If not, if you do not 
separate yourselves from their practices, you will belong 
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to Nevuchadnetzar and his cohorts; for, you will ultimately 
succumb, chas v’shalom, to their evil ways and deeds.  

Based on what we have learned, it is now quite clear 
why HKB”H repeated the fact that He would take Yisrael 
out from under the burdens of Mitzrayim.  Recall that 
He opens by saying: “I shall take you out from under 
the burdens of Mitzrayim.”  After mentioning the four 
expressions of geulah, He concludes: “And you shall know 

that I am Hashem your G-d, Who takes you out from 
under the burdens of Mitzrayim.”  He wanted to teach us 
a crucial lesson pertinent to all of the galuyos.  Yisrael were 
redeemed from Mitzrayim in the merit of total, absolute 
separation from the tumah of Mitzrayim and their practices.  
The same holds true in every generation.  It is imperative 
that we separate ourselves from the practices of the goyim.  
If we do so, we will merit the complete geulah, swiftly, in 
our times!  Amen.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

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

his topic has interested me for a while. I have spoken to many parents 
who describe how smart their child is and sometimes (but not always) 
they are correct. Not only are they proud of themselves but they convey 
the message that they have won the lottery. Yet, their children are not 

always achieving success. Many of these children excel in elementary school and 
then underachieve in high school. Some excel throughout high school and then 
live mediocre lives.
 
In addition, many parents love labeling their kids as smart. Sometimes, they will 
embrace a single incident, or a few isolated incidents, to allow them to label their 
children as being smart. I have spoken to people who label their wives as being 
smart with the intention of increasing their wife’s burden and, of course, lessening 
their own. Others declare themselves to be smart with the opposite intention. 
Being smart makes them unique and therefore exempt from the rules that apply 
to those less intelligent.
 
Attaching the label of above average intelligence 
to their children allows people to minimize their 
investment in those children while, at the same 
time, increasing what is expected of them. Many 
resentments, fights, and disappointments 
between parents and children have resulted 
from the children being labeled above average.
 
I recently saw a research paper where someone 
tracked the lives of 750 people whose I.Q. scores were completely off the charts. 
They monitored their lives for over 50 years. They found their success in life to be 
divided into three groups, with about 250 people in each group. Some were highly 
successful, some moderately so, and the third group consisted of people whose 
lives showed the typical failures we have seen of others.
 
That surprised them, so they researched each of the 750 families to understand 
what were the factors which decided which of the three groups they would 
eventually belong to. It is important to note that they defined success not only in 
terms of wealth and major achievements. They also included in their definition the 
ability to marry, stay married, hold a job, etc.  
 
Their conclusion was that success is based more on the family dynamics during 

the child’s formative years. In the houses where parents empowered their children 
(very different from spoiling or enabling them) to speak up for themselves, to be 
inquisitive, and to become independent, their children then used their intelligence 
to their maximum ability. For those that were not afforded the same opportunities, 
their intelligence offered them little or no advantages over others.
 
That is why some children seem intelligent and then, when they become older, 
they seem to have “dumbed down”. They have lost their competitive edge, their 
confidence, and/or their passion for life.
 
In other words, intelligence is only a single trait which when used as a 
part of an overall supportive upbringing, gives children an advantage 
over others. Left standing alone, intelligence offers them little, if any, advantage 
over those with average intelligence.
 

Allow me to highlight how immaterial intelligence is 
when looking at the complete picture. Above average 
intelligence has almost no value past a certain level. 
Super smart means little if anything at all. In addition, 
intelligence brings with it risks that otherwise would 
not exist. Some intelligent people lack social skills, 
either naturally or because they become impatient 
with people less intelligent than they are.
 
Therefore, for example, if a person wanted his son 

to stay in learning after he gets married, it’s not enough for him to succeed 
in Yeshiva. I have always wondered why those Yeshivas that don’t offer secular 
studies in the afternoon don’t have a higher ratio of Mechanchim and Gedolim. 
Now I understand.
 
To excel, the gifted child still requires being empowered by his family, both verbally 
as well as by creating a culture that promotes such a life. Such a home must 
show respect for Torah instead of other interests such as vacations and expensive 
purchases. It is not enough to show a superficial respect for Torah.
 
The same attention must be given for anything people want their children to 
become. Do not overplay any of their exceptional skills. (I can’t tell you how 
many boys who were definitely going to be computer programmers ended up 

T
How Important or Overrated is Intelligence? By Rabbi Shmuel Gluck
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"...intelligence is only a single 
trait which when used as a part of 
an overall supportive upbringing, 

gives children an advantage..."

By Rabbi Shmuel Gluck

any people, when faced with a Nisoyon, make commitments and 
follow with an overall increase in their Avodas Hashem. Then, when 
the Nisoyon passes, most people fall back to their previous, faulty level 
of performance. This is like the person who has a kidney stone and 

promises to say Asher Yotzar with true concentration and it lasts for days, maybe 
a week. Most of us look at such a person as normal, someone we can all relate 
to. The Torah sees this differently.
 
Vaya’ar Paro Ki Chodal Hamotor V’haborod V’hakolos, Vayosef Lachato. And 
Paroh saw that the hail stopped falling and the noise stopped, and he again 
sinned. The Medrash (12/7) says: Koch Heim Horesho'im. That is the practice of 
Resho'im. Kol Z’man Shehein B’tziro Ho’yu Machni’yim Atzmom. As long as they 
are under pressure, they become subservient. Mishehatz’ro Overes, Chozrin 

Lkilkulon. As soon as the pressure is removed they return to their actions.
 
Doing good because a person feel like he does not have a choice is not a 
statement on their character, only on their survival skills. Therefore, when the 
increased Avoda does not sustain itself, the person isn’t demonstrating, as he 
thinks he is, an imperfect Eved Hashem. He is only demonstrating survival.
 
While it is very difficult to repeatedly sustain our commitments, at least people 
should realize how Hashem looks at them. Hopefully, it will cause people to 
commit to a single act which they can then sustain for life. For example, instead 
of promising to concentrate on Asher Yotzar for life, commit not to walk 
around when saying it. Not only is that easier, it will eventually lead to increased 
concentration.

M
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working in an Amazon warehouse.) Instead, cultivate the interest through their 
environment. Do that by focusing on the many peripheral skills needed to succeed 
in all areas. Confidence, decision making, and showing them how to be assertive 
without becoming bullies are some examples.
One of the most important peripheral traits is tenacity. (This is from a different 
research paper that I saw.) That is the ability to stubbornly stay focused, interested, 
and committed to the project at hand. Tenacity is not usually thought of when 
parenting children. But there are ways to include this in your set of parenting 
skills. (Readers can gladly call me regarding this or any of the other thoughts 
found in this article.)
 
So, what should we do with all of this information? When parenting and 
when self-reflecting, we should avoid defining ourselves by our single 
traits. We may have a great sense of humor, be athletic, intelligent, or a great 
problem solver. Those are not who we are. Those are the ingredients which 

can, with the proper blend, create who we are, or, with focus, can be 
used to begin to create us.

In general, it is a mistake to define oneself by a trait which is neither good nor 
bad, such as being humorous. On the other hand, a person can define himself by 
saying his mission is to make people happy because he is able to use his sense of 
humor to achieve that mission.
 
People can do even better. Career counselors ask their clients to fill out a 
150-question questionnaire and, incorporating each response, decide the 2-3 jobs 
best suited for them. We should collect our strengths, not giving value to one over 
the other, since they are nothing more than a single piece of a large mosaic. Then, 
we can figure out our mission. Once we implement our mission, we can properly 
define ourselves.

P
A

R
S

H
A

S
 V

A
'E

R
A

 5
7

8
0

he end of a short life filled with so much accomplishment, came as a 
surprise to the students, and even the family, of the beloved Rav of 
Lublin, R’ Meir Shapiro ZT”L. He was only 46 years young, when he 
developed a throat ailment which caused him to become weak and 

debilitated amazingly quick. However, the doctors who checked him assured him 
that it would pass and thus, no one was prepared on that fateful Thursday night. 
They barely had time to say tehillim.
    But R’ Meir knew. In his weakened state, he asked to be shown all the 
prescriptions which the doctors had written for his throat. He leafed through 
them and selected the one for cleansing his throat and the respiratory organs. 
Every few minutes he kept washing his hands, while his mind was obviously 
immersed in distant thoughts. He was having terrible trouble breathing; whatever 
was in his throat was blocking his passageway. One could feel the frightful racking 
agony that he underwent to get a bit of air into his lungs; try as he would, he kept 
failing because the channels were blocked.
     On a piece of paper he scrawled a request to be carried into another chamber 
by his alarmed talmidim. Needless to say, his wishes were carried out. But then 
his rebbetzin noticed a change in his countenance, and she began weeping 
emotionally. R’ Meir did his best to calm her, as he wrote her a message: “Now ... 
the true simcha begins!”
    In a broken, barely legible scrawl he wrote: “Trinkt aleh a L’Chaim” (All of 
you, drink L’Chaim!) Some liquor was poured out into tiny glasses, and all those 
present drank and wished him a long life. Then he shook hands with each talmid, 
holding each one’s hand in his for a very long time. Then, came his final instruction: 
“Macht a rikud” (Make a little dance) to the words, "בך בטחו אבותינו" - “In You our 
fathers trusted; they trusted, and You rescued them.” (Tehillim 22:5). His wishes 
were obeyed: the talmidim put their hands on each other’s shoulders and lifted 
their feet in rhythm as they sang the holy words to the melody they knew so well, 
the melody which he himself had composed. How many times they had sung it in 
the past, when the lively, inspired niggun could bring cheer to their hearts. Now 

they glanced at their leader, their guide, as they danced past his seat, joined in 
their circle, and they saw how extinguished his eyes looked, the light gone out of 
them. How sallow his complexion had become; how the tears kept falling without 
a stop. And yet they had to dance. Their Rebbe had ordered them. Where are the 
words to describe the infinite tragedy in that scene .... the rhythmic motions of 
life and death .... the last chassidic dance that the tzaddik, the holy Lubliner Rav 
would witness on this earth?
    The bochurim of Yeshivas Chachmei Lublin were awakened from their sleep, 
the great body of students who had gone to bed without any thought of a possible 
catastrophe looming. The verdict of the doctors had been so reassuring ... now 
the shouts in the air hurtled them from their beds and sent them rushing through 
the corridors, unable yet to realize just how fateful the present moments were. 
In the great hall, there was stormy agitation; a heartrending tempest aimed at 
tearing through the heavens and bringing down Divine mercy. Young bochurim 
were beating their heads against the wall in anguish. One individual after another 
began crying out a donation of years to be deducted from his allotted lifespan 
so that the Rav could go on living. “I give five years,” one voice called out, “I give 
ten,” exclaimed another, and so on. And a short while later, one mighty declaration 
sounded and echoed in the Beis Medrash: “We give away all our remaining years 
to the Rav!”
     An atmosphere of impending tragedy for the Jewish people filled the great 
hall. A sense of terrible devastation saturated the air. And the frightful wailing 
and lamentation reached his ears. But R’ Meir didn’t want sadness. Clearly and 
distinctly, the Rosh Yeshivah pronounced his final two words: “Nur b’simcha!” 
(Only with joy) Then he lowered his head and expired. He passed over and away 
from his body. He was gone - from his students, from the yeshivah, from the 
world.
 The righteous are called alive even after their“ - "צדיקים במיתתם קרוים חיים"    
death.” R’ Meir Shapiro, founder of the Daf Yomi, is undoubtedly still alive!

T
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Introducing the Daf Yomi Companion to Agados of Shas

Rabbi Shmuel Gluck is well-known for his life lessons and insights into the human personality.  All of his teachings 
are based on the classic Torah sources. Many of his insights are gleaned from the Gemara, particularly the Agadeta.

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

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

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

Please subscribe by emailing daf@areivim.com and writing 'Subscribe'. It's as simple as that.
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Parshas Va’eira - “Pesach is Coming” - A Strategy For Women to be Optimistic 

David Gurwitz 

   
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l was niftar on 27 Teves 5649 (1888). His yahrtzeit is this Motzoei Shabbos, Parshas 
Vaeira. 
  
I owe so much to Rav Hirsch - we all do - and would like to again dedicate this week’s column l’illui his neshamah (395) 
in hashomayim (395), which have the same value. 
  
Now is a great time to frame the subject of “Pesach is coming” in a manner that permits for greater optimism for women. 
Why? 
  
Parshas Va’eira, meaning “I appeared,” comes amidst the first six parshiyos of Sefer Shemos, forming the period 
of Shovavim, which is comprised of the first letters of these six parshiyos. Since Shovavim is also begematria “eizer 
kenegdo,” it is a time to focus on the enhanced role of women - in the actualPesach story and in the preparations for 
the Sedorim. 
  
There is a certain truth to the joke regarding the difference between an armed intruder and a frum woman cleaning 
for Pesach: At least you might be able to negotiate with the intruder! 
  
A certain feeling of “desolation” has been known to occasionally “appear” to women when Pesach is approaching, given the 
enormity of the cleaning and cooking tasks. The sometimes forgotten reality is that the desire to get rid of physical chometz is 
obviously tied to a greater spiritual effect of its removal. 
  
Chometz written backwards spells tzemach, growth. This is really the goal. That is also one reason why the calendar is 
adjusted so that Pesach must come during the spring. We must join physical “nature” in its growth cycle with 
our ruchniyus growth cycle. 
  
How can this mindset of despair be reversed? 
  
The answer that might help turn feelings of “desolation” from the hard work into a true satisfaction when finally sitting at 
the Seder lies in the unique bracha that women say every day: “She’asani kirtzono - Hashem made me according to His 
Will.” 
  
Let’s get there slowly to see how. 
  
We see desolation mentioned in the kappitel which is associated with Parshas Va’eira, Tehillim 46. Posuk 9 states, “Lechu 
chazu mifalos Hashem asher som shamos ba’aretz - Go and see the works of Hashem, Who has brought desolation (sam 
shamos) in the land.” 
  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l discusses this posuk, showing how the idea for permanence is expressed by the 
word sham or sam, meaning there, place, or name.  
  
He explains that Hashem only brings destruction - shamos - to the world in order to bring salvation closer, 
since posuk 10 says that Hashem seeks to end wars by destroying once proud states.  
  
Posuk 12 states, “Hashem Tzevakos imonu misgav lonu Elokei Yaakov selah - Hashem of the hosts is with us, Hashem of 
Yaakov is our high tower.” Rav Hirsch says here that Hashem is exalted in nature as well as the world of men, as we see in 
the parsha as well.  
  
We see several hints to Pesach in this kapittel. There is reference to waters roaring and mountains moved and kingdoms 
teetering. Lonu, meaning our, is begematria hateva, nature. Kos, cup, is also begematria 86, hinting at another effect of our 
drinking four cups: reversing the “natural” mindset of Mitzrayim. 
  
Ripping apart “nature” - our nature as well - is a major part of the Pesach mindset, besides ripping apart our homes. 
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We all know the famous remez that next week’s parsha, Bo, Bais and Alef, totaling 3, discusses the last three makkos. 
Therefore, Parshas Va’eira has the first seven plagues. 
  
Seven and three provide another way to prepare for the emotional work of preparing for the Seder. 
  
73 is the value of the word chochmah, wisdom. 
  
The word chochmah can be broken into two words, koach mah, the power of mah, a question. Questioning is the key aspect 
of wisdom. The famous four questions, Mah Nishtana, contain, in total, 49 words, which is an illusion to the 49 days of 
counting the Omer from Pesach to Shavuos and Matan Torah. 
  
What follows is fascinating. 
  
Rav Cutler of Monsey, author of many seforim of chiddushim in gematria, related that one plus two plus three, up to 73, the 
value of the word chochmah, equals 2,701, which is the exact value of the first sentence in the Torah. 
  
Targum Yonasan actually defines bereishis as chochmah, which we now know is also embodied in the Seder in the form of 
questions. 
  

The Seder connects the two pivotal aspects of Jewish identity. Pesach, in Nissan, represents the finishing of the original 
creation, the stripping away of “nature” in this parsha and the next, and the original creation of the nation of Klal Yisroel. Rosh 
Hashanah, in Tishrei, represents the culmination of the creation of the universe and the creation of the world with the creation 
of man. 

These two main parts of the Jewish year come together in a mystical way in the Seder as well. How? 

The Seder has 15 sections, keneged 15 Shir Hamaalos, 15 steps in the Bais Hamikdosh, and the beginning letters of 
Hashem’s Name. The last is Nirtzah, which has a gematria of 345, the same value as Moshe and Keil Shakai, also from this 
week’s parsha.  

The values of the first letters of each of these first fourteen sections add up exactly to 913, which is the value of the 
word bereishis. The Seder, then, while addressing Pesach, simultaneously hints to bereishis and serves as a bridge to these 
two bookends of our existence. 

  
It is interesting, then, that the combined letters of Shin and Mem mean either name/place or desolation/destruction, its 
seeming opposite. Perhaps the fact that the same letters can have opposite meanings is the key to seeing Pesach differently 
for those who do the difficult preparations.  

  
Rav Dovid Fishman, rosh yeshiva of Yeshiva Kesser Torah of Monsey, whose dinner will take place this Sunday night at Ateres 
Charna Hall, related to me that the Maharal explains that the word gafris means both brimstone in Sedom’s destruction and 
tar in protecting Moshe’s teivah. It’s the same word, yet used oppositely. 
  
So is our choice for Pesach. 
  
Just like we can turn the destructive, desolation aspect of gafris into a protective coating aspect, so can we turn the shaimos, 
desolation, into a sham, a place of permanence. 
  
Here is the strategy and zeicher Yetzias Mitzrayim to keep in mind during the Pesach preparations: 
  
Pesach has a value of 148, the same as the middah of Moshe, netzach, victory, overcoming, lasting.    
  
The letters in the word Pesach spelled out equal 613, the value of the word baTorah. 
  
The Aramaic translation of Pesach is chessed. 
  
And now, “She’asani kirtzono - Hashem made me according to His Will.” 
  
This, too, is an expression of the chochmah in creation and a hint to the Seder. How? 
  
She’asani is begematria 730 - ten times 73, chochmah. 
  
Ratzon is begematria shemo, a place of permanence to offset the desolation.  
  
Kirtzono is keneged Nirtzah in the Seder. 
  
The Seder ends with a reference to those whose hard work gave us the Seder - the women. “She’asani kirtzono” is now a 
year-long zeicher for the Seder. 
  
Chometz represents the spiritual enemy who tries to make us feel desolate and prevent our proper tzemach. We can think 
and do otherwise, be’ezras Hashem. 
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Parashas Vaeira פ"שת אראותשרפ

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

ןינתליהיווידבעינפלוהערפינפלוהטמתאןרהאךלשיו
Aharon threw down his staff before Pharaoh and his servants, 

and it became a snake.  (7:10)

The Talmud (Menachos 85A) relates the dialogue that 
ensued between Pharaoh’s magicians and Moshe Rabbeinu
following his staff/snake miracle. The Egyptian magicians chided 
Moshe, “Are you seeking to bring cement to a place filled with 
cement?”  Moshe replied, “I am bringing vegetables to a 
vegetable market.”  At best, the exchange between Moshe and the 
magicians is unbelievable.  The Egyptians’ question lacks 
meaning, and Moshe’s response appears equally perplexing.  The 
Shittah Mekubetzes explains that, actually, theirs was a profound 
exchange, during which Moshe enlightened the Egyptians, 
showing them that their assumption concerning what he was 
doing was inaccurate.

As far as the Egyptians were concerned, they viewed 
Moshe’s actions as nothing more than his version of witchcraft 
and magic (no different than what they were doing).  They 
reasoned that his staff turned into a snake because that is what 
staffs do.  Thus, they told Moshe that bringing magic to Egypt is 
tantamount to “bringing coal to Newcastle”: “There is no point in 
attempting to impress us with your magic.  We wrote the book on 
magic.  This country is filled with individuals, such as ourselves, 
who are quite adept at witchcraft.  Take your ‘toys’ elsewhere.  
Egypt is way ahead of you.”  

Thus, Moshe’s rebuttal was riveting.  “I am not 
performing magic.  This is not some type of show.  This is reality.  
My staff has become a real snake.”  Likewise, when the 
Egyptians replicated the plague of blood, they could not produce 
real blood.  Fish were able to continue breathing in the Egyptian-
generated blood-filled waters, because it was not real blood.

Thus, Moshe was intimating to the Egyptians that 
actually the most propitious venue for performing magic was 
Egypt, because, here in the country that spouted their (fake) 
magic, they could appreciate the reality.  They were able to 
discern between the charlatan and the authentic.  “I am bringing 
vegetables to the vegetable market”: Unlike cement, which is 
uniform, vegetables vary in quality and species. Any discerning 
connoisseur will vouch for this distinction.  The magicians whose 
lives revolved around sham, for whom it was all about exhibition 
and show, not about authenticity and reality, refused to accept 
Moshe’s message; thus, they were relegated to suffer through the 
Ten Plagues until they finally “got it right.”

The mentality of refusing to strive for the real and 
authentic continues to plague us to this very day.  Horav Tzvi 
Kushelevsky, Shlita, observes how we tend to waste our precious 
time on frivolity and pastimes that, deep in our hearts, we know 
are a total waste of time and energy.  The allure of the 
disingenuous is powerful, because it is enjoyable and not 
demanding.  The fact that it is not productive does not seem to 
matter, because, after all, we are enjoying ourselves.  Does 
enjoyment trump productivity?  The yetzer hora makes us believe 
that it does, by creating ambiguity.  When one is enjoying 
himself, it is difficult to accept that he might actually be wasting 
time.  How could enjoyment be a waste of time?  The flip side is 

that, deep in our hearts, we know that real satisfaction is derived 
only from those activities which are meaningful.  The Egyptian 
magicians were obstinate, refusing to see beyond their myopic 
perception of reality.

One who has not observed Judaism through the prism of 
halacha has not been exposed to authentic Torah m’Sinai
Judaism.  Halacha observance is not arbitrary.  One does not 
make a personal autonomous decision to observe the Torah.  It is 
an obligation for every Jew and Jewess to observe mitzvos and a 
responsibility to learn about all aspects of their observance.  
When Hashem gave us the Torah, He took us as His People.  We 
accepted with a declaration of, Naase v’nishma: “We will do and 
we will listen.”  The rest is history.  Those who have rejected 
Torah m’Sinai claim, among other things, that Judaism is no 
longer relevant; its canons are archaic and uninspiring.  
Obviously, they have never observed or experienced the peace 
and sanctity of a Shabbos, or delved over a blatt Gemora; never 
felt the embrace of a warm, committed Torah community; never 
danced a Simchas Torah; and never participated in a Pesach 
seder.  Simply, they have never had a taste of real, authentic, 
unvarnished, unembellished Judaism.

These people have only experienced Judaism without the 
Torah, very much like the poor Jewish man in Chicago who, after 
passing a fancy restaurant, craved what the wealthy diners who 
were feasting on delicious cheese blintzes were having. When he 
saw the mouth-watering cheese dripping down onto their plates, 
the succulent dough wraps that held the sweet cheese together, he 
asked his wife to prepare blintzes for him.  An industrious 
woman, who was willing to try anything to please her husband, 
she agreed.  Perusing through her cookbook, she found the entry 
for blintzes.  “Oh, oh,” she said, “It says here that we need cream 
cheese.  I do not have cream cheese, because we cannot afford it.”

“So skip the cream cheese,” her husband said.  “It is not 
the end of the world if the (cheese) blintzes are cheeseless.”  “It 
also says here that we must mix in walnuts, raisins and honey.  
We have not had those ingredients in years,” she said sadly.  “Do 
it without them,” her husband consoled her.  “Should I also ignore 
the brown sugar, cinnamon and graham crackers?” she asked.  “It 
is not an absolute necessity.  Just start baking, I am starved.  After 
seeing those rich people savouring those blintzes, that is all I have 
been thinking about.”

The man’s resourceful wife turned on the oven, placed 
the baking sheet with the flour and water rolled into blintz shapes, 
and waited for her “innovative” blintzes to bake.  She then placed 
them on a plate and made a big ceremony of bringing them to the 
table to serve her dear husband.  She stood there and proudly 
kvelled, watching her husband eat blintzes, just like the wealthy 
folk at the fancy restaurant.  After a few seconds, she could no 
longer contain herself, “Nu, what do you think?  Do you like it?”  
The man stopped chewing for a moment and looked up at his wife 
and said, “You know, I have no idea what those rich people see in 
blintzes.  They do not taste that special to me.”

Without the cream cheese, brown sugar, honey, walnuts, 
raisins and graham crackers, all one has is flour and water, which 
comprise a poor imitation of blintzes.  Likewise, Judaism without 
Torah is just not Judaism.
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תותשלםירצמולכיאלו...םדלראיברשאםימהלכוכפהיו
ראיהןמםימ

And all the water in the river turned to blood … and Egypt was 
unable to drink water from the river.  (7:20,21)

It is an accepted verity that every miracle connected with 
the Exodus breached the laws of nature as we know them.  This 
fact, in and of itself, is the essence of the redemption.  Klal
Yisrael was not beholden to nature or any order.  We were totally 
under the reign of Hashem.  While this is true all the time, it was 
publicly apparent for all the world – then and now – to see.   
Horav Moshe Shapiro, zl, posits that the plague of blood, the first 
of the makkos to devastate the Egyptians, is a clear example of 
this axiom.  The Egyptians drank blood; the Jews drank water.  
Throughout the country, every body of water was blood for the 
Egyptians, yet perfectly clear, healthy drinking water for the 
Jews.

Now, the question is raised: What was it really?  Was it 
water that turned to blood, or was it blood that turned to water?  
Did blood change to water when the Jew raised his cup to drink? 
Or did water suddenly become blood when it was the Egyptian 
who was drinking?

The Rosh Yeshivah explains that one who asks this 
question does not begin to understand the miracle of the blood 
plague.  It was water for the Jew and blood for the Egyptian.  Yes, 
the very same liquid/beverage was blood for one and water for 
another.  Ordinarily, a thing is specifically what it is – either one 
thing or another – not both.  Change is always possible, but then it 
is not what it originally was.  Thus, in the present example of 
blood/water, a change must have taken place when it was 
transferred to the hands of an Egyptian.  To accept this indicates 
that one does not understand the depth of the miracle.

To suggest that something changes from one matter to 
another, regardless of how it occurs, is still within the realm of 
reason, because something specific cannot be two different sets of 
matter.  It must change.  That a thing is not one specific thing, 
however, but two separate, totally different sets of matter -- that 
for one person it is water, and for another person this same thing 
is blood -- is of another realm entirely.

This, explains the Rosh Yeshivah, is what characterises 
the miracle of the plague of blood. It was not a trick, whereby it 
was blood to one person and then transformed into water when it 
was in the hands of another person; rather, it was inherently blood 
to one and water to another.  The miracle created two things out 
of one, a phenomenon that is beyond our cognitive ability to 
comprehend.

We must not perceive existence to be limited, i.e. it is 
either blood or water.  As long as we perceive limitations, we 
have not yet left galus Mitzrayim, the Egyptian exile.  Mitzrayim
is related to meitzar, boundaries, limitations.  If we are to leave 
Egypt, we must escape this restricting or, in contemporary 
vernacular, “think outside of the box.”  We are able to 
cognitively/naturally accept that an entity with one form of 
existence can change and become a totally different entity.  For a 
given entity to be one thing for one person and another thing for 
another person, however, is beyond our level of perception.  It is 
either/or – not both.  Hashem can create anything.  Thus, He 
created blood/water – one entity that was two: blood for the 
Egyptians, water for the Jews.  The meaning of miracle is 
existence without boundaries.

לאוהנקמתאווידבעתאסינההערפידבעמ'דרבדתאאריה
תאווידבעתאבוזעיו'דרבדלאובלםשאלרשאוםיתבה

הדשבוהנקמ
Whoever among the servants of Pharaoh feared the word of 

Hashem chased his servants and livestock into the houses.  And 
whoever did not take the word of Hashem to heart - he left his 

servants and livestock in the field.  (9:20, 21)

The commentators ask the obvious question:  What kind 
of people would see that every word which Moshe Rabbeinu
uttered in Hashem’s Name came true exactly as he stated it 
would, and still continue along their merry way as if nothing had 
happened?  Certainly, they were not imbeciles who did not care at 
all for their material possessions or for the lives of their slaves.  
Yet, Moshe spoke and they ignored his warning.  Apparently, two 
groups of Egyptians existed: the yarei es davar Hashem, the ones 
who feared G-d’s word; the lo sam libo el dvar Hashem, those 
who did not take the word of Hashem to heart.  Let us attempt to 
understand the difference between the two.  They both seemed to
fear Hashem.  The difference between the two is that one took the 
word of G-d to heart, while the other did not.  Let us see how this 
plays itself out.

Horav Sholom Schwadron, zl, observes a textual 
difference in the outcome (or lack thereof) for those who left their 
animals and slaves outside.  The Torah writes that one group (the 
“G-d-fearing” Egyptians) made their slaves and animals come 
into shelter, while the other group did not.  The Torah should have 
immediately added that those who listened saved their 
possessions from destruction, while those who ignored Moshe’s 
warning lost everything.  The Torah, however, does not state that 
the results differed.  The only distinction between the two groups 
that the Torah acknowledged was prior to the plague, not 
afterwards.  Why?

Rav Sholom explains that everyone – both groups –
believed Moshe’s warning.  They all believed in Hashem’s 
“ability” to destroy the country through the agency of hail.  The 
yarei dvar Hashem feared G-d to the point that when they heard
the hail was coming, they did not wait.  They immediately called 
in their slaves and gathered their livestock. Indeed, Ibn Ezra
writes, b’oso hayom, on that very same day, when news of the 
forthcoming plague became public, they took in their possessions.

The other group of Egyptians, whom we refer to as 
“non-G-d-fearing,” did not live in the fast lane.  They did not run.  
They took their sweet time responding to the warning.  While his 
counterpart acted with haste, this fellow waited for the very last 
minute, because he did not take the warning to heart.  One who is 
anxious wastes no time.  One who takes his time is not anxious.

The individual who falls under the purview of asher lo 
sam libo, does not live by the clock, but rather, he lives by the 
clock but procrastinates and waits until the very last possible 
moment.  For example, when zman krias shema is at ten o’clock 
he looks at his watch and says, “I have until 9:59.”

This is why the Torah does not write that those who did 
not take Moshe’s warning to heart left their possessions in the 
field.  It does not write that their possessions were destroyed, just 
that they left them outside.  What happened to their slaves and 
livestock?  If they made it in at the last second, they were spared.  
If they did not, their possessions were destroyed.  They had been 
granted a chance at survival, but did not take it to heart.  They 
were now destined to suffer the consequences of their decision.

The concept of lo sam libo plays itself out in other areas 
of endeavour.  One who ignores/rationalises/justifies a situation / 
responsibility by not taking to heart the ramifications of his 
actions -- or non-actions -- not only hurts himself, but also hurts 
those for whom he is responsible.  Having said this, I take the 
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liberty of paraphrasing from a lecture rendered by the gadol 
ha’dor, pre-eminent leader of his generation, Horav Elozar M. 
Shach, zl, to a large gathering of mechanchim, Torah educators.  
Rav Shach was not only a brilliant talmid chacham, Torah 
scholar, who was fluent in all areas of Torah erudition, but he was 
also a pedagogue par excellence, whose devotion to Torah study 
and its dissemination knew no bounds.  One of his primary areas 
of concern was timeliness.  He felt that being a rebbe was not 
merely a vocation, it was avodas hakodesh, a holy endeavour, 
which thus placed an enormous responsibility on the shoulders of 
a rebbe.  A rebbe who was derelict in executing his duties not 
only undermined and demeaned his avodas hakodesh, but he also 
hurt his students immeasurably via the flawed impression 
concerning the primacy of Torah study which he inadvertently 
imparted.

The Rosh Yeshivah was scheduled to address a large 
group of mechanchim.  The venue was Yerushalayim; the 
designated time, 7:00 p.m.  Anyone who is acquainted with Bnei 
Brak/Yerushalayim traffic knows that to arrive in Yerushalayim 
by 7:00 p.m. one must leave Bnei Brak no later than 5:00 p.m.  
The Rosh Yeshivah was not a young man, and sitting in a car for 
two hours taxed his health.  Nonetheless, he felt that inspiring the 
teachers of Klal Yisrael’s future leaders took precedence over his 
personal well-being.  One can imagine the Rosh Yeshivah’s
incredulity and then chagrin when, upon arrival at the hall, he saw 
that only half of the designated group felt it prudent to arrive on 
time.  He proceeded to the Kosel Hamaaravi to daven.  When he 
returned, the hall was finally filled, with everyone waiting to hear 
his address.

“I came on time,” he began.  “Apparently, timeliness is 
not a great concern of yours.  Perhaps you allow yourselves to 
arrive ten, fifteen minutes late to class.  I am certain that your 
justification for your tardiness is in your need to daven with a 
minyan.”  (Waking up earlier to attend an early minyan probably 
does not enter into the equation.)

“Does anyone have an idea concerning the negative 
influence which such behaviour imparts on the minds of your 
students?  My brothers, let us together resolve this issue. (The 
Rosh Yeshivah included himself among the educators).  I am 
aware that every educator has set hours in which he is obligated 
to teach.  I am speaking with you in my present position as Rosh 
Yeshivah of Ponovez, where I am obligated to serve the students 
twenty-four hours a day.  (He considered himself to be on call 
24/7.)  Arriving late for class is not simply gezel, theft, of 
something which can be evaluated in monetary terms.  A loss of 
Torah - study time cannot be properly assessed in material 
currency in any way, since a loss of Torah - study time is 
tantamount to a loss of life!  A rebbe who is lax concerning his 
students’ time steals from their lives.  This loss can affect future 
generations!  Five tardy minutes for a class of thirty students is 
not simply 150 minutes of lost time.  It is setting a negative 
example that is not easily expunged… We have no idea of the 
effect on future generations that the negative example of this 
behaviour can create!”

The Rosh Yeshivah then continued speaking on a more 
positive note concerning the extraordinary siyata diShmaya, 
Divine assistance, that a Torah disseminator has.  Our greatest 
leaders throughout the ages – such as Rashi and Rambam; as well 
as contemporary leaders, such as the Chafetz Chaim, whose 
treatises were accepted throughout the world and studied and 
studied over and over – were successful only because they 
merited unusual siyata diShmaya.  One can study pedagogy and 
expend much time and effort to excel as a Torah mentor but, 
unless he has siyata diShmaya, he will not succeed to the point 
that his words will be appreciated, remembered, cherished and 
reviewed.  It is all the result of siyata diShmaya, so that one who 

is lax in timeliness is hurting his chances of receiving this special 
Divine assistance.

Horav Eliyahu Mishkovsky, zl, Rosh Yeshivah of Kfar 
Chassidim, delivered this eulogy at the funeral of a student who 
had suffered an untimely passing.  At the conclusion of his words, 
he declared, “The Torah obliges a shomer, watchman, who does 
not return the object that was given to him, to make two oaths:  
She’lo pashati, ‘I was not negligent’; she’lo shalachti bo ad, ‘I 
did not make personal use of it.’  When parents send their sons to 
yeshivah, they are placing/entrusting them in the care of the Rosh 
Yeshivah (who is sort of a shomer).  I was unable to return the 
pikadon, deposit (the student) entrusted to me (in the condition 
that I received him), but I can unequivocally make the two 
shevuos, oaths: that I neither was negligent in his care, nor did I 
make personal use of him.  Since I am also a father to my 
students, however, a father is not required to make the oaths.”  
With these words, he concluded his eulogy and broke down in 
bitter weeping.

On a happier note, Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, 
reminisces that one morning, when he was a young student in 
Yeshivas Eitz Chaim, just in time for the opening class, one of the 
senior rebbeim pulled up to the building in a special monit (taxi).  
This was a rebbe who walked to school daily and was never, ever 
late for class.  Children will be children, and they immediately 
surrounded the rebbe (during recess) and asked him, “Mah 
nishtanah? ‘Why is this day different from all other days?’”  The 
rebbe explained that for some reason he had been overwhelmed 
with household obligations, to the point that if he would have 
walked to yeshivah, he would have arrived a few minutes late.  
Therefore, he broke the bank and splurged on a special taxi in 
order to arrive on time at the yeshivah.  That day, during 
afternoon recess, the boys calculated that the money expended for 
the monit equaled a sizable portion of the rebbe’s weekly salary!

Va’ani Tefillah
התאםינונחתותוליפתעמושלקיכ

Ki Keil shomea tefillos v’sachanunim atah.

We have reiterated time and again that prayer without 
sincerity is flawed, lacks meaning, and is not really prayer.  Does 
this mean that if someone prays with sincerity, he has the 
“winning ticket” and can be assured of a positive response?  No.  
Even when a person prays with sincerity, he has no guarantee that 
Hashem will grant him his wish: One thing, however, is assured: 
No heartfelt prayer is in vain.  It will be used for someone, 
sometime.  It is well - known that when the Rosh Yeshivah of 
Beth Medrash Gavoha was suffering from the illness to which he 
ultimately succumbed, a group of his students and admirers 
journeyed to Bnei Brak to implore the Steipler Gaon, zl, to 
intensify his prayers on behalf of their Rosh Yeshivah.  They 
added that thousands of Jews throughout the world were storming 
the Heavens, pleading for their revered Rebbe’s refuah sheleimah,
which was still not materialising.

The Steipler assured them that no sincere prayer goes 
unanswered.  A heartfelt prayer must be answered.  One day 
Hashem will use that prayer to help someone.  It may not even be 
a member of your family, or someone you know, but someone 
will benefit from your prayer.  This is for certain.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: 
peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  VVaa’’eeiirraa  

The King’s Heart 
“Menachem, did you hear the news?” 
“Good or bad?” 
“Famine, disease, plague, death, blight, 
and terrible destruction.” 
“Oy vey, Efraim. That sounds awful. 
When and where did all of this happen?” 
“Three thousand years ago in Mitzrayim.” 
“Efraim, you have a good sense of humor. 
I always appreciate your jokes. For a min-
ute, you really had me worried. Now that 
you brought up the subject, I would like to 
share with you something that I learned 
today about the plagues in Mitzrayim.” 
“Wonderful.” 
“Try to imagine the plague of tsefardeah 
(frogs). They were everywhere, in the 
homes, in the ovens, even in people’s 
stomachs. The noise from their croaking 
was deafening. Pharoah, the King of Mitz-
rayim, in all of his splendor, is sitting on his 
throne in his royal garments, surrounded 
by his officers. He opens his mouth to 
speak, but you cannot hear his voice. It is 
drowned out by the croaking of the frogs 
in his stomach. Can you imagine anything 
more disgraceful than that?” 
“It was very humiliating.” 
“Pharoah calls to Moshe and Aharon and 
asks them to pray to Hashem to remove 
the frogs from him and from Mitzrayim. 
Then he will send out the nation to wor-
ship Hashem.” 
“Great.” 
“Moshe and Aharon did their part, but 
Pharoah did not keep his half of the 
deal.” 
“Why?” 
“Because Hashem hardened Pharaoh’s 
heart. Over and over again, after each 
plague, Hashem hardened Pharaoh’s heart.” 
“And the entire nation of Mitzrayim was 
destroyed.” 
“Exactly. Shlomo HaMelech wrote in 
Mishlei (21:1) “The heart of the King is in 
Hashem’s hand”. The king cannot just 
think about himself. His decisions affect 
all of the people. Hashem controls his 
heart to make the choices that are right 
for the entire nation. Therefore, Hashem 
hardened Pharaoh’s heart.” 
“But Pharaoh’s decisions allowed Mitz-
rayim to be destroyed.” 
“Our sages give several reasons for that. 
One thing is for sure. It was the will of 
Hashem based on the deeds of the Mitz-
rim.” 
“Menachem, is this still true today?” 
“Yes.” 
“How comforting.” 
“In what way, Efraim?” 
“These are times when the Jewish people 
are in great danger. It appears that our 
fate is in the hands of a few world lead-

ers. Now we know that their hearts are in 
Hashem’s hands. They are really being 
controlled by Him.” 
“Right, Efraim, but He still wants some-
thing from us.” 
“What, Menachem?” 
“The true service to Him that has saved 
the Jewish people from disaster time and 
time again. Tefillah (prayer), teshuva (cor-
recting our mistakes), strengthening our 
Torah learning, strengthening our mitz-
vah performance, and giving more tse-
daka (charity). This is what our Torah 
leaders are calling for.” 
 
Kinderlach . . . 
Let us do our part to help our people. Let 
us do things the right way and try to 
avoid something terrible. When you 
daven, open your heart to Hashem and 
ask for His mercy. Try to do a new mitz-
vah today, one that you have not done 
before. Put a little more effort into your 
learning, and a little more of your allow-
ance into the tsedaka box. Who knows? 
Your mitzvah may be the one to tip the 
scales, and soften the king’s heart. 
 

Shema Yisrael
The Eser Makkos (Ten Plagues). A time of 
terrible suffering for the Mitzrim. They were 
punished middah kineged middah (measure 
for measure) for the atrocities that they 
committed to Am Yisrael. The Jewish peo-
ple, on the other hand, had reasons to be 
happy. The slavery was finally over, and 
their oppressors were getting what they 
deserved. They also became wealthy by 
selling water during makkat dam (the 
plague of blood), and by locating the valu-
ables of the Mitzrim during makkat cho-
shech (the plague of darkness). These were 
obvious reasons for Hashem to afflict Mitz-
rayim. However, there were deeper mean-
ings to these plagues. 

The Haggadah states that Rebbe Yehuda 
arranged the makkos into groups that 
formed words: “Datsach,” “adash,” 
“b’achav.” These words are acronyms 
formed from the first letters of each 
makko. The makkos are arranged in or-
der of their occurrence, and grouped into 

sets of three, three, and four. Each set of 
makkos came to teach the Mitzrim and 
Am Yisrael a unique lesson. “Datsach”: 
dam (blood), tsefardeah (frogs), and 
kinim (lice) proved the existence of 
Hashem. Dam overturned the notion that 
the river was a god by turning it into 
blood, thereby killing it and everything in 
it. The tsefardeah sanctified Hashem’s 
name by jumping into fiery ovens, some-
thing that a regular frog would never do. 
Even Pharaoh’s wizards admitted that the 
plague of kinim was “Hashem’s finger”. 
These three makkos proved beyond the 
shadow of a doubt that Hashem’s exis-
tence could not be denied. 

“Adash” demonstrated Hashem’s rule 
over the world in the form of Hashgacha 
Pratis (private supervision) over each in-
dividual. The plagues of arov (wild ani-
mals), dever (cattle disease), and shechin 
(boils) affected only the Mitzrim, their 
livestock, and their land. The Jews, who 
merited Divine Protection, were not 
touched. Only A Being who controls 
every detail of the world could accom-
plish such a thing. 

“Bachav” demonstrated “Ein ode mil-
vado” (Devarim 4:35), that Hashem is 
The Only Power in the universe. There 
may be other entities that appear to have 
their own power (such as the sun), how-
ever Hashem controls them all. The 
plagues of borod (hail), arbeh, (locusts), 
and choshech (darkness), all blocked out 
the sun. Also, makkat bechoros (the 
plague of death of the first born) was at 
night. All of these showed that the sun 
had no power to stop The Almighty. The 
other gods of the Mitzrim, the Nile and 
the sheep were already proven powerless 
by the previous makkos. To sum it up, 
the esser makkos were a big lesson for the 
world that Hashem exists, He runs the 
world, and He is the only power. 
 
Kinderlach . . . 
We have an easy way to remember these 
three facts. The first verse of Kriyas Shema 
that we say every morning and night men-
tions Hashem’s name three times: “Shema 
Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad.” 
These three correspond to “datsach,” 
“adash,” “b’achav”. Datsach - Hashem 
exists - corresponds to Shema Yisrael 
Hashem. Adash - Hashem is Mashgiach 
Prati - that is Elokeinu. B’achav - He is The 
Only One - refers to Hashem Echad. Re-
member this every time that you say Kriyas 
Shema, kinderlach. Watch your love and 
appreciation of Hashem grow and grow. 
 
(For further explanation, see Sefer 
Mi’taamei HaShulchan) 
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Be Careful What You Hear 
וידבר אלקים אל משה,  “ 6:2
 ”ויאמר אליו אני ד'
וארא אל אברהם אל יצחק  “ 6:3

 ”ואל יעקב בא-ל שד-י ושמי ד' לא נודעתי להם 
“Hashem spoke to Moshe and said to him: I 
am Hashem.”  “I appeared to Avrohom, to 
Yitzchok, and to Yaakov as Keil Shakai, but 
with My Name Havayah I did not make 
Myself known to them.” Moshe asks 
Hakodosh Boruch Hu why He did evil to 
Klal Yisroel, and why He sent Moshe to 
Paroah, when it seemingly did not help Klal 
Yisroel, but was to their detriment.  
Hakodosh Boruch Hu responded to Moshe 
saying to him, that He is Hashem, and that 
He appeared to Avrohom, Yitzchok, and 
Yaakov with the Shem Keil Shakai, and the 
Shem Havayah was not known to the Avos.  
The Medrash on this Posuk tells us that 
Moshe became angry, and he forgot his 
Torah.  From where do we see that Moshe 
forgot his Torah?  Additionally, why does 
Hakodosh Boruch Hu tell Moshe here with 
which Names He revealed to the Avos?     
 Rebbe Yose Bar Chanina said that 
the Name of Elokim, “וידבר אלקים,” is used 
regarding how He acts towards the 
Mitzriyim, while the Shem Havayah, “  אני
 is used regarding how He acts towards ”,ד'
Klal Yisroel. ( שמות רבה)  
 Rebbe Yose Bar Chanina is saying 
that towards the Mitzriyim, Hakodosh 
Boruch Hu acted with the Midas Hadin, 
and punished them for all of the evil that 
they perpetrated against Klal Yisroel.  
Whereas towards Klal Yisroel, He acts with 
the Shem Havayah, employing the Midas 
Harachamim, even though Klal Yisroel 
were not necessarily worthy of it. (עץ יוסף) 
 The Medrash seems to be telling 
us that the plea of Moshe Rabbeinu was not 
fundamentally flawed or incorrect.  Moshe 
did not complain to Hashem, rather it was 
a humble Tefilah on Klal Yisroel’s behalf, 
which was aroused from the pain he had 
over the terrible plight of Klal Yisroel.  If so, 
what did Moshe do to cause Din to come 
upon him, and for him to forget his Torah?  
Moshe opened his ears to the words of 
Dasan and Aviram.  While Moshe was 
certainly not influenced by them, he was 
well aware that he needed to be wary of 
them, as they were known rabble rousers 
and were always looking to stir up trouble.  
In previous times, when he heard Dasan 
and Aviram speak, it had no effect upon him 
for he saw what they said to be putrid and 
abhorrent.  He knew they were spewing evil 
words, and it had absolutely no value or 
meaning to him.  However, this time, when 

Dasan and Aviram spoke to him, it struck a 
chord within Moshe.  Moshe was in pain 
over Klal Yisroel’s plight, and thus he 
wanted to do everything he could on behalf 
of Klal Yisroel.  It says in the Pesikta 
Zutrasa, that even Dasan and Aviram were 
not held accountable for these words that 
they spoke, for they too spoke out of 
desperation.  While inherently they could 
have said something, the way they said it 
was incorrect, and had dire ramifications.  
Being that Moshe listened to these words, it 
caused his wisdom to be confused, and his 
own Tefilah to come forth in an 
inappropriate way.  In the eyes of 
Shomayim, this was enough to cast him as 
a “fool.”  There is a great lesson we are to 
learn from this incident.  Anything 
improper we have can have an insidious 
effect upon us. Imagine the great leader 
Moshe Rabbeinu, one who achieved exalted 
heights of Ruchniyos, yet hearing improper 
words from these two evil men caused him 
to forget Torah, certainly we need to be 
careful as to what we hear so that it not 
have a detrimental effect upon us.  We must 
be vigilant to protect ourselves from 
hearing that which we should not, words 
which can detrimentally penetrate our ears 
and contaminate our Neshomos.  The 
converse is true as well – that one should 
associate himself with the righteous, and 
listen to proper words, for their words bring 
blessing and goodness to our Neshomos – 
that causes the foolish man to become wise. 
 (אור הצפון)
 The Medrash says that this Posuk 
is connected to the Posuk in Koheles 7:7 
“For harassment makes the wise man 
foolish, and he loses the gift of 
understanding.”  This refers to Moshe 
Rabbeinu who forgot his Torah.  This 
Medrash needs explaining, for where do we 
see that there was any Shikchus Hatorah, 
forgetting the Torah?  Moshe was in 
Shomayim when Klal Yisroel made an 
Eigel.  When Moshe came down holding the 
Luchos and saw the Eigel, he broke the 
Luchos he was holding.  The Torah has two 
different types of strength that it can give a 
person.  For one who is naturally a כעסן, one 
who angers easily, the Torah cools down his 
anger, as the Torah is compared to water 
which puts out fires.  For one who by nature 
is “נוח”, exceedingly laid back, without 
passion for that which is important, the 
Torah gives the person the power to become 
angry (for the correct reasons), and that is 
why the Torah is compared to fire.  Moshe 
Rabbeinu was naturally a כעסן, however 

because he occupied himself constantly 
with the Torah Hakdosha, it cooled down 
his anger, so that he never became angry.  
However, when Moshe went down from 
Shomayim and saw the Avodah Zara, that 
caused him to forget the Torah.  As it says 
in Shemos Rabbah 46:1 that the letters of 
the Luchos flew off, which alludes to 
Shikchus Hatorah.  Once Moshe Rabbeinu 
forgot his Torah, and was not inextricably 
connected to the Torah, then – he became 
angry.  The Koach of Torah was not there to 
protect him from becoming angry.  So too 
over here, had Moshe Rabbeinu not had 
Shikchus Hatorah, it would have been 
impossible for him to become angry.  “  העושק
 ,The Matanah – ”יהולל חכם ויאבד את לב מתנה 
the gift, refers to the Torah Hakdosha.  
Being that he lost his gift of the Torah 
Hakdosha, he forgot it, then he reverted to 
his innate nature, and become angry.  By 
the fact the Moshe was able to become 
angry that is the proof that he forgot his 
Torah. (חכמת התורה)  
  The Torah has a tremendous 
Koach, and for those who truly attach 
themselves completely to the Torah, it 
makes them a better person.  Moshe 
Rabbeinu could not get angry at all as long 
as he was completely connected to the 
Torah. Moshe Rabbeinu became emotional 
about the plight of Klal Yisroel, and he 
listened to the words of Dasan and Aviram.  
This caused him to have a momentary lapse 
in his connection to the Torah, and this 
caused him to become angry.  What an 
important lesson for us to learn from here.  
We need to be so careful as to what we listen 
to, for we don’t realize what effect it can 
have upon us.  Hearing bad things has a 
detrimental effect on us, while hearing good 
things has a positive effect on us.  Just as 
when we eat food, it goes into our bodies and 
has an effect on us, so too every word we 
listen to goes into us and has an effect on 
us.  Those words have the ability to attach 
us to the Torah and Hakodosh Boruch Hu, 
or Chas V’sholom to separate us from the 
Torah and Hakodosh Boruch Hu.  Another 
important lesson to learn from here that we 
must know that Hakodosh Boruch Hu is the 
Shem Havayah, Rachamim.  However, 
there are times that the Rachamim is 
revealed and there are times it is hidden.  
The Avodah of a person in this world is that 
even when he does not see the Rachamim 
he must have complete Emunah that it is 
all in fact Rachamim.  May we be Zoche to 
see the Yad Hashem at every moment of our 
lives and always see the Rachamim.   
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P A R S H A S  V A E I R A H  
THE GALUS OF MITZRAYIM THE SON OF CHAM 

The first commandment from the Aseres Hadibros is the belief that Hashem took Am Yisrael out of the Egyptian bondage םידבע תיבמ . These last 
words amongst the meforshim are translated in two ways, from the house of being slaves or from slavery. Yet there is a third intriguing interpretation 
which we will now present and elaborate on. The םידבע תיב  is referring to the Egyptians who were themselves slaves. This interpretation is found in 
the Pesikta, Tur Hararuch on the Torah, Rabbeinu Bachya, and the Sifsai Kohen in his commentary on the Torah (Shmos). The Sifsai Kohen writes 
 

 וליפא םנוממ וחקיש םשה לוליחו לוע הארנ היה תרחא ץראב היה םאו לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו לארשיל דעי ה"בקהש יפל .םירצמב תולגה היהש רחא םעט דוע
 המו םידבע םהש לכל עודי יכ םירצמב היה הזלו הער תאמ שיא ולאשיו רמאנש הלאשב והוחקל םהש טרפבו םהילע רזגנש הריזג אוה דובעשהש .םתוא ודבעשש

.ובר הנק דבע הנקש  
 
He explains why the Galus of Yisrael was in Mitzrayim even though this designated place was not revealed to Avraham Avinu during the Bris Bain 
Habasarim. For Mitzrayim was the son of Cham the son of Noach. He and his descendants were cursed with the decree of being a slave to Shaim as 
it is written ויחאל היהי םידבע דבע  (see meforshim). Shem was the most virtuous son of the three, whose descendants were Avraham Avinu and Am 
Yisrael. Therefore the halacha dictates (Pesachim 88b)  that whatever comes into the possession of the slave, automatically  ובר הנק דבע הנקש המ
belongs to his master. Therefore Am Yisrael in Mitzrayim who were really the master over the Egyptians, were wrongly working as slaves to slaves. 
Therefore the money that we took out from Mitzrayim really belonged to us for we were their masters ובר הנק דבע הנקש המו . Therefore there was 
no Chillul Hashem for Yisrael to take the wealth of Mitzrayim since they were legally the true owners.  
 
With this interpretation we can answer the question of the Parshas Derachim who asks how can Mitzrayim be punished with makkos and also with 
their money being taken over by Yisrael when we have the rule of הינימ הברדב היל םק  (Makkos 16). This rule states that if a person is condemned to 
death for killing someone, he is freed from paying for the damages done during the act of murder because the Torah prescribes that the murderer is 
given the greater of the two punishments. Yet here by makkos of Mitzrayim they died plus Yisrael also took their money from them? However, with 
our interpretation above, this question does not even start since the money was legally Yisrael's because of the din ובר הנק דבע הנקש המ .  
 
We can now also explain the Medrash Peliah that comments on the passuk סוניו האר םיה  that the Yam Suf refused to divide until it saw the great 
wealth that Am Yisrael were carrying out from Mitzrayim. We suggest that the explanation to this is that Chazal tell us that at Yetzias Mitzrayim there 
arose a big question on whether Am Yisrael were a pure breed or not. Since they were slaves in Mitzrayim fully controlled by the Egyptians, this 
situation also presents that their wives were also controlled by them (Bamidbar 26,5 Rashi). Consequently, the males who left Mitzrayim were 
fathered by Egyptians and their pure lineage was lost. Now the only reason why they were able to take the wealth from Mitzrayim was because they 
were descendants of Shem to whom Cham was enslaved. Without Yisrael's legal ownership of Mitzrayim, the taking of Mitzrayim's wealth would 
have caused a Chillul Hashem. The Yam Suf initially thought that it doesn't have to divide its waters because who says that Am Yisrael in galus 
preserved their pure lineage from the Avos. However when the Yam Suf saw that they were taking the wealth of Egypt, it was proof that Yisrael were 
a pure breed and the women of Yisrael did not succumb to the immoral decadence of Mitzrayim so then it split for Am Yisrael to cross. 
 
A second answer to this question can be gleaned from the second interpretation of Chazal on this passuk that the Yam Suf saw the coffin of Yosef 
which Am Yisrael carried out from Mitzrayim.  Just like in the passuk we find the word סניו , so too by his ordeal with the wife of Potifar who tried to 
seduce him, the passuk says  הצוחה סניו  Chazal say that by Yosef passing this incredible test, he achieved that all Yisrael in the bondage of Mitzrayim 
will also pass the test of immorality. So too, by the Yam seeing the coffin of Yosef, it understood that Am Yisrael is a pure breed and they have the 
yichus to leave the bondage of Mitzrayim. 
 
We can see this concept in the Maariv davening in the part relating to Yetzias MItzrayim and Kerias Yam Suf. הכמה  םח ינב תמדאב םיתפומו תותוא 

םלוע תורחל םכותמ לארשי ומע תא אצויו םירצמ ירוכב לכ ותרבעב . Why did our Chazal establish this text of calling Mitzrayim by the name of the children 
of Cham and not Mitzrayim as it says immediately afterwards םירצמ ירוכב לכ ?  The source of the word Cham in this context is from (Tehillim 88.51) 

םח ילהאב םינוא תישאר םירצמב רוכב לכ ךיו . But the question still remains as why did the passuk mention Cham and not Mitzrayim?  
 
The answer can be that by reminding us that the inhabitants of Mitzrayim were from the children of Cham who were cursed together with their 
descendants to be slaves to the descendants of Shaim, it emphasizes that the bondage was more severe than another galus. Being that we were in 
truth their masters and not their slaves, the roles of Yisrael and Mitzrayim should have been switched. By saying Bnei Cham upon whom we were  
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their masters, we are revealing that we were allowed to take their wealth and also that it proved that we were a pure breed exclusively fathered by 
Yidden. Therefore the text in Maariv continues to say that Hashem took out םכותמ לארשי ומע  that we retained the lineage of Yisrael and therefore 
merited to a םלוע תוריח  which happened at Kerias Yam Suf with the waters splitting for our safe passage. 
 
As we mentioned above that the servitude to Mitzrayim was worse than an average bondage since the pain and anguish was intensified by becoming 
"slaves to slaves". This could also have been the explanation to why the 400 decreed years of bondage was decreased to 210 years. This concept can 
be included in words of Chazal,  that the severity of the enslavement completed the bondage earlier. This could be hinted in the  םילשה דובעשה ישוק
words of the passuk (Shmos 6,5) יתירב תא רכזאו  םתוא םידיבעמ םירצמ רשא לארשי ינב תקאנ תא יתעמש ינא םגו  that Hashem says I also heard the 
agonizing cries of Yisrael arising from Mitzrayim's enslaving them and I remembered my treaty. The emphasis is that Yisrael experienced an extra 
severe pain due to the fact that it was specifically Mitzrayim who themselves were legally slaves to Am Yisrael, who were their oppressors. These 
severe cries caused Hashem to reexamine the Bris in which He decreed 400 years and now Hashem was moved to say enough! תחתמ םכתא יתאצוהו 

םתדובעמ םכתא יתלצהו םירצמ תלבס . I will remove you from the extra excruciating anguish to bear the oppressor Mitzrayim who are really your 
slaves. Secondly I will save you from the servitude םתדובעמ םכתא יתלצהו  as if it was any other nation who forced you into servitude.  
 

םירצמ תלבס תחתמ םכתא יתאצוהו  and Rashi writes as it is written in the Bris Bain Habasarim לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו . We find that the לודג שוכר  of 
the geulah is juxtaposed together with םירצמ תלבס . According to our interpretation the relationship between them is םירצמ תלבס  that Yisrael's extra 
burden of the oppressors being a descendant of Cham which makes them actually slaves to us, executes the application of the halacha of הנקש המ 

ובר הנק דבע . That is why we can leave Mitzrayim with a great wealth because it really belongs to us. This could also be a reason why Dovid Hamelech 
mentioned Cham instead of Mitzrayim in Tehillim which is repeated in the Maariv tefillah, in order to refute the objection of how we were redeemed 
earlier than the 400 decreed years. 
 
We can now return to the Medrash Peliah and give yet another explanation to what exactly transpired. The Yam Suf did not want to split because 
the 400 decreed years were not yet over making our departure from Mitzrayim a premature redemption. However, the Yam also saw the wealth of 
Mitzrayim that Yisrael were asked by Hashem to take, and Hashem's obvious lack of concern of causing a Chillul Hashem. The Yam Suf then 
understood that the relationship between Am Yisrael and the Egyptians was that the Yidden were the masters of Mitzrayim who were really the 
slaves and ובר הנק דבע הנקש המ . It also now realized that the servitude of the Yidden to Mitzrayim was doubly severe psychologically, emotionally 
and physically being more difficult and challenging since the slaves were the masters of their fate. Simultaneously it understood that because of this 
the 210 years the Yidden of this type of servitude made up for the 400 years of normal servitude and it therefore split its waters for them.  
In the Haggadah we say חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכו  anyone who tells the story of the geulah from in Mitzrayim with a generous 
and lengthy manner,  םירצמ תאיציב  is praiseworthy. The prefix ב before the word תאיצי  is superfluous. It can allude to the retelling of the ב two 
exoduses from Egypt. One type of geulah was from slavery. The other geulah was from the oppressors "Mitzrayim", the son of Cham, who were 
technically our slaves which made the servitude even more unbearable. To earn the title of being praiseworthy, one who relates specifically the duel 
slavery and geula. Am Yisrael was formed into a nation while being in a state of slaves serving slaves. Hashem caused this switching of roles in order 
to train His new nation to detest and never to forget what it meant and felt to be a slave to another slave even though you were his true master. This 
training for the Am Yisrael nation is required everyday in order for one to serve Hashem's properly and fulfill His Torah and mitzvos. It is the yetzer 
harah who is called an דבע . This is derived from the passuk in (Mishlei 29,21)  

.כ"ע וב לושמת התאו רמאנש ודיב רוסמ אוה ירה הצר םאש םדא לש ודבע ר"הציהש ראבמ י"שר :בנ הכוסבו רענמ ודבע קנפמ  
The yetzer harah is called a servant, for it is man who is designated to rule over him. From the galus of Mitzrayim and its geulah, we have learned to 
detest such a painful lopsided relationship. Hashem has already redeemed us from such a fate thereby implanting within us the inner power to make 
sure that it doesn't repeat itself in our personal lives. The first commandment of the Aseres Hadibros says םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקלא 'ה יכנא 

םידבע תיבמ . Hashem says that you must serve Him and fulfill His 613 mitzvos. You cannot say that such an observance is too difficult to fulfill because 
you have a struggle with your yetzer harah. Did I not take you out of Mitzrayim who themselves were slaves to you yet they acted as your masters. 
You despised every second of servitude to a slave and I redeemed you from that horrific oppression. How then can you turn around now and say I 
cannot accept or keep the Torah since I am a slave to my slave the yetzer hara. 
Our sefarim tell us that Pesach is the time to rid ourselves from chometz which symbolizes the yetzer hara. In the light of the above, Pesach has the 
segulah to free ourselves from the shackles of making ourselves slaves to slaves. On Pesach we learn to become masters of our own fate and choose 
life for eternity. Therefore there is a mitzvah to remember Yetzias Mitzrayim every day. 
Every morning we say the beracha דבע ינשע אלש . Let us include in this beracha that we thank Hashem for not letting us fall to be a slave to our slave 
the yetzer harah ךל דבעתשהל ונרצי תא ףוכו םיבוט םישעמבו בוטה רציב ונקבדו ערה רצי ונב טלשת לאו  

G U T  S H A B B O S  |  R A V  B R A Z I L  
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sienna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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 עלי הדף
 כעונה שומע בדין

  דאדם') ב ח"ל( בסוכה י"רש כתב'. וכו צ"ש יגיע שלא עד ולגמור להתחיל יכול אם שמתפללין ציבור ומצא נ"לביהכ הנכנס הונא רב אמר' ב א"כ ברכות
, ג"הבה כ"וכ כעונה דשומע ענה כאילו לו ויחשב אומר צ"שהש מה וישמע וישתוק מתפילתו יפסיק קדיש או קדושה צ"הש מפי ושמע ע"שמו המתפלל

  וקדושה קדיש עניית ח"יד שיצא דלגבי אמנם דהן י"רש דעת פ"ויל, ש"עי התפילה באמצע הפסק ל"הו כעונה שומע דאי עליו' הק ובסוגיין שם' והתו
  דמחשבה') א' מ( בקידושין' ואמרי היא עבירה בתפילה דהפסק והטעם, כעונה ז"עי חשיב לא בתפילה כהפסק שיחשב לגבי מ"מ כעונה שומע חשיב
  בלבי ראיתי אם און) ו"ס תהילים' (שנ למעשה מצרפה ה"הקב אין רעה מחשבה אבל  שמו ולחושבי' וגו נדברו אז' שנא למעשה מצרפה ה"הקב טובה
 והקדושה הקדיש עניית דאת' פי לשוני תחת ורומם התפילה באמצע שעומד היינו קראתי פי אליו דתהילים ל"הנ בקרא מרומז ז"דכ פ"ויל', ה ישמע לא
  לא בתפילה להפסק ויחשב שיקלקל דלגבי' כלו' ה ישמע לא בלבי ראיתי אם און אמר ז"וע כעונה שומע י"ע דהיינו לשוני תחת אלא בפיו מוציא אינו
'  פי מאתי וחסדו תפלתי הסיר לא אשר אלקים ברוך ומסיים תפילתי בקול הקשיב אלקים שמע אכן ח"יד לצאת לענין אבל הפסק  ז"שאי' ה ישמע
   )תהילים דקרא טעמא(                                                                                                          . שמעתי. כעונה שומע י"ע כהפסק נחשב שלא

 
 

 יפה מראה  ')ה' ו( ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲאַקת ֶאת ָׁשַמְעִּתי ֲאִני ְוַגם
העומס כל שאם, רבינו של בהנהגתו המופלאים הדברים אחד
הנכון המבט את לתת שוכח אינו הוא כתפיו על המונח הרב

 .פנים להם מאירים אינם שהחיים לאנשים
יהודי על שומע היה אם, במותניו כוחו היה בהם בשנים
סיבה או ברגליו מוגבל שהוא או, במדרגות העליה לו שקשה
וכשהיו', למטה אליו אני ארד, 'בפשטות מציע היה, אחרת
לפני שיבוא הפחות לכל' אומר היה, אותו להניא מנסים
 .היה אכן וכך' הכנסת לבית בדרך ואז התפילה
מבני רחוק שהתגורר שמים ירא יהודי היה, שנים כמה במשך
לפעם ומפעם, מקומות בכמה ושיתוק ממוגבלות וסבל, ברק
,רבינו של לביתו מתחת המתין, מיוחד אמבולנס עם הגיע
,ממתין הוא כי רבינו שומע היה, לתפילה חזור או הלוך ובדרך
ומברכו נאקתו את ושומע, לאמבולנס במיוחד ניגש והיה

  .כך על מלא תיעוד מצוי משפחתו בני בידי. בחמימות

 הליכה ממוגבלות הסובל טהור ילד ומברך מעודד רבינובתמונה:

 מכתבי הקוראים
 

 

 לכבוד המערכת הנפלאה דברי שי"ח  
  הרבינו" מיירי שמות' בפר השבוע דממש במדור הנפלא 'ותלמדם חוקי חיים' בידכם עלתה ד"ס דממש לכתוב לנו יורשה
 .טוב מה בעיתו דבר: נאמר ז"וע .ש"כמ ממש שם ומבואר, החינוך בענין) הפרשה בתחילת" (בחיי

 
 גליון דברי שי"ח,  עורך הלכבוד 

 ה.ממה שמעתי מבעל המעשה שאירע לו עם הגרח"ק בשנה שעבר ,רציתי לספר סיפור נורא
שיעור שהוא   באחד הבתי מדרש בירושלים למדו הלכות מכין משבת לחול, והתקשו באיזה הערה. ואחד השומעים סיפר למגיד

שאלות המוהמגיד שיעור שלח עם השליח אחד אוכל לשאול, ל להגרח"ק והולך לבני ברק לשבת קודש, ואם יש איזה שאלה לשא
 .להגרח"ק

כתב בשעה"צ (סי' תקג ס"ק ד) בזה"ל: ואם מבשל איזה דבר ביו"ט ראשון וכוונתו בשביל יום השביעי, לכאורה ודאי   היה, שאלהה
שרי, אבל באמת דבר זה תליא בפלוגתא הנזכרת בסימן תצה (ס"א) לענין אוכל נפש עצמו שאינו מפיג טעם אם עשאו מערב יו"ט,  

בשל בחוה"מ לצורך יום שביעי, ע"כ. ועכ"פ משמע דפשיטא ליה להמ"ב, דמצד איסור הכנה מיו"ט ראשון ליום  וה"נ הרי יכול ל
: דשם כולה רגל אחת  א"והשיב לו הגרח"ק שליט שביעי, אין שום איסור, ולכאורה לפי התוספתא שהובאה לעיל יש לאסור, וצ"ע.

 .ה שייך להכנה משבת אחת לשבת הבאההמשך אחד, ואין זדהיינו שהוא מבשל מיו"ט לאותו יו"ט, והוא עכ"ד,  היא

ולכן    ,מקום התפילה, אבל שכח להביא עמו הספר 'משנה ברורה' להציע להגרח"ק בדיוק המראההשליח הלך להגרח"ק אחר והנה 
בעל פה בטעות כשהציע השאלה אמר: כתב השעה"צ בסי' תקג ס"ק ה וכו', ומיד כהרף עין, אמר מרן שליט"א שהשעה"צ אינו ס"ק  

, ושוב השיב לעצם השאלה. וידוע שיש למרן שליט"א בקיאות נוראה בכל התורה כולה, אבל מעולם לא ידעתי  'אלא בס"ק ד 'ה
 עה"צ באיזה ס"ק!שמרן שליט"א יודע בדיוק כל מ"ב וש

  הגרח"פ שיינברג,שייסד מגיד שיעור בהלכה בישיבת תורה אור  ,הרב שרגא קעליסוכדי לדייק יותר אוסיף כי בעל המעשה היה 
והשו"ת הזה גם נדפס בספר שיצא ממש לאחרונה 'בני אברהם' על הלכות הכנה משבת לחול, שנת   ,ואני שמעתי העובדא מפיו

 בברכה מרובה                                                                                                                                 תש"פ.

 המשך פשט על הפרשה:  
אופן יש ואם, סיני הר במעמד רק בו והאמינו, בכישוף שיעשם אפשר כי, האותות משום למשה האמינו שלא כתב ם"ברמב מקום מכל ש.

 .סיני הר מעמד י"ע דוקא שיהיה בהכרח לא, שם שהיה כמו כישוף י"ע שלא לברר
בו שיאמינו ת"השי עשה, כישוף שהוא חשש יש אות על כלל שבדרך וכיון, מטותם את אהרן מטה כשבלע שם היה לא ישראל עם מ"מ ת.
                                                                                                                                                                                                                                                      .סיני הר מעמד י"ע

)דרך שיחה(
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 פנינים על הפרשה
 

ם"הרמב הרי, למשה להאמין פרעה את חייב מה שאל אחד גאון ש.
,העתידות יאמר אם רק נבחן שנביא') י פרק התורה יסודי הלכות( כותב
 ?נביא שהוא להאמינו צריך פרעה היה ולמה

ישראל בו האמינו לא רבינו משה" כתב )א"ה' ח פרק( שם ם"ברמב ת.
שאפשר דופי בלבו יש אותות פי על שהמאמין, שעשה האותות מפני

כישוף שאינו להם הראה כאן והרי, ש"ע", וכישוף בלט האות שיעשה
 .")מטותם את אהרן מטה ויבלע" ב"י', ז לעיל(

לן מנא, אות שום עשה ולא לפרעה כשהלך בתחילה מקום מכל ש.
 ?נביא שהוא

מבקש היה ואם, להאמין צריך היה, אות ביקש לא אם - נפשך ת. ממה
ו"ק אות שביקש פרעה עשה שטוב מובא ל"ובחז, אות לו נותן היה

 .אות צריך שהיה פרעה ש"כ, אות שביקש ממשה
המשך בעמוד הבא

 וארא פר' 371 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 להצלחתיו"ל  זה גליון

 ידידינו החשוב   

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

השבת אבדה
לכל הקוראים החשובים, מצ"ב מכתב שקבלנו מאחד 

 הקוראים:  
(הוצאה רביעית עם תיקונים, שנת מצאתי בביתי ספר ארחות יושר 

לידידינו הר"ר ארי'   מתנה, וכתוב בפנים הספר: "'בדרכי היושר' לפ"ק)
". כנראה שספר זה היה  ליב שליט"א מאת המחבר חיים קניבסקי

(מעיר לאס אנג'לאס קאליפרניא בתוך שאר ספרים שהניח אבי ז"ל 
ליורשיו, והוא כבר נלב"ע כ"ט טבת תשנ"ב, ובני משפחתו בארה"ב) 

אינם יודעים מי הוא זה הר"ר ארי' ליב. נפשי בשאלתי, אם יכול  
כיר למי החותמת הזה, ועי"ז אוכל לקיים מצות השבת  להו לברר

 אבידה, וכן ינוח נפשיה של אבי ז"ל.
 ש. נ. י. (ליקווד)  תודה מראש, ותזכו למצוות!

 (כל היודע פרטים יפנה למערכת דברי שי"ח)
 

 עלי שי"ח 
 

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

 'ט פרק
 .צריך לברך שוב.  נטל ידיו ובירך והוברר שהכלי פסול ויש לפניו כלי כשר ונוטל שוב האם יכול לסמוך על הברכה הראשונה או צריך לברך שוב? ת 
  .'בחורים מבוגרים שאלו את מו"ר איפה עדיף להתפלל על מציאת זווג במירון או בעמוקה? וענה להם 'באלוקי נצור 
  .מו"ר אומר לי שתאב לקיים את כל תרי"ג מצוות חוץ מיפת תואר 
אבל הוא מחלל שבת. השיב שלא יקרא על שמו ויכוון על משה רבינו וגם שההוא   ,רוצה לתרום הרבה כסף עבור כולל וייקרא על שמו כגון משה

 חושב שזה על שמו אין בזה אונאה. 
 ארבע ילדים אושפזו בבי"ח או מפני מכות ברגלים או בצואר או בראש. בתחילה אמר שיעברו  ספרתי לו על איזה משפחה [צעירה] שבזמן אחרון

 לב"ב ואמרתי מסתמא זה לא שייך, חשב כמה שניות ואמר שאב הילדים ילמד מסכת בכורות שיש שם כל סוגי המומים.  
או לילד יעקב על שם סבא שהיה ת"ח מה לעשות, השיבאחד היה במירון ואמר כשיוולד לו בן יקרא לבנו שמעון ועתה נולד והסבא מבקש שיקר,  

 הסבא הוא לא מאן דאמר, ויקרא לילד בשם שמעון, וכך הווה.
שואל הרב וסטהיים למה בדבש שנוצר מפרחים אלו אין קדו"ש, והשיב  נה שפרחים שריחם טוב יש בהם קדושת שביעיתלשיטת הרב בדרך אמו

 מפני שהשתנה.  
ני בשני והשיב יש בזה קפידת צוואת ריה"ח ולא לעשות.שאלו האם אפשר להשתדך ש 
  אמר קידוש לבנה ביחידות ואחר זמן הזדמן למקום שיש מנין לאמירת קידוש לבנה האם יכול לצרף עצמו אליהם לא לברכה אלא לשאר התפילות

 כן.   –שאומרים, השיב 
יו שהוא הסבא אומר שבאותו עת יש לו שעור קבוע ויכול לבא רק בצהרים  רוצה לעשות ברית לבנו בשעה מוקדמת מפני זריזין מקדימין למצוות ואב

 מה עליו לעשות, השיב מו"ר שיאחר את הברית מפני שכבוד או"א עדיף.  
כן. –לפטור מתחנון, השיב  ם האם עליו להודיע שהוא חתןחתן שנמצא באמצע שבעת הימי 
 שכך נוהגים אבל מותר.   לא שמענו –האם בעת ברכת התורה מכסים את הס"ת עם המעיל 
 אסור.   –האם מותר להדליק נר חנוכה שאין עשוי להנאה בשמן של ספיחים 
 השיב שזה אותו שם, ובנו הגראי"ש הוסיף שלאמו של הגרעק"א קראו הדס. –הדס או הדסה 
.שאלו האם אפשר לקנות דירה בחודש מר חשון, והשיב שכן ושיקנו מתי שרוצים 
משיב לבדוק מזוזות ואלה שכבר בדקו משיב שיבדילו במוצש"ק דווקא על יין ולא על מיץ ענבים, וכך   –נפקדו בזש"ק  על בקשת בנים לאלו שלא

 מבואר בשבועות.
.האם מותר לשמש צעיף ככרית והאם חיישינן למה דמבואר שהיושן על בגדים גורם לשכחת הלימוד, והשיב בשעת הדחק אפשר להקל 
 שלבשו אדם חילוני אבל רק פעמיים, השיב מו"ר, עדיף לא.האם מותר להשתמש בסוודר 
דעדיף מצוות או שיחכה עד שייעשה בן י"ג קטן שבהמשך החודש ייעשה בן י"ג מה עדיף לו לקדש את הלבנה בתחילת החודש דזריזין מקדימין ל

 מצווה ועושה, השיב, כיון שיש לו מצוה בזה עדיף זריזים מקדימין למצוות.
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כל יום הוא עסוק בזה, לכתוב עוד תודות ועוד כי 
ותו. לכן גם אם יעבור עליו תודות, ולזכור שה' אוהב א

איזה נסיון הוא ישאר באמונה, שה' אוהב אותו, 
 ווודאי שיש לו מה להודות, כי יש לו זיכרון!

כי מה קורה לבנאדם שיש לו נסיון? היצר הרע מראה 
לו את הנסיון, כאילו זהו! זה כל החיים שלו! זהו! 
מראה לו רק נקודה שחורה אחת, נגיד שזה נקודה 

ל לטובה, אבל נגיד, היצר הרע מראה לו שחורה, הכ
 את הנקודה שחורה ומשכיח לו את הכל!

מה, מה קרה? איפה כל הטוב שיש לך? הוא שוכח את 
 הכל.

 כשאדם כותב בכל יום תודות אז זה מגן עליו.ולכן 

כל אמא יכולה לשבת עם הילדים שלה: "בא נכתוב 
תודות. על מה אתה רוצה להגיד תודה? על מה את 

להגיד תודה? בא נכתוב את זה!". לחנך אותם  רוצה
לכן מאוד לראות את הטוב! לחנך אותם להגיד תודות! 

חשוב לקחת את המחברות של התודות. יש לי 
תלמידות שאמרו לי שיש להן כבר מגירות מלאות 
במחברות של תודות. אמרתי להן 'תשמרו את זה! זה 

וזה לבד נכס יקר מאוד! מאוד יקר! מאוד מאוד! 
!'. כי מה אמרנו? זה חוק! מתבטלים ממתיק דינים

הצרות! אז תכתוב, וגם תגיד אח"כ, כי יש עניין להגיד 
. תכתוב ותגיד אח"כ. בפה, את מה שכתבת תגיד בפה

 וכל יום לחשוב על עוד דברים שעוד לא אמרנו תודה.

בדיוק איזו אישה התקשרה שמאוד חשוב, דבר ועוד 
שבאמת היא לא ידעה איך להגיד עכשיו לרדיו, ואמרה 

תודה, היא שמעה אותי שאני מסביר שלא סתם 
אומרים תודה אלא קודם מדברים על בורא עולם. אז 
הסברתי לה שלא אומרים תודה סתם ככה בלי לב, 

"בורא עולם, הרי אתה אוהב אלא מדברים עם ה': 
אותי, אני הבת שלך נכון? ואתה אוהב אותי יותר 

את עצמי, בכל אופן החלטת ממה שאני אוהבת 
שיהיו לי חרדות, תודה לך על החרדות. אני מודה 
לך על החרדות. הרי אתה צר לך מזה שיש לי 
חרדות יותר ממה שזה צר לי, ובכל אופן, למרות 
שצר לך, אתה רוצה שיהיו לי חרדות? תודה לך 
הקב"ה! הרי אתה תשמח יותר ממני שלא יהיו לי 

למרות שתשמח אתה  עכשיו חרדות. ובכל אופן,
בוחר שעכשיו כן יהיו לי חרדות, בטח שזה לטובה 
הקב"ה, הכל זה אתה! אתה רק טוב, זה רק טוב 

 מה שאתה עושה איתי!"

הסברתי לה שתפרש שיחתה. ובאמת אותה  וככה,
אישה אמרה שזה שהסברתי לה והיא התחילה לעשות 
את זה, היא התחילה להגיד תודות על כל דבר, והיא 

שזה נתן לה להגיד את התודה מכל הלב, ושזה  מספרת
עוזר לה לעשות את ההתבודדות של התודה בקלי 

 קלות.

ז"א,  התודה זה לא סיסמה, ולא לחש, זה אמונה! כי
 הרי כל העולם נברא בשביל מה? בשביל האמונה

כל הצרות באות למה? כי חסרה אמונה! לכן מיד  ולכן
ין! ממש! כשאדם מגיע לאמונה מתבטלים הצרות! א

אם אדם ישב ויגיד באמת, כי הרבה אנשים אומרים 
לי 'כן, אני אומר אבל לא מתבטל שום דבר', אז כנראה 
שמסכן אין לו דעת, וסתם הוא אומר, כמו לחש כזה: 
"תודה תודה תודה", אבל אם באמת יש לך דעת, 

אתה אומר תודה אתה לא מתכוון שתהיה ובאמת ש
אין לו אדם אומר תודה , זו הכוונה! שלך שום ישועה

שום מחשבה שתהיה לו שום ישועה, ולא שתתבטל 
הוא אומר תודה כי זו האמת שצריכים הצרה! לא! 

הזוהר הקדוש אומר  אמת! זה האמת! להגיד תודה!
 שאמונה נקראת אמונה רק שמחובר בה אמת.

לכן אדם צריך להגיד תודה עם אמת! תודה מכל הלב! 
להגיד לך תודה! זה לא  אמשיך וגם אם ישאר ככה אני

שאני אומר תודה שתתבטל הצרה! מה פתאום! אני 
שנה  120אומר תודה באמת! וגם אם ישאר ככה עד 

הצרה היחידה שאדם אין  מה שאתה רוצה ה' יתברך!
לו דעת! זו הצרה היחידה שיש בעולם הזה, שאדם אין 
לו אמונה, אין לו דעת! כי אדם שיש לו דעת, מה אכפת 
לו, אם הוא מתחיל לבכות, ואומר 'לא! אני אומר 
תודה!', איזה תודה אמרת? תודה פירושו שאתה 
שמח! זה מה שאתה רוצה בורא עולם? מצוין! לא 

רה ואני אומר לך תודה, לא! זה מה שאתה שאין לי ברי
 רוצה וזה הכי טוב בשבילי!

אחרי שאתה אומר תודה אתה אומר 'די! אני לא אם 
יכול לחיות! וקשה לי!', אין לך שום שייכות עם 
התודה, אין לך שום שייכות עם אמונה. לכן אדם צריך 
להתפלל: "רבונו של עולם תן לי דעת! תרחם עליי תן 

נו מאתך חכמה בינה ודעת! שאני לא סתם לי דעת! חונ
 ".בשירות! בריקודים! בשמחה! אומר תודה!

 אתה יכול להתחיל להתכונן לניסים.ואז 
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חוק טבע! חוק  שאמרתי, זה לא הבטחה! זה חוק!כמו 
 וחני!טבע ר

רבנו יונה ז"ל כותב שכשאדם נותן תודה לאלוקים על 
 חמתו ודינו אז יפטרוהו מן הייסורים.

, �😊�אדם שאומר תודה על חמתו, חמתו תרתי משמע 
גם על חמתו של בורא עולם, וגם על חמותו כפשוטו, 

 .�😊�לא סתם קוראים לזה חמה 

אז הנה, בבקשה! רבנו יונה, בפירוש על תהילים, הבן 
און מווילנא כותב, שאדם אומר תודה של הג

וגם אם מגיע לו עוד איזה שהם  מתבטלים הייסורים,
 צרות לעתיד הם גם מתבטלים.

ז שאלו אותי: 'טוב, עם כל הכבוד, הבאת לנו את רבי א
נתן שאומר להגיד תודה, אבל מה עם גמרא, שולחן 
ערוך! מאמינים לרבי נתן, אבל מה!'. וגם שאלו אותי 

בעצמו שרואים במכתבים שלו ששמה הוא  על רבי נתן
לא אומר להגיד תודה, רק מנחם את הבנאדם, מחזק 
את הבנאדם, ולא אומר לו 'תגיד תודה! הכל טוב!', 

שאלה חזקה מאוד שאלו, מה, הוא  רואים במכתבים.
בעצמו אמר שצריכים להגיד תודה, אז למה זה לא בא 

 לידי ביטוי במכתבים.

הראשונה. כתוב בגמרא  נענה קודם על השאלהאז 
הקדושה, וכן נפסק להלכה בשו"ע, סימן ר"ל, סעיף ה' 
לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא לטב 

ָאָדם  ַחיָּבעביד. ועוד כתוב בסימן רכ"ב סעיף ג': "
ְך ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ְבַדַעת ְשֵלָמה ּוְבֶנֶפש ֲחֵפָצה, ְכֶדרֶ 

אתה חייב! זו לא המלצה!  – ..."ָבהֶשְמָבֵרְך ַעל ַהּטֹו
 חובה!

ובגמרא כתוב לעניין הניסים שרואים כשאומרים 
תודה, כתוב על נחום איש גמזו שהוא היה מלומד 

 בניסים, למה? כי הוא היה אומר תודה על הכל! 

גם רבנו הקדוש כותב בתורה ד' שכשאדם יודע שכל 
 מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם

הבא. ז"א שאדם שזוכה להגיד על הכל תודה, כבר 
בעולם הזה יש לו גן עדן! הוא חי בגן עדן! יהיה לו טוב, 
ז"א לא יהיו לו צרות! מה זה 'מעין עולם הבא'? שלא 

 יהיו לו צרות!

התשובה לשאלה השניה, קודם כל לפני שנסביר, 
צריכים להתבונן במה שאמר רבי נתן 'אם היו הכל 

צדיקי אמת, להאמין שהכל לטובה, שומעים בקול 
והיו אומרים תודה על הטוב ועל הרע בוודאי היו 
מתבטלים כל הצרות...', וכו'. איך הוא התחיל? 'אם 
היו הכל שומעים בקול צדיקי אמת', ז"א שצריכים 
לשמוע לתנאים לאמוראים, לרבי עקיבא, שהגמרא 
מספרת שהוא אמר תודה ואיך נהיה לו ניסים, וכו', 

 למוד יש הרבה ראיות להביא.מהת

אבל בכל אופן השאלה על רבי נתן בעצמו, למה הוא 
לא אמר תודה לכאורה? אז ה' חנן אותי לענות תשובה  

שר' נתן שהגיע לחוק הזה, היה כמעט בסוף ימיו,  -
רק תודה, זה לא היה  ק הזה שלהגידכשהוא הגיע לחו

בתחילת דרכו. כמובן שהוא האמין שהכל לטובה, 
הוא האמין, ועשה תשובה ועשה  ובכל מה שאמר רבנו,

התבודדות כל יום. אבל להגיע לחוקק את החוק הזה, 
שודאי יתבטלו כל הצרות זה לא היה בתחילת ימיו, כי 
באמת מי שיודע את ההיסטוריה, הליקוטי הלכות 

הדיבור הזה של ר' נתן זה היה כמעט  הזה ששם מובא
. לכן כל המכתבים האלו זה היה לפני שהוא בסוף ימיו

 הגיע לחוק הזה.

עוד תשובה, אפילו שר' נתן ידע את החוק הזה, וגם 
אבל באמת לחיות את החוק הזה, בצורה כזו כמו 
שאנחנו זוכים בדור הזה, וממש להפיץ את זה ולקרב 

וזה לא שאנחנו יותר את זה לאנשים הכי פשוטים, 
זה פשוט כמו ננס שעומד על ראש של ענק,  חכמים,

והננס שואל את הענק: "תגיד אתה רואה את האור 
שמאחורי ההר?", והענק אומר: "לא לא!", אמר לו 

יא ננס! אם נשים  יא טיפש! –הננס: "אני רואה!" 
 אותך למטה לא תראה כלום.

אנחנו יושבים על כל הדורות! לא שאנחנו יותר אז 
חכמים, או יותר צדיקים או יותר מאמינים, לא! רק 

 שהאור הולך וגודל. 

א אומרת שלעתיד לבוא כולם יברכו על הכל הגמר
של לעתיד , אז זה עכשיו! האור הזה הטוב והמטיב

לבוא ירד כבר עכשיו! זה לא שאנחנו יותר, ח"ו! באמת 
ם יחידים שידעו את זה וחיו את זה, לא בזמן ר' נתן, ג

ירד האור הזה לכולם, מסתמא ר' נתן ככה חי! אבל 
הוא חי את זה ככה, כי הוא חי את זה שאומרים תודה 
ומתבטלים הצרות, אבל עוד לא ירד כזה אור שאתה 
יכול להגיד את זה לכל אחד. היום, שאנחנו נמצאים 

ורה ממש סמוכים לביאת משיח, ירד האור הזה בצ
, אנחנו בסך הכל ננס, בקושי סנטימטר, חזקה מאוד

בקושי מילמטר, ורק יושבים על כל הצדיקים שהיו 
שהאור שצריך מימות עולם. רק מה, כמו שאמרנו, 

לרדת שיבוא משיח, הקדימו לנו אותו לפני שמשיח 
 הגיע.

כי זה ברור שכל הצדיקים חיו את הדעת הזו, ורק ראו 
צרות, רק היו בשמחה, אבל  ניסים, ולא היו להם שום

לא יכלו להעביר את זה לכל אחד, כי האור הזה עוד 
לא ירד, לכן לא יכלו להעביר את האור הזה, ועכשיו 

 .בדור הזה, לפני שיבוא משיח האור הזה ירד

שדוד המלך תיקן לעם ישראל שיברכו בכל יום וכמו 
מאה ברכות, וזה הגן על עם ישראל, ככה אנחנו 

שכל אחד יתחזק בכל יום להגיד תודות.  צריכים לתקן
הלוואי שכל אחד יזכה להגיד מאה תודות, אבל כל 
אחד כמה שהוא יכול, שיגיד תודות, לקחת את 

 המחברת של התודה, לכתוב תודות.

ה יש בעניין הזה של לכתוב תודות? אדם בעובר הזה מ
עובר עליו. עכשיו פתאום מאיר לו, והוא אומר תודה, 

שיעבור עליו איזה נסיון, אבל אם יש לו אבל פתאום 
את המחברת תודות, שהוא כל יום כותב עוד תודות 

אז כבר יש לו זיכרון, כתוב אצלו! וכתיבה נותנת  וכו',
זיכרון! הוא זוכר שיש לו בלי סוף טובות! ושה' אוהב 

 אותו!
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שאם לא צועקים לא  –יש חוק רבנו ידע שומשה 
. לכן הוא התפלל על עם ישראל שיתחילו נושעים
 לצעוק!

על זה ואני שוב חוזר לדבר על זה, העניין של דיברתי 
החוקים. כמו שיש חוקים גשמיים, שאדם ישים מים 
על האש הם ירתחו נכון? ומה אדם יגיד, 'ואי! תשמע! 
איזה ניסים!'? או שיגיד אחרי שהוא ישים את המים 

האש, ישאל אותך 'תגיד, מה את אומר, ירתחו  על
 המים?'?

כל אחד יודע שכששמים מים על האש הם רותחים, 
ולמה שה' יתברך ישנה את החוקים? ברא את העולם 
עם חוקים, ואם אין איזו סיבה רוחנית שממש 
מצריכה לשנות את החוקים למה שישנה את החוקים? 

שעם אם יש סיבה רוחנית, כמו שה' יתברך רצה 
ישראל יעברו בים ביבשה, אז יש סיבה רוחנית, אז 
הוא משנה את החוקים. אבל ככה סתם? למה שהוא 

 ישנה? בורא עולם ברא בעולם חוקים וזהו. 

בדיוק נזכרתי באיזו בדיחה, האבא רואה את הילד 
בוכה בוכה, אומר לו 'מה אתה בוכה?! מה יש לך?!', 

א יודע שלא אמר לו 'גלש החלב...', אמר לו 'אתה ל
בוכים על חלב שנשפך?', אמר לו הילד 'אבל זה גלש על 

 ...�😊�האייפון שלך...', אז האבא התחיל לבכות 

אז כמו שאתה לא תשאל 'מה אתה אומר, אם נשים 
את המים על האש הם ירתחו?', אתה לא תשאל כזו 

 שאלה, נכון? ככה יש היום חוקים רוחניים!

י חנינא כל 'אמר רב –החוקים הרוחניים אחד 
המאריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם'! זה חוק! 
אתה תאריך בתפילה, התפילה שלך תתקבל, מאה 

 אחוז! אין! זה חוק רוחני, ישתבח שמו לעד.

'קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר  -עוד חוק רוחני יש 
 יקראוהו באמת'.

'שאם אין דין למטה אין דין למעלה'.  –חוק רוחני יש 
אתה שופט את עצמך ודן את עצמך לא ידונו  ז"א שאם

אותך למעלה! אתה לא דן את עצמך? ידונו אותך 
 למעלה! זה חוק רוחני.

אם אדם אומר תודה  –החוק רוחני החזק ביותר אבל 
 מתבטלים כל הצרות!

היום, חשבתי שאני חייב להעביר את זה, את וזה 
החוק הרוחני הזה. כי זה, באמת כולם פה, ובכל מקום 

ואפשר ששומעים לנו, שבבקשה יקשיבו טוב לשיעור, 
עכשיו ממש להכפיל את החוק הזה, שעוד 
אלפים ואלפים אלפים, וריבי רבבות, שבזמן 
קצר ממש, יתחילו להשתמש בחוק הזה 

וכל הגלויות לגמרי, ותהיה ויתבטלו כל הצרות, 
 ]הציבור ענה: אמן![ .גאולה שלמה עם חיוכים

מחילה מכבודכם, טוב שאתם עונים 'אמן', אבל אם 
אתם עונים 'אמן', זו הוכחה שאתם עוד לא קולטים 

כי אתם לא קולטים שזה חוק! כמו  –... את השיעור
שעכשיו אני יגיד 'תשמע, אני שם עכשיו את המים על 

רתחו', אז מישהו יגיד 'אמן!', כל אחד האש והם י
יסתכל עליו, 'מה אתה אומר אמן? זה חוק! אתה שם 
את המים על האש וזה רותח! מה אתה אומר אמן?! 
ה' יתברך ברא את העולם עם חוקים, והחוקים 

 עובדים!

אתה אומר תודה  –דבר! החוק הרוחני  אותו
מתבטלים הצרות! יש לך צרות? כי אתה לא אומר 

זה חוק רוחני! זה לא עכשיו הבטחה, לא  !תודה
הבטחה מרבי נתן, ולא תפילה ולא קיווי, לא! בא רבי 

שאם אומרים תודה  –חוק רוחני נתן ומגלה לנו שיש 
 מתבטלים הצרות!

 ולכן מאוד חשוב לי שכולם יקשיבו.

הייתי באיזו אזכרה, לפני שבאתי לפה. אז ניגשו היום 
אליי יהודים לבקש ברכות, ב"ה. ניגשו עליי גם נשים: 

!", אמרתי להם: 28!", "אני בת 30"ברך אותי! אני בת 
בבקשה, תקשיבו, תגידי כל יום רבע שעה: "

'תודה לך בורא עולם שעד היום לא התחתנתי', 
פעמים ואחרי שתגידי תודה רבה, תגידי שמונה 

 מזמור לתודה, וזהו, ויהיה לך זיווג".

ק מה, בגלל שאני מאמין בחוק הזה, מה זה מאמין ר
יודע שיש חוק כזה, אז אני לא צריך להבטיח כלום,  –

אבל בגלל שאני יודע שהם עוד לא יודעים שיש כזה 
חוק אז אני מבטיח להם 'עוד חודשיים, עוד חודש', 

רק שככה  כי זה חוק! אבל עוד לפני כן יהיה לה זיווג,
יהיה לה יותר קל לעשות, כי אני מבטיח לה. אבל 

 באמת לא צריך להבטיח לה! לא צריך! 

מה שאני רוצה שכולם ילמדו היום את החוק! וכל זה 
אחד ששומע אותי, אתה, השכן שלך מספר לך שאין 
לו ילדים: "בא, מה הבעיה! רבע שעה ביום תגידו 

דו שמונה פעמים מזמור תודה שאין לנו ילדים, ותגי
לתודה, ויהיה לכם ילדים!". אה, אולי הוא לא מאמין 
לך? תגיד לו שאתה מבטיח לו תוך שלשה חודשים. 
סתם בשביל, אולי בגלל שה' יתברך אוהב תודות, הוא 
באמת יכול לתת להם את זה מיד, אבל ה' יתברך רוצה 
איזה שלושה חודשים של תודות. אבל בא באמת מיד 

 ם הצרות! כי זה חוק!מתבטלי

יגיד לך 'תשמע, אני חולה!', תגיד לו 'מה מישהו 
הבעיה, תגיד רבע שעה תודה שאתה חולה, ועוד 

 שמונה פעמים מזמור לתודה, ותהיה בריא!'.

מה יהיה, הוא יבוא יספר לך 'תשמע! מה שאמרת ואז 
 לי התקיים!'.

אז תגיד לו 'עכשיו, מעכשיו אתה יודע שזה חוק,  יפה,
זה ילך ותתחיל עכשיו גם אתה לפרסם את זה'. וככה 

ויגדל! פשוט, שכל עם ישראל יתחילו לדעת שיש 
אתה חוק! זה חוק רוחני! שככה ה' מנהיג את העולם 

 אומר תודה ומתבטלים הצרות!
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אישה הולכת בהלוויה של בעלה, אריכות ימים 
ושנים לכולנו אמן. והיא הולכת בהלוויה וצוחקת. 
חברה שלה באה אליה בשקט, אומרת לה: 
"מחילה, אבל מה את צוחקת?". אמרה לה: "אני 
נשואה לו חמישים שנה, פעם ראשונה אני יודעת 

 �😊�לאן הוא הולך" 

ת נאמן בדיחה עם מוסר השכל, כמה אדם צריך להיו
לאשתו ואישה שתהיה נאמנת לבעלה. בפרט בדור 
שלנו שיש פלאפונים, להיות נאמן, לחיות בשיתוף, 

 באהבה, בנאמנות, באמת.

, וה' 'בכל ביתי נאמן הוא'כתוב  ע"ה על משה רבנוהנה 
נתן לי בחסדו להתבונן, בפרשה של השבוע, על הדמות 

אתה רואה את משה רבנו, איפה הוא  של משה רבנו.
גדל? בן מלך! בבית של פרעה! וכמובן, שבן מלך, מה 
שהוא רוצה קונים לו, ומפנקים אותו, כפשוטו, בן 

 מלך!

אז מה היינו חושבים כל אחד מאתנו? שעם ישראל 
אמנם נמצאים בשיעבוד, נמצאים בגלות, אבל ב"ה, 
משה רבנו, ישתבח שמו, עושה חיים! נהנה! מבלה! 

 ומתענג! ומתפנק! בן של מלך!

 לא, לא סתם ה' יתברך בחר בו להיות המנהיג.בל א

משה רבנו 'וירא בסבלותם', והיה עובד איתם, כי 
כפשוטו! ככה כתוב בפירוש שמשה רבנו היה עובד 
איתם, עם עם ישראל, בפרך! ועוזר להם, ומגן עליהם, 
ושומר עליהם, ועושה מה שיכול בשבילם. היה ממש 

ה והגלות משתדל כמה שהוא יכול להקל את העבוד
 מהאחים שלו, עם ישראל.

מספרת לנו שלשה סיפורים, אחד אחרי השני. התורה 
הסיפור הראשון, משה רבנו רואה איש מצרי שמכה 

וירא כי  כה וכה 'ויפן איש עברי, מה עושה משה רבנו?
' והמית את המצרי. מה זה 'כה וכה', רבנו אין איש

 הקדוש מפרש שמשה רבנו ראה ברוח קדשו שעד סוף
 כל הדורות לא יצא מאותו מצרי שום טוב.

אתה לא יכול לקלל שום בנאדם שימות אם אתה לכן 
תארו  אין לך את הראיה לראות עד סוף כל הדורות.

לכם עכשיו מישהו היה הורג את תרח, מה היה? לא 
היה אברהם! עובדי עבודה זרה הכי נוראים, צדיקים 

 נוראים יצאו מהם!

שעד סוף כל הדורות לא  ולכן רק שמשה רבנו ראה 
 יצא ממנו שום דבר טוב, רק אז הוא המית אותו.

ב, היית אומר 'נו, מה, פשיטא שמשה רבנו יהיה טו
לטובת היהודים, נו מה?'. למחרת משה רבנו רואה שני 
עברים, שני יהודים, והוא רואה אותם ניצים, וגם כן 

 הוא מתערב, ואומר 'לרשע למה תכה רעך?!'.

אתה יכול לבוא ולטעון 'נו ברור, מדובר אופן, ובכל 
 בשני יהודים, מובן שמשה רבנו יבוא ויתערב ויעזור'. 

אח"כ התורה מספרת לנו שמשה רבנו בורח אבל 
למדיין, ששמה כולם גויים, והוא הולך ועוזר לבנות 

 יתרו.

ומהשלשה סיפורים האלו, אנחנו רואים שמשה רבנו 
ו יהודי, אין אצלו, אין אצלו את כל המושג הזה, גוי, א

כולם בנים של בורא עולם, ותמיד הוא עוזר לחלש, 
כי הייתה למשה רבנו מידת האמת. לא ומגן על החלש, 

 סתם ה' יתברך בחר בו להיות הרועה שלעם ישראל.

 20בזוהר הקדוש שמשה רבנו ברח בגיל כתוב 
ממצריים, ובגיל שמונים ה' התגלה אליו בסנה. הזוהר 

שנה הוא רק היה  60משה רבנו שהקדוש מעיד על 
 צועק ובוכה ומתפלל שהקב"ה יגאל את עם ישראל.

כתוב בפסוקים שמשה רבנו היה רועה את צאן יתרו  
'אחר המדבר'. הזוהר מסביר ש'אחר המדבר' פירושו 
שמשה רבנו היה מחפש מדבריות, ששמה אין שום 
בנאדם בעולם. למה? כמובן שלא יהיה גזל. וגם כתוב 

קדוש שעשה כן על מנת שיוכל להתבודד, בזוהר ה
 ולהתפלל ולצעוק ולא יהיו לו שום הפרעות.

והנה אנחנו רואים, שאפילו שמשה רבנו כל כך הרבה 
שנים היה במדיין, הוא לא שכח שניה אחת את עם 
ישראל, ככה הזוהר מעיד עליו, שישים שנה הוא בוכה 

 וצועק שה' יתברך יגאל את עם ישראל.

. ואז עק שעם ישראל יתחילו לצעוקעיקר הוא צוה
באמת כשעם ישראל התחילו לצעוק, ה' יתברך התגלה 

 למשה והתחילה הגאולה.

, וברא משה רבנו ידע שהקב"ה ברא את העולםכי 
! חוקי טבע אותו עם חוקים, שהעולם יתנהג עם חוקים

 גשמיים, וגם חוקי טבע רוחניים.
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הבחירה בידך
שמיני  (פרק  למשנה  בפירושו  הרמב"ם  מסביר 
מזגים  עם  נולד  אדם  שכל  לאבות)  בהקדמה 
היובש,  אל  נוטה  שמזגו  אחד  יש  שונים,  וטבעים 
ולכן קל לו יותר ללמוד ולזכור, מאידך יש אדם עב 
וללמד.  ללמוד  יותר  לו  שקשה  הלחות  ורב  הטבע 
הוא  ויתפתח  לימודו  ישנן  לא  לו  שקל  זה  אם  אך 
הוא יאבד יכולותיו הטבעיות ויטפש. ואם זה שקשה 
לו ישקיע בלימודו הוא יתפתח ויצליח. והוא מדגיש 
זאת שם בכמה צדדים כדי לבטל לגמרי את הדעה 
עלה  כך  כי  במעשיו,  מוכרח  שהאדם  המשובשת 
בגורלו,  את הדעה הזאת שהכל "נעול", והכל כתוב 
מלמעלה, שולל הרמב"ם על הסף, והוא אומר שזוהי 

דעה המנוגדת בתכלית לתורת משה. 

ולהוכיח טענתו הוא מביא ארבעה טעמים. הטעם 
הראשון הוא שאם הכל היה תחת גזירת הגורל, לא 
היה טעם במצוות התורה, והרי התורה מצווה עלינו 
לעשות ולא לעשות. וכן לא היה טעם לאדם ללמוד 
או ללמד, והרי התורה מצווה "ולמדתם אותם", וכן 
היה  בתורה  מפורשות  הנזכר  והעונש  השכר  עניין 
היסודות,  יסוד  היותו  למרות  אמין  לא  להיות  הופך 
לכן  לבאות,  עצמנו  את  להכין  טעם  היה  לא  וכן 
חייבים לומר שהאדם הוא בעל בחירה מוחלטת על 
מעשיו, ו"דבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה 

והמצווה". 

הזאת  המוחלטת  היסוד  הנחת  לאור  ועכשיו 
צריכים להבין את מה שחוזר בפרשתנו שוב ושוב, 
הבורא מכביד את לב פרעה, ומפשט הכתוב עולה 
וכיצד  הבחירה,  את  ממנו  שולל  כביכול  שהבורא 
שהבחירה  שלנו,  היסוד  הנחת  עם  הדבר  יסתדר 

היא מוחלטת? 

היד  בספרו  הרמב"ם  עונה  זו  לשאלה  התרוץ 
מצב  שיש  הוא,  ג)  ו  פרק  תשובה  (הלכות  החזקה 
לא  שכבר  הוא  האדם  את  שמענישים  שהעונש 
נותנים לו דרך חזרה, היינו שדרכי התשובה ננעלים 
לפניו, ואין תרופה לעוונו. זה מה שקרה לפרעה, הוא 
הכביד לב עצמו בכל המכות הראשונות, הוא ראה 
לא  הוא  התכחש,  והוא  והצפרדע  הדם  מכת  את 
לקח לעצמו מוסר אף ממכות הכינים הערוב והדבר, 
הוא המשיך להתעקש לשלוט במציאות, ועונשו היה 
שהעקשנות והגאווה התקבעה בו. זה לא שהקב"ה 
גורל  הכריע  בעצמו  הוא  הבחירה,  את  ממנו  שלל 
עצמו לרעה! ועל זה אומרת התורה "ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי 
האדם  הרמב"ם,  לפי  התורה  דעת  זאת  ִלּבֹו".  ֶאת 
הוא בעל בחירה מוחלטת.  ומה שהוביל את ההוגים 
כך  או  שכך  ומכריע  גוזר  שהבורא  לחשוב  השונים 
הנחת  היא  בפסוקים,  שמבואר  מה  מלבד  יהיה 
ממנו,  נסתר  דבר  ואין  הכל  יודע  שהבורא  היסוד 
ומכיוון שהוא יודע חייבים לומר שידיעתו גוזרת את 

המציאות.

נג  (ח"א  מוהר"ן  בליקוטי  הק'  רבינו  משיב  זה  על 

בד"ה ואלו הן חמישה וכו') שידיעת השם היא לא 
כמו הידיעה שלנו, כי אנחנו כבני אדם יודעים דברים 
נדע  יודעים,  לא  אנחנו  מסוימים  ודברים  מסוימים, 
אותם רק אחרי שנלמד ואם בכלל, שהרי לא הכל 
וידיעתו  הוא  יתברך,  השם  אצל  אך  יודעים,  אנחנו 
בזמן  לו  שמתווספת  ידיעה  שום  אין  כלומר  אחד, 
לגמרי  שונה  ידיעה  היא  ידיעתו  ולכן  הזמנים,  מן 
והצורך  ההשוואה,  לגמרי  מתבטלת  ובזה  משלנו, 
ידיעתו  כי  המציאות,  את  מכרחת  שידיעתו  לומר 
הבחירה  את  מכחישה  היא  ואין  מידיעתנו,  שונה 
זאת  בכל  ידיעתו,  מצד  צפוי  שהכל  ואף  וכלל,  כלל 

הרשות נתונה.

שאלות שנשאלו בקו ההלכה
בשרי  בתנור  אדמה  תפוחי  אפיתי 
בשר  בה  שצליתי  בשרית  ובתבנית 
היום, (התבנית היתה נקיה לפני האפיה 
של התפוחי אדמה) וכעת אני מעוניינת 

התפוחי  את  להעביר 
ולשפוך  אחר  לכלי  אדמה 
וגבינות,  שמנת  עליהם 

האם מותר לעשות כן? 
כן  לעשות  מותר  לספרדים 
סימן  דעה  יורה  ערוך  (שלחן  לכתחילה 
צ“ה סעיף א‘) והליכות עולם (חלק ז‘ פרשת 

נוהגים  והאשכנזים  י“א).  אות  קורח 

אף  אמנם  שם)  (הרמ“א  בזה.  איסור 
לאשכנזים יש להקל במקרה שאפו 
(שעבר  יומה  בת  שאינה  בתבנית 
שצלו  האחרונה  מהפעם  שעות   24

התפוחי  את  לערב  מותר  זה  שבמקרה  בשר)  בה 
אדמה עם שמנת. (דרכי משה שם אות א‘). יש להדגיש 
אחר  לכלי  אדמה  התפוחי  את  להעביר  שצריך 
ואסור לשפוך על גבי הכלי הבשרי וזה כלל ברור לכל 
את  לערבב  אופן  בשום  שאסור  וחלב  בשר  הלכות 
השאלה  בעקבות  זאת  (חידדנו  ולהיפך.  בשר  בכלי  החלב 
שהיתה בפרשת לך לך לגבי הספגטי, וכמה אנשים הבינו שמותר 

לערבב בכלי הבשרי את החלב, ותודה למעורר על כך).

תבניות חד פעמיות מנירוסטה בהכשר 
צריך  האם  מחו“ל  המיובאים  הבד“ץ 
להטבילם במקווה כלים לפני השימוש?

שיהיה  להקפיד  שצריך  להדגיש  יש  כל,  ראשית 
מחשש  הנ“ל,  התבניות  על  הכשר 
ההברקה  של  מהחומר  לכשרות 
ובמקרה  התבניות,  על  שמורחים 
יש  התבניות  על  הכשר  שאין 
להגעיל  שצריך  שנוקטים  פוסקים 
הרב  מהגאון  שמעתי  (כך  התבניות.  את 

שלמה מחפוד שליט“א).

ראוי  לכתחילה  לספרדים 
להטבילם בלי ברכה, ובמקום צורך 
צריך  שאין  בזה  להקל  אפשר  גדול 
ב‘  (שבת  עובדיה  בחזון  להטבילם. 
אמנם  להטבילם,  פסק  שצריך  נ“ו)  עמוד 
עקב ריבוי השאלות ב“קו ההלכה“ שאנשים 
לא  הנ“ל,  התבניות  את  להטביל  חייבים  יהיו  שאם  טענו  רבים 
זה,  בעניין  הרבה  הטרחה  מחמת  אלו  בתבניות  כלל  ישתמשו 
והסכים  שליט“א  יוסף  יצחק  הרב  הגאון  הראש“ל  למרן  שאלנו 

להקל בזה מכמה טעמים. והאשכנזים יכולים להקל בזה 

לכתחילה שאין צריך להטביל תבניות חד פעמיות. 
(שו“ת מנחת יצחק ועוד).

כספים  מעשר  להפריש  צריך  ממה 
ההורדות,  לפני  מקבל  שאדם  ממה 

השתלמות  קרן  בריאות  מס   - למשל 
ביד  נטו  מקבל  שהוא  מה  או  ופנסיה, 

אחרי הניכוי?
הוצאות מיסים בוודאי שאינם מתחשבנים כרווח. 
והגר“ש  אלישיב  הגרי“ש  בשם  י“ז  אות  י“ב  פרק  צדקה  (באורח 

וואזנר זצ“ל). וגם הוצאות של קרן השתלמות ופנסיה 

מכיון שבזמנינו אין באפשרות העובד למנוע הוצאה 
להפריש  צריך  ואינו  כהכנסה,  נחשבת  אינה  זו, 
של  הכסף  את  ימשוך  כאשר  אמנם  מעשרות, 
אבני  (שו“ת  מעשרות.  מזה  להפריש  צריך  הפנסיה 

ישפה חלק ב‘ סימן ע“ז אות ה‘). 

אשתי ברכה המוציא והתחילה לאכול 
ובירכתי  הצטרפתי  דקות  כמה  ולאחר 
יכול  אני  האם  ואכלנו,  המוציא  ברכת 
בברכת  חובה  ידי  אשתי  את  להוציא 
שאכלנו  נחשב  זה  האם  כלומר  המזון, 

יחד או לא?
אם אשתך אכלה איתך יחד עוד שיעור של פת, 
בברכתך,  חובה  ידי  לכתחילה  להוציאה  יכול  אתה 
לאכילה“.  עצמכם  ”קבעתם  ששניכם  נקרא  זה  כי 
(על פי שלחן ערוך סימן קצ“ג סעיף ב‘ לעניין זימון). 
באכילה,  שהתחלת  קודם  לאכול  גמרה  היא  ואם 
לכתחילה עדיף שתברך לבדה, ובדיעבד ובפרט אם 
יודע שלא תברך תוכל להוציאה ידי חובה אף אם 
סעיף  קס“ז  סימן  ברורה  (משנה  יחד.  אכלתם  לא 

קטן ס“ה).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ֶאָחד ִהְתאֹוֵנן ִלְפֵני מֹוַהְרַנ"ְּת ַזַצ"ל ָּבֶּזה, ֶׁשֵאין לֹו 
ִּדּבּוִרים ְלַדֵּבר ְלָפָניו ִיְתָּבַר ִּבְׁשַעת ִהְתּבֹוְדדּות. ָּגַער 
ּבֹו מֹוַהְרַנ"ְּת ְוָאַמר לֹו: "ֲהִכי ֵאיְנ ָיכֹול לֹוַמר: "ִרּבֹונֹו 
ֶׁשל עֹוָלם תציל אותי ולחזור על זה אלף פעמים". 
סעיף  ממוהרנ"ת  וסיפורים  שיחות  ַּבְרֶזל  (ֲאָבֶני"ָה 

א').

ִזְכרֹונֹו- טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  ָהַרב  ָיַׁשן  ַּפַעם-ַאַחת   
ֶׁשמֹוַהְרַנ"ְּת   ֵאי ְוָׁשַמע  מֹוַהְרַנ"ְּת,  ַּבֲחַדר  ִלְבָרָכה 
ְמַסֵּדר ִּתּקּון ֲחצֹות ּוִמְתּבֹוֵדד ַלַאֲחֶריָה ְוָאַמר: "ַאָּתה 
יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם" והרי רבינו הוא הסוד של העולם", 
ם  ְלַהּׁשֵ ְלַבֵּקׁש  ְוִהְתִחיל  ָּכֶזה.  ְלַרִּבי  ֵקַרְבָּת  ְואֹוִתי 
ֵאָליו  ְוִיְתָקֵרב  ְזצּוַק"ל  ַרֵּבנּו  ֶאת  ֶׁשְּיַצֵּית   ,ִיְתָּבַר

ֶּבֱאֶמת. (ֲאָבֶני"ָה ַּבְרֶזל, שם סט"ו).

פנינים
חסידות ברסלב
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"להגיד בבוקר חסדך-ואמונתך בלילות"

רבי זאב וולף קיצס, בן לווייתו הקבוע של הבעש"ט 
ממסעותיו  באחד  הקדוש  לבעש"ט  פעם  התלווה 
כאשר ביקר יהודי כפרי. הכפרי היה עני ואביון קידם 
בברכה את פניו של הבעל שם טוב הקדוש בשמחה 
זיהה  ביתו  מפתן  על  עומדו  עם  מיד  לבב.  ובטוב 
הכפרי את האורח. הוא הכניסו אל ביתו והציע לו 
מאכל ומשתה. "אני זקוק לתרומה של שמונה עשר 
הבעש"ט  ביקש  מאוד",  חשובה  למטרה  רובלים 
מהעני טוב הלב תוך כדי דין ודברים. הכפרי לא היה 
סכום כה גדול. אולם לאור העובדה כי המבקש היה 
ביקש  ובעצמו,  בכבודו  הבעש"ט  מאשר  אחר  לא 
עד  לו  להמתין  יאות  כי  הצדיק  רשות  את  הכפרי 

לקח  הכסף.  את  שיאסוף 
ואת  מרהיטיו  כמה  הכפרי 
שהייתה  היחידה  הפרה 
דישמיא  בסיעתא  ברשותו, 
הצליח למוכרם ואת הכסף 
את  נתן  תמורתם  שקיבל 
זאב  ר'  לבעש"ט.  הכסף 
וולף קיצעס שהיה עד לכל 
בשקט  התבונן  המתרחש, 
שואל  ולא  דומם  בנעשה 
בעוד  מיותרות.  שאלות 
הכסף  את  לקח  ורבו  מורו 
מן  לשלום  השניים  נפרדו 

הכפרי. 

***

הגיע  ימים  מספר  כעבור 
זמנו של הכפרי לשלם את 
הסכום  שלו.  הדירה  שכר 
הנדרש לא היה בידו, ובעל 
מעללים  רע  שהיה  הבית 
וחסר לב לא המתין הרבה, 
הרחוב.  אל  השליכו  מייד 
אין  כי  הרש  הכפרי  ראה 
לו כל עתיד בכפר קטן זה, 
מזלו  את  לנסות  החליט 
הוא  לבסוף  אחר.  במקום 

שכר צריף קטן מפריץ בכפר לא רחוק. לאחר שמכר 
עוד כמה מחפציו, הצליח הכפרי לקנות פרה. הפרה 
היוותה כעת את מקור הכנסתו. הוא מכר את החלב 
שלה והתפרנס מכך בדוחק רב. "ואמונתך בלילות"- 
הרהר הכפרי, נסתרות הן דרכי ה', וכל מה שעושה 
הוא בצדק ואמונה." כך קיבל עליו את הדין בצדק 
ואמונה. זמן מה לאחר מכן חלתה פרתו של הפריץ 
ממשרתיו  אחד  חלבה.  את  לשתות  היה  ניתן  ולא 
של הפריץ, שידע על הדייר החדש הכפרי, הלך אליו 
הפריץ  טעם  כאשר  אדונו.  עבור  חלב  וקנה  מהר 
מעודי  כל-כך!  טוב  חלב  הוא אמר, "זהו  החלב  את 
לא טעמתי חלב שכזה. אמור לבעליה של פרה זו 
שאם הוא ייתן לי להיות הלקוח היחיד שלו, אשלם 
מזלו  את  לטובה  הפך  זה  אירוע  כספי".  במיטב  לו 
של הכפרי. כל יום הוא הביא חלב לאחוזה ובכל יום 
שיבח בעל האחוזה את איכות החלב ואיכות מוצריו. 

הוא החל לחבב את היהודי ולהיוועץ בו לגבי עסקיו, 
בעל  שונות.  למשימות  אותו  לשלוח  החל  ובהדרגה 
הערכה  ורחש  עצומות  בעיניים  עליו  סמך  האחוזה 
רבה לשירות הכנה, האמין והנאמן. מזלו של הכפרי 
משתפר.  החל  הכלכלי  ומצבו  פנים  לו  להאיר  החל 
עד  העמיק  הכפרי  לבין  האחוזה  בעל  שבין  הקשר 
ילדים  חשוך  האחוזה  בעל  שהיה  שמאחר  כך,  כדי 
ולא היו לו יורשים אחריו, הוא העביר על שם היהודי 
את הבעלות על כל אחוזתו, כולל אותו כפר והעיר 
שחש  מאחר  אותה.  הסובבות  והאדמות  הסמוכה 
כעת שהכל נמצא בידיים טובות, בעל האחוזה לקח 
חזקה  ליהודי  שנתן  לאחר  למרחוק,  ונסע  חופשה 
חוקית על אזור האחוזה. הכפרי שעד מהרה הפך 
איך  ידע  לא  מופלג  לעשיר 
להודות לה' יתברך על חסדו 

הגדול שעשה עימו.

***

רבי  הגיע  שנים,  חלפו 
בעל  של  לכפרו  וולף  זאב 
לאסוף  כדי  החדש  האחוזה 
שבויים  פדיון  למטרת  כסף 
אסף  כבר  וולף  זאב  רבי   .
מתוך  רובל   300 כמעט 
הבעש"ט  שביקש  הסכום 
נפגש  כאשר  זו.  למטרה 
כפר,  אותו  של  הרב  עם 
מדוע  וולף  זאב  הרב  שאלו 
שכזו.  בחגיגיות  לבוש  הוא 
"אני הולך – יחד עם קבוצה 
את  לברך   – העיר  מנכבדי 
בעל האחוזה של העיר הזו, 
אמר  היום",  לבקרנו  שעומד 
תבוא  שלא  "למה  הרבי. 
ובוודאי  יהודי  הוא  איתנו? 
למטרה  לתרום  ישמח 
מגייס  אתה  שלשמה 
הצטרף  זאב  רבי  כספים". 
על כן לרב ולבני לווייתו. בעל 
האחוזה קידם בחום את פני 
מעניק  כשהוא  המשלחת, 
תשומת לב מיוחדת לרבי זאב. לאחר זמן קצר, בעל 
"האינך  ושאלו,  זאב  רבי  את  הצידה  לקח  האחוזה 
זוכר אותי?". רבי זאב לא הצליח להיזכר בדיוק היכן 
בעל  העשיר.  האיש  של  פניו  את  לראשונה  ראה 
אותם  והעניק  רובלים   300 מכיסו  הוציא  האחוזה 
הבעש"ט  ששב אל  רק לאחר  המופתע.  זאב  לרבי 
הבין הרב זאב וולף את הסיפור כולו. "300 הרובלים 
שפעם  הכפרי  היהודי  ידי  על  נתרמו  האחרונים 
עשיר".  איש  הוא  היום  רובלים.   18 ממנו  ביקשנו 
"עכשיו, הבה ואספר לך מדוע ביקשתי ממנו סכום 
הבעש"ט.  לו  אמר  מרוד",  עני  היה  כשהוא  עתק 
לא  המזל.  לו  יזרח  דירה  יעבור  הוא  אם  כי  "ראיתי 
הייתה לי כל ברירה אלא לאלץ אותו להגר מדירתו, 
"להגיד  שנאמר:  זה  יודע"  כבר  אתה  ההמשך  ואת 

בבוקר חסדך-ואמונתך בלילות"

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

נשארים  זוג  שבני  הכואבת  המציאות  על  או  זוג 
נשואים, אבל במקרה הטוב אין ביניהם שום קשר 

ובמקרה הרע הם חיי חיים מרים ומרורים.

יש תיקון!
ופגם  הברית,  פגם  הוא  הכול  של  והשורש 
הברית הוא למעשה הפגם של הגירוש מגן עדן. 
אם האדם היה חי את המציאות הוא היה רואה 
שתנאי החיים שלו הם הגן עדן שלו, אשתך היא 
הבעל  הוא  ובעלך  בשבילך  המושלמת  האישה 
המושלם עבורך. אלא שהיצר הרע מטריד אותנו 
בדמיונות כוזבים וזה מה שמגרש אותנו מגן העדן 

שלנו וגורם לנו להפסיד את החיים.

אבל החיזוק הגדול הוא שיש תקווה. אין ייאוש!
יש  והצער  הסבל  שלכל  מאמינים  שאנחנו  כמו 
שיש  לדעת  צריך  כך  הברית,  פגם  שהוא  גורם 
תיקון ויש בכוחנו לתקן ויש בכוחונו לחזור ולחיות 
מאמינים  אנחנו  הטרדות.  כל  למרות  עדן  בגן 
רוצה  והוא  עדן  בגן  שנחיה  כדי  אותנו  ברא  שה' 
הדמיונות  ועל  הטרדות  על  שנתגבר  ומשתוקק 
ועל הסחות הדעת של היצר. הוא רוצה לעזור לנו 
עדן  הגן  את  ולהרגיש  ולחזור  הכול  על  להתגבר 

שהוא ברא עבורנו והניח אותנו בו.

ה' רוצה לשכון בתוך כל בתי ישראל ולמלא את 
בתינו בשלום, בברכה, ובטובה. אנחנו צריכים רק 
להפסיק  השכינה.  את  לגרש  ולהפסיק  להתחזק 
זרה  אישה  על  מבט  כל  בזה.  וזו  בזו  זה  לבגוד 
הוא בגידה, ולכן כל גבר חייב לשמור את העיניים 
מכל משמר; וגם כל חוסר צניעות בלבוש האישה 
ובהתנהגות שלה הוא בגידה, וכדי לחיות חיים של 
גן עדן היא חייבת לשמור על צניעות מוחלטת על 

פי גדרי ההלכה.

מאוד  מסוגלים  השובבי"ם,  ימי  האלה,  והימים 
יש  שבהם  ימים  אלה  לטובה.  המעשים  לשינוי 
להיטהר.  שבא  מי  לכל  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 
עלינו רק להרים עיניים לשמים ולבקש מהבורא: 
"אבא יקר, בראת אותנו בגן עדן, אלא שהטרדות 
לנו  תן  עדן.  מגן  אותנו  מגרשים  הרע  היצר  של 
לנו  עזור  הדמיונות.  על  להתגבר  לנו  עזור  דעת, 
ובנות  לבני  נאמנים  להישאר  עצמנו,  על  לשמור 
נאמנים אליך ולתורתך ולמצוותיך.  זוגנו, להישאר 
רחם  לתפילותינו,  ומחכה  לנו  לעזור  רוצה  אתה 

עלינו".

הגן  על  בשמירה  כולנו  נתחזק  יקרים,  אחים 
אתם  אם  וגם  נשואים  אתם  אם  גם  שלנו.  עדן 
לשמור  הוא  החיים  של  הסוד  נשואים,  לא  עדיין 
על עצמכם נאמנים לחלוטין לבני זוגכם. זה אומר 
הלב  רואה  שהעין  אחרי  כי  העיניים,  על  לשמור 
חומד וקשה מאוד להתגבר. וזה אומר לשמור על 
ישראל  בתי  על  ששמר  מה  שהם  הצניעות  גדרי 
וישמור עלינו  שיציל אותנו  מה  בכל הדורות והם 

גם בדור העני הזה.

הלב  את  תשמרו  מאוד.  יקר  דבר  זה  אהבה 
שלכם ואת האהבה שלכם רק לבני הזוג שלכם 
חיים  לעצמכם  תבטיחו  וכך  וישראל  משה  כדת 
של גן עדן. וגם אם עד היום קרה מה שקרה, אף 
פעם לא מאוחר לתקן ולהתחיל התחלה חדשה. 
זה הזמן להתחזק ולחזור לחיות חיי גן עדן בעולם 

הזה. 

בברכת שבת שלום ומבורך
02-6444250
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רגישות ועדינות
עצוב.  בעל  של  תופעה  על  דיברנו  שעבר  בשבוע 
שלא  דבר  שזה  לדעת  צריכה  שהאשה  וכתבנו 
קשור אליה. ואכן, אחרי שאשה ניתקה את עצמה 
מהעצבות של בעלה, והיא לא לוקחת את זה באופן 
להוכיח את בעלה  אישי, היא צריכה להיזהר שלא 
על העצבות שלו. שלא תגיד לו דברים בוטים, כגון: 
"מה יש לך?", "מה קרה לך?", "צא מזה!" וכדומה 

נוטות  שהנשים  דומים  ביטויים 
אדם  כזה.  במצב  לבעל  לומר 
שנמצא במצב של עצבות, זה דבר 
פשוט שאין לו כוח לסבול תוכחה, 
ואין לו כוחות נפשיים לשמוע שום 
על  מלח  לו  כשזורים  ובפרט  דבר, 
הפצעים, אחרי שכבר יש לו מעצמו 
חלישות הדעת ממצבו הירוד, ועוד 

מוכיחים אותו על כך. 

זה  בעצבות,  שכשהבעל  לדעת,  צריכה  האישה 
לא מרצון. הוא לא נהנה מזה! זו התמודדות קשה 
לבעל, מאחר והוא יודע שהוא צריך להיות בשמחה, 
שהוא  רואה  כשהוא  יותר,  עוד  אותו  מתסכל  וזה 
אשתו.  את  ולשמח  בשמחה  להיות  מצליח  לא 
שבעלה  מזה  להתעלם  פשוט  צריכה  האשה  לכן 
בעצבות. לא להתייחס לזה כלל, כאילו הכל בסדר 
אצלו, וכל שכן לא להציק לו, רק להמשיך לתת לו 
את היחס הרגיל: שיחה, אוכל וכד'. ובינה לבין עצמה 
את  בו  שיאיר  מהבורא  ותבקש  בעלה  על  תתפלל 

האמונה והשמחה, ושיעזור לו להתגבר על הדאגות 
והמרה השחורה וכו'. 

או  בעצבות  שהוא  לה  מספר  בעצמו  הבעל  אם 
פשוט,  עידוד  לו  לתת  יכולה  היא  כך,  על  מתלונן 
בטח  ושזה  גרוע,  כך  כל  לא  שהמצב  לו  ולהראות 
יעבור, כגון שתאמר לו: "אז מה? כל אחד יכול לעבור 
וכדומה.  אותך  ישמח  ה'  זה.  את 
בחושך,  שהבעל  בזמן  הכלל:  זה 
מיטיבים  רק  מזה.  מתעלמים 
כי  פשוטה.  אהבה  ונותנים לו  עמו, 
יכולה  שנותנים,  הפשוטה  האהבה 
תחתיות,  משאול  אדם  להרים 
וכל  ה',  אור  זה  והאהבה  מאחר 
לבעלה  לתת  שמסוגלת  אשה 
אהבה ולהתפלל עליו, יש לה זכות 
את  מרימה  שהיא  במה  גדולה, 
עשה  מצות  מקיימת  והיא  שלו,  מהחושך  בעלה 
מהתורה: "עזוב תעזוב עמו", שפירושה לעזור לשני, 

לתמוך בו כשקשה לו, לשאת בעול עמו וכו'.

שהבעל  שבזמנים  הוא,  מעמיק  היותר  והטיפול 
וחברות,  לבבות  בקירוב  והם  יותר,  טוב  רוח  במצב 
אז תסביר לו, שכדאי לו לעבוד איזו תקופה בחיים 
השמחה,  על  לעבוד  צריך  אדם  ושכל  השמחה  על 
ושידע  תמיד,  בשמחה  להיות  קשה  לו  יהיה  אחרת 
שזה לא דבר שבא בקלות, ושאם לא בונים חומות 

חזקות של שמחה, לא יכולים לעמוד בניסיונות של 
העולם הזה. 

'חברותא', ללמוד  גם כדאי שיעשו האשה והאיש 
עצות"  "לקוטי  כמו  אמונה,  של  מספרים  ביחד 
ו"ספר המדות", בפרט על מידת השמחה. וכן ילמדו 
ויגידו  החכמה",  "בגן  או  האמונה"  "בגן  בספרים 
ליקוטי תפילות על שמחה, וישמעו את הדיסקים על 
החיים,  את  אנשים  להרבה  הצילו  שכבר  השמחה, 
כמו שסיפר לי יהודי אחד, שהוא היה עצוב שנים על 
גבי שנים, וכבר חשב שתמיד הוא יהיה בעצבות, עד 
והקשיב  וחזר  פרטית",  הדיסק "גאולה  את  ששמע 
לו 84 פעמים - ויצא לגמרי מהדיכאון שלו! וכן העידו 
בפני רבים, שהם רצו כבר לאבד את עצמם לדעת, 
ואחד מהספרים – "בגן האמונה" או "בגן החכמה", 
את  יש  ועכשיו  מכך.  אותם  הציל  השלום"–  "בגן 
בתודה",  בספרים"שעריו  התודה  של  המיוחד  האור 
וכן  התודה",  "נפלאות  ונושעתי",  תודה  "אמרתי 
במרגליות של התודה ובדיסקים הנפלאים: "תפסיק 
אותי  ו"תחדש  פתוחים",  השערים  "כל  להתבכיין", 
לגמרי" ועוד, שגואלים את האדם ממידת הבכיינות, 
שרבים מעידים שהתחילו לחיות חיים נפלאים של 

שמחה והודאה, אחרי ששמעו אותם.

לאשה  מותר  אז  בדעתו,  מרומם  כשהבעל  רק  
היא  אם  אבל  עצה.  לו  ולתת  זה  דבר  לו  להציע 
תדבר אתו ותגיד לו לעבוד על השמחה, בזמן שהוא 
בחושך, זה יפגע בו. כי זה כמו שמוכיחים אדם בזמן 
קלקלתו. ועל זה אמרו חז"ל: "ואל תשתדל לראותו 

בקלקלתו".

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696
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ילדון חידודון

מיהו אבי אבותם של כל מלכי יהודה, 
ושל כל הכהנים הגדולים מלבד אחד?
תשובה פרשת ויחי: "ויאמר ליוסף הנה אביך חולה" (מ"ח,א')  "ויחנטו 
את  לחנוט  היה  אז  הרופאים  תפקיד  (נ',ב').  ישראל"  את  הרופאים 

המתים, והיום תפקידם לרפא את החיים.

הזוכה: מ. שמאי, ירושלים

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ֶנֱחַלץ ַעל ְיֵדי ָחָצץ
ְוִהְצִליַח  לֹו  ִׂשֵחק  ֶׁשַהַּמָּזל  ְּבֶאָחד  ֶׁשָהָיה,  ַמֲעֶׂשה 
ַּבֲעָסִקים. אֹותֹו ָאָדם ָהָיה ָרחֹוק ְמאֹד ִמַּיֲהדּות, ֲאָבל 
זֹו א ָהְיָתה ַהָּצָרה ָהִעָּקִרית. ַהָּצָרה ָהִעָּקִרית ָהְיָתה, 
ֶׁשהּוא ָהָיה ְמאֹד א ָנִעים ַּבְּיָחִסים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו. 
ְּבת"א,  ַעְזִריֵאִלי  ְבִּמְגְּדֵלי  ֶּכֶסף  ְלַהְׁשִקיַע  ָעַמד  הּוא 
ְוִלְקנֹות ֶאת ָּכל קֹוָמה ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה. ֲאָבל נֹוֵכל ֶאָחד 
ִּפָּתה אֹותֹו ְלַהְׁשִקיַע ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ְּבַקְרָקעֹות ְּברֹוַמְנָיה, 

ְוַאֲחֵרי ֵכן ִהְתָּבֵרר ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ִמְרָמה, ִּכי 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַחְקָלִאּיֹות,  ֲאָדמֹות  ֵאּלּו  ָהיּו 
ָהָיה  ֶׁשּלֹו  ַהֶהְפֵסד  ָּדָבר.  ִאָּתן  ַלֲעׂשֹות 
ִמָּכל  ֶׁשָּנַפל   ָּכ ִליֵדי  ִהִּגיַע  ְוהּוא  ָעצּום, 
ְנָכָסיו ְוַנֲעָׂשה ַּבַעל חֹוב ָּגדֹול, ַעד ֶׁשִהִּגיַע 
לֹו ַצו ַמֲאָסר ְלֵביתֹו ְּבִגין ִאי ַּתְׁשלּום ַמס. 
ִהְצִליַח,  ְוא  ֵמֲחֵבִרים  ִלְלוֹות  ִנָּסה  הּוא 
ַעד ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָיַעץ לֹו ָלַקַחת ַהְלָוָאה ַּבׁשּּוק 
ְלַהְלָואֹות  ְלִמְׂשָרד  אֹותֹו  ְוִהְפָנה  ָהָאפֹר, 
 – יֹוֵתר  ְוא  ָּפחֹות  א   – ְמֻמָּקם  ֶׁשָהָיה 

הּוא  ֶׁשאֹוָתּה  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשַבע  ְּבקֹוָמה  ַעְזִריֵאִלי...  ְּבִבְנַין 
ָהָיה ָאמּור ִלְקנֹות, ְוִהְפִסיד אֹוָתּה... ִהִּגיַע ְמֻיָּדֵענּו ְלִבְנַין 
ֶהְחִּתימּו  ָה'ָאפֹר',  ַהַהְלָואֹות  ְלִמְׂשַרד  וִנְכַנס  ַעְזִריֵאִלי, 
ְוהּוא  ְמֻזָּמן  ֶּכֶסף  לֹו  ָנְתנּו  ֶׁשֶהְחִּתימּו,  ָמה  ַעל  אֹותֹו 
ְלַטֵּיל  ֶהְחִליט  הּוא  ַהִּבְנָין,  ִמן  ֶׁשָּיָצא  ִלְפֵני  לֹו.   ָהַל
ָמה  ְוִלְראֹות  ָהֶעְליֹונֹות  ַלּקֹומֹות  ְוַלֲעלֹות  ַּבִבְּנָין,  ְקָצת 
ֶׁשַהּכֹל  ָרָאה  קֹוָמה.  ְועֹוד  קֹוָמה  עֹוד  ָעָלה  ָׁשם.  ֵיׁש 
ָטעּות  ֵאיזֹו  ַהֵּלב  ֶאת  אֹוֵכל  ְוהּוא  ָיֶפה,  ְוַהּכֹל  ֻמְׂשָּכר 
ָעָׂשה. ָּכ ִהְסּתֹוֵבב ַעד ֶׁשִהִּגיַע ַלַּגג. ָיָצא ַלַּגג ְו... ִנְסְּגָרה 

ָעָליו ַהֶּדֶלת ְוהּוא א ָיכֹל ְלִהָּכֵנס ַּבֲחָזָרה ַלִּבְנָין! ֵהֵחל 
ּדֹוֵפק ַעל ַהֶּדֶלת ְוצֹוֵעק, ּוְכלּום א ָעַזר, ִּכי ִמי ִיְׁשַמע 
אֹותֹו ַּבַּגג? הּוא ִהְסַּתֵּכל ֵמַהַּגג ְלַמָּטה ְוָרָאה ֶאת ָּכל 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ָלֶהם, ְוָעָלה ַרְעיֹון ְּבִלּבֹו ֶׁשִּיְזרֹק 
הּו ֶׁשִּיְמׁשֹ ֶאת ְּתׂשּוַמת ִלָּבם, ְלִהְסַּתֵּכל ְלַמְעָלה.  ַמּׁשֶ
ְוָחַׁשב ְּבִלּבֹו: ָמה ָיכֹול ִלְמׁשֹ ֶאת ְּתׂשּוַמת ִלָּבם יֹוֵתר 
ִמֶּכֶסף? הּוא ִיְזרֹק ֶּכֶסף, ֵהם ָיִרימּו ֶאת ָהרֹאׁש ְוִיְראּו 
ֵמֵאיפֹה ָּבא ַהֶּכֶסף, ְוָאז ָיבֹואּו ְלַחֵּלץ אֹותֹו. ְוָכ ָעָׂשה. 
הּוא ֵהֵחל ִלְזרֹק ֲחִבילֹות ֶׁשל ֶּכֶסף, ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשָּנַפל 
ָעָליו ֶּכֶסף ַרק ָחַטף ְּבִׂשְמָחה ֶאת ַהֶּכֶסף 
ְלַמְעָלה.  ָהֵעיַנִים  ֶאת  ִּבְכָלל  ֵהִרים  ְוא 
הּוא ָרָאה ֶׁשָּכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה, ְוָאז הּוא 
ָהֲאָנִׁשים  ָראֵׁשי  ַעל  ָחָצץ  ִלְזרֹק  ֶהְחִליט 
ָּבא.  ֶזה  ֵמֵאיפֹה  ִיְסַּתְּכלּו  ְואּוַלי  ְלַמָּטה, 
ָהֲאָנִׁשים  ְוַכּמּוָבן,  ֲאָבִנים,  ַּכָּמה  ָזַרק 
ֶׁשִּקְּבלּו ַעל רֹאָׁשם ֶאת ָהֲאָבִנים, ִהְתִחילּו 
ר  ִהְתַקּׁשֵ ִמיֶׁשהּו  ַּגם  ּוִמָּיד  ּוְלַקֵּלל,  ִלְצעֹק 
ַהַּגג  ַעל  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשֵּיׁש  ְוהֹוִדיַע  ַל'ִּבָּטחֹון', 
ֶׁשּזֹוֵרק ֲאָבִנים ְוכּו'. ָעלּו ְלַמְעָלה ּוָמְצאּו אֹותֹו. ַהַּמֲעֶׂשה 
 ֵאי ָּגדֹול,  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲעֶׂשה  הּוא  ַהֶּזה 
ֶׁשה' ְּבָכל ֶרַגע ַמְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ֶאָחד ֶׁשַפע, ַחִּיים ְוטֹוב. 
ְוָהָאָדם א יֹוֵדַע ְלָהִרים ֶאת ָהֵעיַנִים ֶׁשּלֹו. ְוַרק ְּכֶׁשֵּיׁש 
לֹו ָצָרה הּוא ִנְזָּכר... ָלֵכן ָּכל ֶאָחד ַיְקִּדים ּתֹוָדה ַלָּצָרה, 

ְויֹוֶדה ַלה' ָּתִמיד, ַעל ָּכל ָּדָבר ֶׁשה' עֹוֶׂשה ִאּתֹו.

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

המקובל
ר‘ יצחק כדורי זצוק“ל
כ"ט טבת

הרב יצחק כדורי זצוק"ל
בחג  שבת,  ביום  נולד  כדורי,  יצחק  ר'  המקובל 
הסוכות ט“ז תשרי ה‘תרנ“ח יומא דאושפיזא דיצחק 
אבינו, שעל שמו הוא נקרא. בעירק, לאביו רבי כדורי 
מהמשפחות  ז“ל,  טופחה  מרת  ולאמו  (זאב)  דיבה 

הנכבדות בבבל.

עשה  ילדותו  שנות  את 
אשר  זליכה,  בית  בביהמ“ד 
המבול  ממימי  נוח  כתיבת  היה 
עד  שהיגיעה  ההשכלה  של 
יושב  היה  ולילות  ימים  לעירק, 
הספר.  מן  זז  ולא  תלמודו,  על 
שם,  רכש  וחכמתו  תורתו  את 
מאת חכמי התורה שלמדו שם, 
בנו  חיים  יעקב  מרבי  ובפרט 
שכעדות  חי,  איש  הבן  מרן  של 
רבינו היה בעל רוח הקודש, וכן 
זכה לחזות בפניו הטהורות של 
לו  הניח  שגם  חי  איש  הבן  מרן 

נפעמים  עמדו  דורו  גדולי  מצווה,  הבר  ביום  תפילין 
הטובים  ובמעשיו  עוני,  מתוך  שהיה  לימודו  מכוח 
שהיו בבחי‘ יראתו קודמת לחכמתו, וכעדות רבותיו 
אבוריביע  עמרם  רבי  רבו  עליו  שכתב  וכמו  עליו, 
בעירק)  שמו  (זה  דיבא  יצחק  חכם  ”רבינו   : זצ“ל 
”עניו חסיד מקובל ואיש שכל, הוא מתראה כשועל 
חתיכת  רק  נעלים,  קונה  היה  ולא  הארי,  כלב  ולבו 
עור ועושה את הנעלים בעצמו, הוא לא אוכל בשר 

והסכים  לאכול  עליו  ציוו  והרופאים  וחלה,  ונחלש 
בקושי“.

כל  את  לסיים  זכה  כבר  עשרה  שבע  בן  בהיותו 
חלקי  כל  עם  בעיון  הש“ס 
הסיום  ובעת  שבו,  הפרד“ס 
בבגדד  התורה  גדולי  בפני  דרש 
לא  ביקשוהו  דבריו  ובסיום 
להרבות בדרשות בעתיד מפאת 
חשש של עין הרע, ואכן המשיך 

בשתיקתו עד יומו האחרון.

לארץ  עלה  ה‘תרפ“ג  בשנת 
זוגתו  עם  יחד  והתגורר  ישראל 
העתיקה  בעיר  היהודי  ברובע 
נפילת  לאחר  ירושלים.  של 
השחרור,  במלחמת  הרובע 
עבר לגור בשכונת הבוכרים. וכן 
בה  יוסף“  ”פורת  בישיבת  למד 
למדו ש“ס, פוסקים וקבלה לשיטתו של האר“י ז“ל 

בהתאם ל“עץ חיים“ ו“שער הכוונות“.

מנתה  אשר  בירושלים  הייתה  קדושה  חבורה 
צדיקים ומקובלים, מהם תלמידי הבן איש חי, הלא 
ז“ל,  אליהו  סלמאן  רבי  ז“ל  הכהן  אפריים  רבי  הם 

חכם רבי עזרא עדס ועוד. 

איוותה נפשו של רבינו להתחבר לחבורה קדושה 

זו, ולאחר שראוהו כי הינו מתאים קיבלוהו על אף 
היותו צעיר, וישב רבינו בצל החכמה וירוה מים חיים 
מתורת רבותיו הקדושים ראשי חבורת המקובלים, 
הכוונות,  תורת  את  קיבל  אליהו,  סלמאן  רבי  מרבו 
ומרבו רבי אפרים הכהן קיבל את תורת הנסתר.     

עסק  המקובלים  בחבורת  לימודיו  עם  בבד  בד 
עתיקים  יד  לכתבי  הגיע  כך  ספרים,  בכריכת 
כבוד  מחמת  לו  בא  זה  וכל  בזיכרונו,  שצילמם 
התורה וכבוד הספרים, עד שמסופר שכשהיה בגיל 
מאה נכנס אליו מאן דהוא להביא לרבינו דורון ספר 
שצריך,  כמו  כרוך  אינו  שהספר  רבינו  וראה  חשוב, 
אמר רבינו כך מכבדים את הספרים? ולמרות גילו 
את  לכרוך  והחל  מלאכתו,  כלי  את  לקח  המופלג, 

הספר כמו שצריך.

אפרים  רבי  רבו  המקובלים  ראש  פטירת  לאחר 
קדושה  חבורה  בראש  לעמוד  רבינו  התמנה  הכהן, 
זו, ומני אז נקרא בשם ראש המקובלים, עמד בראש 
לפי  התפילה  כוונות  ללימוד  יצחק“  ”נחלת  ישיבת 

הרש“ש.

כוח  לסוד  מתלמידיו  מאחד  נשאל  אחד  פעם 
ראייתו,  השיב קצרות, כדרכו: שמירת עיניים מראות 
לראות  שמצווה  את  לראות  העין,  על  לשלוט  ברע. 
צדיקים  של  בפניהם  הקדושות,  התורה  אותיות 

וכדומה, ולא להסתכל היכן שאסור.

ידעו  וכולם  הארץ  בקרב  ישועות  פועל  היה  רבינו 
על כח ברכתו, ובוודאי מה כאן עומד ומתפלל אף 

שם עומד ומתפלל עבור כל ישראל. זיע"א.
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חיים במסגרת-פרק יד' 
אנחנו  שכאשר  כך:  על  דיברנו  שעבר  בשבוע 
מחנכים את "הבית" למסגרת, חוקים וגבולות, אנחנו 
עושים את הדבר הנכון, הטוב והמועיל ביותר לכולנו. 
לשלווה  לביטחון,  רק  לא  יועיל  במסגרת",  "לחיות 
ולחינוך של הילד (כמובן לאחר תקופת ההסתגלות), 
אלא גם יאפשר לנו ההורים, חיים קלים, מאושרים, 
רגועים ושקטים. השבוע ברצוני להציע בעיקר לזוגות 

הצעירים מבין הקוראים את "עסקת החיים".

הבכור עדיין בגדר הסביר 

עם  לאחרונה  שוחחתי  כאשר  צעירים!  הורים 
מספר הורים צעירים על הווי החיים השקט אצלם 
על  שהמאמרים  למסקנה  והגענו  כמעט  בבית, 
די  ואולי  אליכם,  מדברים  כ"כ  לא  וגבולות,  חוקים 

בצדק: 

גבולות,  פורץ  כ"כ  לא  הארבע,  בן  שלכם  הבכור 
בשבילו  שתתאמצו  בכדי  משתולל  או  משתגע 
ותקבעו לו חוקים, תכתבו אותם על שלט ותעשו לו 

הצגות, חזרות, טבלאות מעקב והצטיינות.

 אמנם מידי פעם הוא קצת מתעקש, נהיה נודניק, 
אך  הצעצועים,    עמוס  חדרו  את  לסדר  מסרב  או 
המצריכות  חריגות,  או  מיוחדות  תופעות  אינן  אלו 
בצורת  הילד  עם  מסודרת  ועבודה  מיוחדת  הערכה 
את  רואים  ההורים  אנו  וכאשר  וגבולות".  "חוקים 
הבכור שהוא עדיין "בגדר הסביר" ומתנהג די בסדר, 
אז כנראה שגם הזאטוטים הבאים אחריו יהיו כאלו.

זו הסיבה ל"קושי ההבנתי", של הזוגות הצעירים: 
על מה כ"כ הרעש וההתאמצות שלי לשכנע אתכם 
כבר ארבעה עשר פרקים, לחנך ולהרגיל את "הבית" 
למסגרת, חוקים וגבולות. אך כנראה, שקיימת טעות 
מסוימת בראיית או תפיסת המציאות, כפי שרואים 

אותה "מתוך השטח" זוגות צעירים.

עסקת החיים- הצעה לזוגות צעירים

חצי  לעבוד  לכם  מציע  הייתי  אם  טוב!  תקשיבו 

חצי  ולאחר  קשה,  קצת  בעבודה  בתמידות  שנה 
שנה.  לשלושים  רווחים  לכם  תניב  העבודה  שנה, 
אותי  מחפשים  ואפילו  ברצון  מסכימים  הרי  הייתם 
לכם  לספר  רוצה  אני  חוזה.  אתכם  שאסגור  כדי 
ביותר  המשתלמת  העסקה  הם  מחונכים  שילדים 
בעולם ולא רק לשלושים שנה, אלא לנצח. אין דבר 
טוב יותר ונעים, מנחת שמקבלים מהילדים, אך כדי 
לנו  ונדמה  פעמים  לעבוד.  צריך  הזה,  לנחת  לזכות 
מסוימת  במידה  בסדר.  מתנהג  שלנו  הקטן  שהילד 
אני מסכים עם הקביעה הזו. אך בהתייחס לילדים 
העולם  כי  ולמה?!  "נדמה",  בגדר  רק  זה  רבים, 
גדול=צרות  ילד  קטנות,  קטן=צרות  "ילד  אומרים 
גדולות". כוונת הביטוי היא כך: פעמים ואנו מבחינים 
אצל ילד קטן התנהגויות או מידות לא כ"כ טובות, 
עצלות  סדר,  חוסר  עיקשות,  מרדנות,  קנאה,  כמו: 
וכדו' אך אנו איננו מייחסים אליהם חשיבות, מאחר 
ואנו נוטים להסכים שהתנהגויות אלו הם עדיין בגדר 
בצורת  המסודר  החינוך  את  דוחים  ואנו  הסביר 
שבו  לזמן  או  יותר  מאוחר  לזמן  וחוקים,  מסגרת 
הבעיות כבר צצות אצל הילד בצורה ברורה יותר או 
חריפה יותר. צריך להיות ברור לנו, שישנו מימד של 

זמן שהוא בלתי נראה לעין של ההורה.

והילד  "קסם"  לפתע  חל  לא  משפחה,  אף  אצל 
נהייה ילד שונה, הבעיה שאנו רואים אצל הילד עם 
הייתה  הבעיה  לילה"  נולדה "בין  היום, לא  הקשיים 
גם קודם, רק בצורה לא קיצונית, לא צועקת ובמינון 
נמוך ולא עוצמתי, עם השנים הילד "השתדרג" ולכן 
ברורה,  בצורה  הבוגר  הילד  אצל  ניכרת  הבעיה 

משמעותית או עוצמתית.

סנטימטר של מניעה מקילומטר של טיפול

לפעול  אותנו  מחייבות  אלו  תובנות  יקרים,  הורים 
"היום" ולא להמתין למחר, פן יהיה ח"ו מאוחר.

יש לכם ספק, תפנו לאיש מקצוע. מה אכפת לכם 
אחד  מפגש  או  טלפון  שיחת  תשקיעו  הרבה  הכי 
בתשלום. תאמינו לי השקט הנפשי שלכם שווה כל 
על  טלפון  שיחת  מקבל  אני  קרובות  לעיתים  מחיר. 

שמצריכה  בעיה   ,8/9 בגיל  ילדה  או  ילד  של  בעיה 
פתרון ארוך טווח. בעיה שכבר הושרשה אצל הילד 
וכדי לטפל בה נדרש טיפול ארוך, מפגשים סדירים, 
נגיע  תמיד  המקרה,  בסיפור  וכדו'  כספיות  עלויות 
לשנים הראשונות של הילד, הבעיות התחילו בקטן. 
הזנחה.  אפילו  או  הבנה  חוסר  התעלמות/  הייתה 
אבל זה התחיל שם. ושם, אז באותה התקופה, זה 
"עדיף  הבא:  המשפט  את  טוב  תפנימו  טופל.  לא 
כי  טיפול".  של  מקילומטר  מניעה,  של  סנטימטר 
הנהגות  הרגלים,  התנהגויות,  שנשרשים  אחרי 
ומידות לא טובות אצל הילד קשה, ארוך ויקר מאוד 

לשנות אותם.

עבודה קלה

במיוחד אתם הזוגות הצעירים, יכולים ביתר קלות 
ליישם את מה שלמדנו על "חיים במסגרת" והקניית 
של  הגדול  הניסיון  את  שאין  לכם  וגבולות.  חוקים 
ילדים  עם  וותיקים  להורים  שיש  משמעת  בעיות 
מתבגרים, קצת קשה להבין עד כמה חשוב שיהיו 

בבית גבולות וחוקים ברורים. 

אבל אם תפתחו את העיניים ותסתכלו היטב על 
הסובב אתכם, כאשר תנסו לחוות את ההתמודדות 
וחוצפה  הפקרות  עצלות,  משמעת,  בעיות  של 
שעדיף  תבינו  בוגרים,  ילדים  עם  בבתים  שקיימים 
לעבוד קשה היום, כאשר הילדים עוד קטנים ויכולים 
איתם  להתמודד  מאשר  ומרות,  הרגל  עול  לקבל 
לכשיגדלו. אל תבזבזו את הזמן היקר הזה של שנות 
לחנכו  אפשר  שבו  זמן  הילד,  של  הראשונות  חייו 
לעבוד  שווה  זיכרו!  וחוקים.  למסגרת  קלות  ביתר 
חודשים בנחת ורגיעה, אפילו מתוך משחק  מספר 

והנאה וליצור בית מחונך לעתיד. בהצלחה!

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

בדיחות הדעת

נכנס  לברוקלין,  הגיע  שערים  ממאה  שנורר 
הוא  עשרה  שמונה  כדי  תוך  בשטיבל.  למנחה 
נאנח לכיוונו של העשיר של הקהל "אוי, ותן שכר 
טוב....". אחרי כמה שניות הוא שומע את העשיר 

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב....."

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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חיים בגן עדן
איך זה יכול להיות?!

חושב  ואני  מאוד,  חזק  רעיון  שמעתי  השבוע 
המסר  מאתנו.  אחד  כל  ללוות  צריך  הזה  שהרעיון 
שיוצא ממנו מעצב את כל ההסתכלות על העולם 
איך  בדיוק  לך  תקבע  שלו  וההפנמה  החיים  ועל 

תחווה את החיים שלך!

הרעיון הוא כזה.

בפרשת בראשית מסופר שאדם הראשון היה בגן 
צריך.  שהיה  מה  כל  לו  היה  נפלא.  היה  הכול  עדן. 
נשאר לו רק להתענג. הבורא ברא את האדם כדי 

לחיות במציאות הקסומה הזאת.

אבל...

אדם הראשון עבר על הציווי של הבורא ואכל מעץ 
כתוב  מכך  כתוצאה  בניסיון.  עמד  לא  הוא  הדעת. 
שהבורא גירש אותו מגן עדן. הוא שלח אותו לעולם 
קשה ואכזרי, עולם של התמודדות בזוגיות ובפרנסה. 
במקום להתענג בגן עדן, הוא מתחיל לאכול קוצים 

ודרדרים.

שהבורא  להיות  יכול  זה  איך  השאלה,  נשאלת 
מגרש את יציר כפיו מגן עדן? הרי הבורא כולו טוב 
לנו  שיהיה  כדי  להתענג,  כדי  אותנו  וברא  ומיטיב 
 – עדן  גן  של  חיים  ונחיה  לנו  שדרוש  מה  כל  בדיוק 
איך זה יכול להיות שהוא בכבודו ובעצמו מגרש את 

האדם לעולם של מחסור וחיים קשים?

אנחנו עדיין בגן עדן
בא יהונתן בן עוזיאל ומתרגם את הגזירה על אדם 
הראשון כך: "נגזור עלוהי ונטרדיה מן גינתא דעדן" 
ואת הפסוק "ויגרש את האדם" הוא מתרגם באותו 
ממש  גירוש  היה  לא  זה  אדם".  ית  "וטריד  הקו: 
עדן,  בגן  נשאר  אכן  האדם  כלומר,  הטרדה.  אלא 
אבל ההטרדות הדמיונות והבלבולים – יוצרים אצלו 

תפיסת מציאות שהוא חושב ומרגיש שהוא בעולם 
קשה ואכזרי, בעולם של עמל וקללה, יזע ומרירות.

לא  אנחנו  אבל  עדן,  בגן  עדיין  שאנחנו  יוצא 
מרגישים את הגן עדן בגלל כל הטרדות שתופסות 
לנו את המוח ואת הלב. אבל יש לנו בחירה מלאה

עדן.  בגן  ולחיות  ולחזור  הטרדות  מכל  להיפטר 
וכמובן יש לנו גם אפשרות להמשיך ולחיות בעולם 
הבלבול והדמיון ולאבד את הרגשת הגן עדן, להיות 
זה   – והגיהינום  העדן  גן  גיהינום.  ולהרגיש  עדן  בגן 

הכול בראש שלך.

ומדוע זה דווקא העונש? כי כשהאדם היה בגן עדן 
– במקום לשמוח בחלקו ולהודות לה' ולהתענג הוא 
דימיונית  בצורה  המציאות  כל  את  לראות  החליט 
שאי  פירושו  הדעת  מעץ  לאכול  שהאיסור  כאילו 
את  רוצה  שה'  וכאילו  העצים,  מכל  לאכול  אפשר 
והעונש  ובמפרשים.  בפסוקים  כמבואר  וכו'  רעתם 
לחיות  בחרת  אתה   – מידה  כנגד  מידה  בדיוק  הוא 
מהמציאות  ולהתעלם  לעצמך  שיצרת  בדימיונות 
טרדות  של  עבה  ִשְכָבה  תקבל  אתה  הטובה, 
עצמך  את  לנתק  תהיה  שלך  והבחירה  ודמיונות 
שבעצם  האמתית  במציאות  ולהתבונן  מהטרדות 

הכול טוב ומושלם וכך לחזור לגן עדן.

הזיווג שלך זה גן העדן שלך
רק  נובעים  הזה  בעולם  והסבל  הצער  כל 
מהטרדות. מזה שאנחנו לא מרגישים את הגן עדן 
זה  בגיהינום.  ושאנחנו  לנו  שחסר  בטעות  וחושבים 
יסוד להרבה מאוד דברים בחיים, וזה היסוד לתיקון 
הברית ולשלום בית. נכתוב את הדברים לגבר אבל 

הם נכונים כמובן גם לאישה.

לכל אחד יש זיווג. העבודה שלו היא להבין שהזיווג 
שלו זה הגן עדן שלו. זה חלקו. והוא צריך לשמוח 
בחלקו. חוץ מבת הזוג שלך, אין לך אף אחד בעולם. 
אם אדם היה מרגיש כך, הוא באמת היה אוהב את 

אשתו ושמח בה והיה לו גן עדן.

אבל אם הוא מסתכל בחוץ וחומד נשים אחרות 
– הוא מתחיל להרגיש גיהינום כאילו ה' מונע ממנו 
את כל הנשים ומשאיר אותו "רק" עם אשתו. הוא 
לא  והו  גיהינום,  זה  שלו  עדן  שהגן  להרגיש  מתחיל 
מבין שכל מה שיש בחוץ זו לא מציאות אלא אלה 

רק טרדות שמגרשות אותו מגן העדן שלו.

מזיווגו"  "נוטה  הוא  החוצה  מסתכל  כשאדם 
כהגדרתו של רבי נחמן, כלומר הוא בוגד בזיווגו, יש 
בגידה בעיניים, יש בגידה במחשבה, יש בגידה בלב, 
שברגע  הוא  השווה  הצד  ר"ל.  במעשה  בגידה  ויש 
שלו  העדן  מגן  נטרד  הוא  לבגוד  מתחיל  שאדם 

ומתחיל לחיות חיים של בלבולים ודמיונות.

שמירת הקשר הפנימי
ימי השובבי"ם הם ששת השבועות שבהם קוראים 
שעבר  בשבוע  שמות.  ספר  תחילת  את  בתורה 
רבי  הברית.  לתיקון  מסוגלים  אלה  שימים  כתבנו 
נחמן מגלה שכל הבעיות בשלום בית מגיעות מפגם 
הברית, מזה שאדם נוטה מזיווגו, ורק על ידי תיקון 

הברית ניתן לזכות לשלום בית ולחיבור אמתי.

כי אין הבדל בכלל בין רווק לנשוי, לכל אחד ישנו 
זיווג אמתי אחד שעליו לשמור לו נאמנות מוחלטת. 
כי הקשר בין איש לאשתו, גם לפני הנישואין, מתחיל 
לאחר  שכן  וכל  הנשמות,  שבין  הפנימי  מהקשר 
 – מתקלקל  הזה  הפנימי  הקשר  כאשר  הנישואין. 
נעשה קלקול חיצוני, כלומר שקשה לו להתחבר עם 
בת זוגו וזה מתבטא בעיכוב בשידוך או בקשיי שלום 
בית – אין חיבור, אין שפה משותפת, לא מצליחים 

לחיות באחדות...

של  הנוראה  המגיפה  על  כתבנו  שעבר  בשבוע 
בנושא  בדיוק  דבר  ואותו  בדורנו.  בשידוך  העיכוב 
האלה  הבעיות  ששתי  מכיוון   – בזוגיות  הבעיות 

נובעות מאותו שורש, כלומר מפגם הברית.

אנחנו נמצאים בדור שבו אחוזי הגירושין נוראיים, 
ונורא עוד יותר לשמוע על החוסר בנאמנות בין בני 
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פאשת אאאא תשרפ | ד

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

מפרש והולך איך עשו אותנו רעים: "ויענונו ויתנו 

במ"ט  לשקוע  לנו  גרם  וזה  קשה",  עבודה  עלינו 

שערי טומאה.

לשונות  ב'  בין  הקשר  היטב  יתבאר  מעתה 

"והוצאתי  היא:  ראשונה  גאולה  כי  גאולה,  של 

יוכלו  שלא  מצרים",  סבלות  מתחת  אתכם 

לצאת  יזכו  ובכך  מצרים,  טומאת  את  לסבול 

מהגלות הרוחנית שהיתה במצרים. אולם מאחר 

שנשתעבדו למצרים בחומר ובלבנים, והרי הגלות 

הגופנית יש לה השפעה גם על הרוחניות, כדברי 

הרבי מלובלין שהשעבוד בגוף למצרים הטמאים 

הוסיף  לכן  טומאה,  שערי  במ"ט  שישקעו  גרמו 

הקב"ה גאולה שניה: "והצלתי אתכם מעבודתם", 

ועל ידי זה יגאלו לא רק בגוף אלא גם בנפש, כי 

חירות הגוף מהשעבוד למצרים משפיעה גם על 

חירות הנפש הרוחנית.

 ראגאלתי אתכם בזאאע נטאיהר
שלא יחזיקא ישאאל טאבה לפאעה

נעלה לבאר הקשר הנפלא  זו במסילה  בדרך 

אתכם  "והוצאתי  הראשונות:  הגאולות  ב'  בין 

מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם", 

נטויה  בזרוע  "וגאלתי אתכם  לגאולה השלישית: 

המגיד  שיסד  מה  פי  על  גדולים",  ובשפטים 

"עבדים היינו לפרעה במצרים,  בהגדה של פסח: 

ויוציאנו ה' אלקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, 

אבותינו  את  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  לא  ואילו 

משועבדים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי  ממצרים, 

היינו לפרעה במצרים".

בתואר  שפתח  מה  על  המפרשים  ודקדקו 

בתואר  ומסיים  במצרים,  לפרעה  היינו  "עבדים" 

ועוד,  זאת  במצרים.  לפרעה  היינו  "משועבדים" 

אבותינו  את  הקב"ה  הוציא  לא  שאם  לנו  מנין 

ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו 

יתכן שהקב"ה היה מוציא  לפרעה במצרים, הלא 

אותנו משם.

רצה  ההגדה  בעל  כי  ה'"  "מעשי  בעל  וביאר 

עם  הקב"ה  שעשה  הגדול  החסד  בזה  להדגיש 

ובזרוע  חזקה  "ביד  ממצרים  שהוציאם  ישראל, 

בנפש  משועבדים  ישארו  הרי  פרעה,  בהסכמת 

לפרעה להכיר לו טובה, לכן הוסיף הקב"ה גאולה 

ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  "וגאלתי  שלישית: 

"ואפרוק יתכון  גדולים", ופירש בתרגום אונקלוס: 

שיחזק  והיינו  רברבין",  ובדינין  מרמא  בדרעא 

את  להוציא  יסכים  שלא  פרעה  לב  את  הקב"ה 

ישראל ממצרים, כדי שיגאל את ישראל בשפטים 

גדולים, כדי שלא יכירו ישראל טובה לפרעה ולא 

יהיו משועבדים אליו.

הנה כי כן אחרי שהוציא הקב"ה את ישראל בג' 

וגאלתי",  והצלתי,  "והוצאתי,  גאולה:  של  לשונות 

שהן ג' מדרגות של פירוד מוחלט מהמצרים בגוף 

"ולקחתי  הרביעית:  לגאולה  הזמן  הגיע  ובנפש, 

ופירשו  לאלקים".  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם 

שיקבלו  בזה  שהכוונה  וה"ספורנו"  עזרא"  ה"אבן 

את התורה בהר סיני, כי רק אחרי שנפרדו לגמרי 

מטומאת מצרים ראויים הם לקבל התורה.

ענין זה מתבאר ביתר שאת על פי מה שכתוב 

ה'  אני  קדוש  כי  קדושים  לי  "והייתם  כ-כו(:  )ויקרא 

ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". ופירש רש"י: 

"אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו 

הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו". הביאור בזה, כי 

תכלית ההבדלה מן העמים היא שלא להתקלקל 

מהם, לכן "אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי", 

לאו",  "ואם  ובתורתו,  ה'  בדרכי  ללכת  שתצליחו 

שלא תתבדלו ממנהגיהם, "הרי אתם של נבוכדנצר 

וחביריו", כי בסופו של דבר תיפלו ברשתם לעשות 

ח"ו כמעשיהם הרעים.

שהכפיל  הטעם  היטב  מבואר  האמור  פי  על 

מתחת  ישראל  את  שיוציא  להזכיר  הקב"ה 

"והוצאתי  באומרו:  בו  שפתח  מצרים,  סבלות 

אחרי  בה  וסיים  מצרים",  סבלות  מתחת  אתכם 

"וידעתם  הגאולה:  של  הלשונות  ד'  את  שהזכיר 

כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות 

מצרים". כדי שנשכיל ללמוד לקח נשגב זה בכל 

הגלויות, כי כמו שנגאלו ישראל ממצרים בזכות 

וממנהגיהם,  מצרים  מטומאת  המוחלט  הפירוד 

להיבדל  החובה  עלינו  מוטלת  הדורות  בכל  כך 

נזכה לגאולה שלימה  ידי זה  ממנהגי הגוים, ועל 

במהרה בימינו אמן.

נטויה", בלי הסכמתו של פרעה מלך מצרים, כמו 

שכתוב כמה פעמים בתוך המכות שהביא הקב"ה 

"ויחזק ה' אל  על פרעה )שמות ט-יב, שם י-כ, שם כז(: 

שביקש  בכורות  מכת  אחרי  ואפילו  פרעה".  לב 

"קומו צאו מתוך  פרעה ממשה ואהרן )שם יב-לא(: 

ה'  את  עבדו  ולכו  ישראל  בני  גם  אתם  גם  עמי 

כדברכם", חיזק הקב"ה את לבבו כמו שכתוב )שם 

וירדוף  "ויחזק ה' את לב פרעה מלך מצרים  יד-ח(: 

אחרי בני ישראל".

לכן מבאר בעל ההגדה הטעם שהוציא הקב"ה 

חזקה  "ביד  מצרים  של  מהעבדות  ישראל  את 

ובזרוע נטויה" בלי הסכמתו של פרעה, כי אם היה 

מוציא את ישראל בהסכמתו, היינו אמנם יוצאים 

לפרעה,  "עבדים"  היינו  לא  ושוב  ממצרים  בגופנו 

בנינו  ובני  ובנינו  אנו  "הרי  זאת:  כל  עם  אולם 

משועבדים היינו לפרעה במצרים" - "משועבדים" 

דייקא ברוח לפרעה במצרים, כי היינו מחזיקים לו 

טובה  והכרת  ממצרים,  להוציאנו  שהסכים  טובה 

לרשע כפרעה יש בה סכנה. לכן חיזק הקב"ה את 

לב פרעה שלא יסכים להוציא את ישראל ממצרים, 

בניגוד  נטויה  ובזרוע  חזקה  ביד  אותנו  והוציא 

"משועבדים"  רק  אפילו  נהיה  שלא  כדי  לרצונו, 

לפרעה להחזיק לו טובה.

 הקשא הנפלא בין
 ד' לשאנאת של הגאאלה

ג'  בין  הנפלא  הקשר  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

ג'  שהן  וגאלתי",  והצלתי,  "והוצאתי,  הגאולות: 

בגוף  פירוד מטומאת מצרים  נפלאות של  מדרגות 

הגאולה  את  הקב"ה  הקדים  מתחילה  כי  ובנפש, 

הראשונה: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים", 

יוכלו  ישראל מהשעבוד הרוחני שלא  שיוציא את 

לגאולה  זכו  זה  ובכח  מצרים,  טומאת  את  לסבול 

מהשעבוד  מעבודתם",  אתכם  "והצלתי  השניה: 

החומרי של המצרים, כי שוב אין צורך שיעבידו את 

ישראל בפרך להרחיקם מהמצרים.

ואחרי שהציל הקב"ה את ישראל גם מהעבדות 

למצרים, הרי שוב אין שום סיבה שישארו בגלות 

ממצרים  ישראל  לגאולת  הזמן  והגיע  מצרים, 

הקב"ה  יוציאם  אם  אולם  משם,  להוציאם 



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

 פאשת אאאא תשרפ | ג

תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו 

הרעה  הבשורה  בתוך  שנה".  מאות  ארבע  אותם 

בישרו הקב"ה בשורה טובה, כי אף שירדו ישראל 

למצרים להזדכך בכור הברזל, אינו צריך לחשוש 

ממעשיהם,  וילמדו  המצרים  בין  יתערבו  שמא 

אלא ידוע תדע: "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם", 

תמיד ירגישו עצמם כגרים "בארץ לא להם".

מה  הקב"ה  לו  שרמז  להוסיף  יש  האמור  לפי 

מתי  כשהיו  מתחילה  כי  במצרים,  להיות  שעתיד 

לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  "כי  בהם:  נתקיים  מעט 

לא  שהיא  בארץ  כגרים  עצמם  שהרגישו  להם", 

שלהם, אולם אחר כך כשהתרבו והתחילו להתקרב 

למצרים, הפך הקב"ה את לבם לשנוא את ישראל, 

ונתקיים בהם "ועבדום וענו אותם", שהעבידו את 

ישראל בפרך כדי שלא יתערבו עמהם. 

הנה כי כן יאירו עינינו להבין הקשר הנפלא בין 

"והוצאתי  הגאולה:  של  הראשונות  הלשונות  ב' 

אתכם  והצלתי  מצרים,  סבלות  מתחת  אתכם 

את  הקב"ה  שהקדים  ידי  על  כי  מעבודתם", 

אתכם  "והוצאתי  ברוחניות:  הראשונה  הגאולה 

מתחת סבלות מצרים", שלא יוכלו ישראל לסבול 

לגאולה  זכו  מהם,  ויתרחקו  מצרים  טומאת  את 

מעבודתם",  אתכם  "והצלתי  בגשמיות:  השניה 

שהרי גזירת השעבוד הקשה נגזרה על ישראל רק 

משום שהתקרבו למצרים.

 על ידי קאשי השעבאד למצאים
 שקעא ישאאל במרט שעאי טאמאה

ויש להוסיף תבלין לבאר הקשר בין ב' לשונות 

סבלות  מתחת  אתכם  "והוצאתי  גאולה:  של 

יסוד  פי  על  מעבודתם"  אתכם  והצלתי  מצרים, 

נפלא שלמדנו ממשנתו הטהורה של רבינו הקדוש 

בפרשתנו,  אמת"  ב"דברי  זי"ע  מלובלין  החוזה 

שמבאר בדברי קדשו מה שכתוב )שם ו-ב(: "וידבר 

משה לפני ה' לאמר, הן בני ישראל לא שמעו אלי 

ופירש  שפתים".  ערל  ואני  פרעה  ישמעני  ואיך 

רש"י: "זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה".

לו  יש  זה  וחומר  קל  הלא  המפרשים  ותמהו 

פירכא, שהרי בני ישראל לא שמעו אל משה מחמת 

משה  "וידבר  ט(:  )שם  שכתוב  כמו  השעבוד  קושי 

כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח 

ומעבודה קשה". אם כן אצל פרעה שלא שייך טעם 

זה, הרי יכול להיות שכן ישמע בקולו של משה.

לבאר  בהקדם  זי"ע  מלובלין  החוזה  וביאר 

באו  "ואחר  ה-א(:  )שמות  שמות  בפרשת  הפסוקים 

אלקי  ה'  אמר  כה  פרעה  אל  ויאמרו  ואהרן  משה 

ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר... ויצו פרעה 

ביום ההוא את הנוגשים בעם ואת שוטריו לאמר, 

כתמול  הלבנים  ללבון  לעם  תבן  לתת  תאספון  לא 

לאמר  צועקים  הם  כן  על  הם  נרפים  כי  שלשום... 

נלכה נזבחה לאלקינו, תכבד העבודה על האנשים 

ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר".

להשיג  פרעה  חשב  תועלת  איזו  לתמוה  ויש 

אז  הלא  האנשים,  על  העבודה  שתכבד  מכך 

יתעורר בהם רצון עוד יותר גדול להשתחרר מכבלי 

הענין  החוזה  ומבאר  דרכים.  מיני  בכל  השעבוד 

להתמהמה".  יכלו  "ולא  שכתוב:  מה  פי  על  בזה 

וביאר בסידור האריז"ל הנ"ל כי בני ישראל שקעו 

נשארים  היו  ואם  טומאה,  שערי  במ"ט  במצרים 

עוד בגלות מצרים היו שוקעים בנ' שערי טומאה 

וצריך להבין  יכולים לצאת משם לעולם.  היו  ולא 

איך נפלו ישראל מאיגרא רמה עד לבירא עמיקתא 

לשקוע במ"ט שערי טומאה.

על  לישראל,  נגרם  זה  קלקול  כי  וביאר 

למצרים  הקשה  בשעבוד  שנשתעבדו  ידי 

השפיע  זה  ושעבוד  והמושחתים,  המקולקלים 

לרעה גם על רוחניותם של ישראל. לפי זה מבאר 

הרבי מלובלין בלשון קדשו: "שכוונת פרעה היתה 

ורצה  זה תחתיו,  ידי  בעבודתו בהם לשעבדם על 

רחמנא  טומאה  שערי  לנו"ן  זה  ידי  על  להכניסם 

ליצלן, עד שבאמת היו במ"ט שערי טומאה, ואם 

היו מתעכבים עוד רגע אחד היו משתקעים ח"ו, 

על כן לא יכלו להתמהמה".

 רתכבד העבאדה על האנשיםר
כדי שישקעא בשעא הנ'

ונראה לבאר כוונתו על פי מה שכתוב בפרשת 

ואתחנן )דברים ד-כח(: "ועבדתם שם אלהים מעשה 

ישמעון  ולא  יראון  לא  אשר  ואבן  עץ  אדם  ידי 

"כתרגומו,  רש"י:  ופירש  יריחון".  ולא  יאכלון  ולא 

עובדים  אתם  כאילו  לעובדיהם,  עובדים  משאתם 

עובדים  שכאשר  ברורים  דברים  לנו  הרי  להם". 

ומשתעבדים לעובדי עבודה זרה, יש בכך השפעה 

גדולה על מי שעובד בשבילם, עד כדי כך שנחשב 

כאילו עובד עבודה זרה.

ראה  שכאשר  מלובלין,  הרבי  אומר  זה  לפי 

פרעה כי ישראל מסכימים ללכת עם משה במדבר 

בנ'  שקעו  לא  שעדיין  מזה  הבין  לה',  לזבוח  כדי 

היו  לא  שם  שקועים  היו  אם  כי  טומאה,  שערי 

עצתו  עלתה  לכן  לה',  קרבנות  לזבוח  מבקשים 

הרעה להכביד העבודה על ישראל, כדי שישקעו 

בנ' שערי טומאה ולא יצאו ממצרים לעולם. וזהו 

צועקים  הם  כן  על  הם  נרפים  "כי  פרעה:  שאמר 

על  העבודה  תכבד  לאלקינו,  נזבחה  נלכה  לאמר 

האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר", כי אם 

ישקעו  במצרים,  יותר  וישתעבדו  העבודה  תכבד 

בנ' שערי טומאה ושוב לא ירצו לזבוח לה'.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "וידבר משה כן 

רוח  מקוצר  משה  אל  שמעו  ולא  ישראל  בני  אל 

כלומר הסיבה שלא שמעו אל  ומעבודה קשה". 

בהם  שעבדו  הקשה  העבודה  בגלל  היא  משה 

המצרים, שעל ידי זה שקעו במ"ט שערי טומאה 

עד שלא היו מסוגלים לשמוע דברי הקדושה של 

משה רבינו.

שדרש  וחומר  הקל  היטב  יתבאר  מעתה 

פירוש  אלי",  שמעו  לא  ישראל  בני  "הן  משה: 

בהיותם  נשמתם  שורש  שמצד  ישראל  בני  הן 

בני אברהם יצחק ויעקב הרי הם טובים, ועם כל 

זאת לא שמעו אלי, משום ששקעו במ"ט שערי 

טומאה על ידי השעבוד לפרעה שורש הטומאה, 

אם כן על אחת כמה וכמה "ואיך ישמעני פרעה", 

נתקלקלו  שממנו  הטומאה  ושורש  עצם  שהוא 

ישראל בשעבודם, הרי ברור שלא ישמע בקולי. 

אלו דבריו הקדושים.

ויש לפרש בזה מקרא קודש בפרשת כי תבא 

ויתנו  ויענונו  המצרים  אותנו  "וירעו  כו-ו(:  )דברים 

הקדוש  האלשיך  ופירש  קשה".  עבודה  עלינו 

רעים  אותנו  שעשו  המצרים",  אותנו  "וירעו 

שערי  במ"ט  אותנו  ששקעו  ידי  על  לה'  וחטאים 

עצמו  שהפסוק  לומר  יש  האמור  לפי  טומאה. 

 האבי מלאבלין זירע: על ידי שנשתעבדא ישאאל הטהאאים
למצאים הטמאים שקעא במרט שעאי טאמאה

 פאעה אמא: רתכבד העבאדה על האנשיםר
כדי שישקעא בנ' שעאי טאמאה אעל ידי זה לא יאצא לצאת

 ראגאלתי אתכם בזאאע נטאיה אבשפטים גדאליםר
בלי הסכמת פאעה כדי שלא יכיאא לא ישאאל טאבה

 ראלקחתי אתכם לי לעםר במתן תאאה, אחאי ג' פיאאדים
מהמצאים בג' לשאנאת ראהאצאתי, אהצלתי, אגאלתיר
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ויש ללמוד ביאור נפלא על כך מדברי ה"שפת 

אמת" )שנת תרל"א ד"ה והוצאתי(, שהביא בשם זקינו 

מה  לפרש  זי"ע  הרי"ם"  "חידושי  בעל  הגה"ק 

"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים -  שכתוב: 

שמעתי מאדוני אבי זקיני מורי ורבי זצלה"ה פירוש 

טומאת  פנים  כל  על  לסבול  יוכלו  שלא  סבלות, 

מצרים, ומזה בא הגאולה אחר כך".

מוסיף על כך ה"שפת אמת", שיש ללמוד מכאן 

הגלויות, בלשון  בכל  ישראל  בית  לכל  נשגב  לקח 

מישראל,  איש  לכל  היעוצה  עצה  "והוא  קדשו: 

בתכלית  הרע  שונא  להיות  עצמו  שמרגיל  ידי  על 

השנאה, כענין שאמרו ז"ל )ברכות ה.( ירגיז אדם יצר 

טוב על יצר הרע, וזה התחלת הגאולה".

אות  ג  )חלק  קודש"  שרפי  ב"שיח  כי  להעיר  יש 

תפא( מביא פירוש זה בשם הרבי ר' בונם מפשיסחא 

גלות מצרים היה  כי בתחילת  זי"ע בנוסח מיוחד, 

קשה לישראל מאד, כי לא יכלו לסבול את טומאת 

מצרים, אך אט אט התרגלו לצרות, כי הרגל נעשה 

טבע והתחילו לסבול את המצרים.

לכן כאשר ראה הקב"ה כי בני ישראל מתחילים 

לסבול את המצרים, ויש בזה סכנה גדולה שיתערבו 

אתכם  "והוצאתי  אמר:  ממעשיהם,  וילמדו  בהם 

יכולים  כבר  אתם  "אם   - מצרים"  סבלות  מתחת 

לסבול את המצרים, המצב הוא לא טוב, ואני מוכרח 

עטץ  "אויב  אידיש:  ]בלשון  מיד".  אתכם  לגאול 

קענט שוין סובל זיין די מצרים, טויג שוין נישט, מוז 

איך אייך שוין אויסלייזען"[.

מתקשר  זה  פירוש  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

"ולא  יב-לט(:  )שמות  שכתוב  מה  עם  להפליא 

לרבי  האריז"ל  בסידור  וביאר  להתמהמה".  יכלו 

"כי  אוכלים(:  שאנו  זו  מצה  ד"ה  פסח  של  )הגדה  שבתי 

מעוכבים  ישראל  היו  ואם  טומאה,  שערי  נ'  יש 

בשער  נשקעים  והיו  לעולם  יצאו  לא  אחד  רגע 

הנ'". וכן כתב ב"אור החיים" הקדוש )שמות ג-ח(: 

"ולזה הוציאם בנקודה האחרונה של מ"ט ]שערי 

טומאה[ וקודם שנכנסו לשער הנ', והוא אומרם 

ז"ל וגאלם מיד".

הרי מבואר כי לקראת סוף גלות מצרים, היו 

התקרבות  של  גדולה  בסכנה  נמצאים  ישראל 

להתערב  עלולים  שהיו  כך  כדי  עד  למצרים, 

על  כן  כי  הנה  טומאה,  שערי  בנ'  וליפול  עמהם 

כך אמר הקב"ה: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות 

ההנהגה  את  לסבול  עוד  תוכלו  שלא  מצרים", 

שלא  תינצלו  זה  ידי  ועל  המצרים,  של  הטמאה 

תיפלו בנ' שערי טומאה.

בה' בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חודש את 

מילה,  ברית  הפרו  יוסף  כשמת  ללמדך  חלקיהם, 

אמרו נהיה כמצרים, מכאן אתה למד שמשה מלן 

הקב"ה  הפך  כן  שעשו  וכיון  ממצרים,  ביציאתן 

לשנאה,  אותן  אוהבין  המצריים  שהיו  האהבה 

שנאמר הפך לבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו".

דבאים נפלאים של הרחתם סאפאר

ה"חתם  של  קדשו  דברות  הם  נפלאים  מה 

תבוא,  כי  פרשת  משה"  ב"תורת  זי"ע  סופר" 

"ארמי  כו-ה(:  )דברים  הפסוקים  סמיכות  שמפרש 

ויהי  ויגר שם במתי מעט  וירד מצרימה  אובד אבי 

המצרים  אותנו  וירעו  ורב,  עצום  גדול  לגוי  שם 

הדברים  הנה  קשה".  עבודה  עלינו  ויתנו  ויענונו 

בלשון קדשו:

מגוי  פי שאבותינו התהלכו  לי שאף על  "נראה 

אל גוי ומממלכה אל עם אחר, מכל מקום בכל מקום 

ארץ  אל  מחשבותם  וכל  ועינם  לבם  היה  שהלכו 

וכן אמרו השבטים  נתן להם השי"ת,  נחלתם אשר 

לפרעה )בראשית מז-ד( לגור בארץ באנו, ולא להתיישב, 

כי בכל רגע האפשרי דעתינו על נחלתינו".

חוצבים  דברים  סופר"  ה"חתם  כך  על  מוסיף 

ישראל  בית  לכל  נשגב  לקח  שהוא  אש,  להבות 

בכל הדורות:

"וכל זמן שהיה דעתם כך, לא שלט בהם פרעה 

וגזירותיו, לכן כתיב וימת יוסף ואחיו וכל הדור ההוא, 

אלא כגרים בעלמא,  ]במצרים[  נתיישבו  אשר לא 

כשמתו אלו ובני ישראל פרו וישרצו וירבו, ומאותן 

]שנעשו  אותם  הארץ  ותמלא  החדשים,  דורות 

כתושבים ולא כגרים[, ומיד ויקם מלך חדש ויאמר 

הבה נתחכמה, והיינו דקאמר מקרא ביכורים, וירד 

מתי  עדיין  כשהיו  מעט,  במתי  שם  ויגר  מצרימה 

מעט, אז גרו שם כגרים ולא נטשו נחלתם, ויהי שם 

לגוי גדול, אז וירעו לנו המצרים".

זי"ע  מקאצק  הרבי  שפירש  מה  לצרף  יומתק 

"ידוע  )בראשית טו-יג(:  מה שאמר הקב"ה לאברהם 

 חידאשי האירם: ראהאצאתי אתכם מתחת סבלאת מצאיםר
שלא יאכלא לסבאל טאמאת מצאים אזהא שאאש הגאאלה

 שפת אמת: רעצה היעאצה לכל איש מישאאל...
להיאת שאנא האע בתכלית השנאה... אזה התחלת הגאאלהר

 מדאש: המצאים אהבא מתחילה את ישאאל כדי לקלקלם
לכן הפך הקברה את לבם לשנאא את ישאאל

 בזכאת ראהאצאתי אתכם מתחת סבלאת מצאיםר
שלא יאכלא לסבאל טאמאת המצאים, ראהצלתי אתכם מעבאדתםר

 הקשא הנפלא בין ראהאצאתיר
אבין ראהצלתי אתכם מעבאדתםר

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה הקשר הנפלא 

בין ב' הלשונות הראשונות של גאולה הסמוכות זו 

לזו: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי 

אתכם מעבודתם", על פי מה שהביא ה"שפת אמת" 

הזוהר  בשם  יענו(  וכאשר  ד"ה  תרל"ד  שנת  שמות  )פרשת 

הקדוש )פרשת שמות טו.(, שהקב"ה חשש שיתערבו 

ישראל בגלות בין האומות, לכן הביא אותם למצרים 

ששנאתם לישראל היתה גדולה מאד, כדי להצילם 

בכך שלא יתערבו עמהם.

כי  גדול,  חידוש  אמת"  ה"שפת  כך  על  הוסיף 

ישראל  את  לאהוב  רצו  עצמם  המצרים  באמת 

לקרבם כדי שיתערבו עמהם, אלא שהקב"ה הפך 

והביא  לישראל.  שנאה  בהם  להכניס  לבם  את 

ראיה ברורה לכך מדברי דוד המלך ששר על גלות 

לשנוא  לבם  "הפך  קה-כה(:  )תהלים  באומרו  מצרים 

עמו להתנכל בעבדיו". הרי מבואר כי המצרים מצד 

עצמם אהבו את ישראל, אלא שהקב"ה הפך את 

לבם לשנוא את ישראל.

כדרכו  נמרץ  בקיצור  לכך  סימוכין  עוד  והביא 

בקודש, ממה שדרשו בגמרא )סוטה יא:( מה שכתוב 

"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך  )שמות א-יג(: 

נחמני  בר  רבי שמואל  רך,  רבי אלעזר אמר בפה   -

ואלו  שאלו  לומר  יש  האמור  לפי  בפריכה".  אמר 

שעבדו  אמנם  מתחילה  כי  חיים,  אלקים  דברי 

כדי  נועם  בדרכי  למשכם  רך",  "בפה  ישראל  את 

לבם  את  הפך  שהקב"ה  אלא  בהם,  שיתערבו 

לשנוא את ישראל ולעבוד בהם "בפרך" כדי שלא 

יתחברו עמהם.

זה של ה"שפת  נשגב  רעיון  כי  וראה  ועתה בא 

אמת" בפירוש הפסוק: "הפך לבם לשנוא עמו" הוא 

מפורש במדרש )שמו"ר א-ח( על הפסוק )שם א-ח(:

"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את 

ה-ז(  )הושע  קרא  להאי  פתחא  פתחין  רבנן   - יוסף 
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פאשת אאאא תשרפ | א

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

מה שכתוב בברית בין הבתרים )שם טו-יב(: "והנה 

בבל,  זו  אימה  עליו,  נופלת  גדולה  חשיכה  אימה 

חשיכה זו מדי, גדולה זו יון, נופלת עליו זו אדום". 

בתוך  מצרים  גלות  את  גם  מנו  לא  מדוע  וקשה 

שאר הגלויות.

מדי  "בבל  הגלויות:  ארבע  כי  האריז"ל  ותירץ 

מהן  אחת  שכל  פרטיות,  גלויות  רק  הן  אדום"  יון 

מתנגדת לאות אחת מד' אותיות השם הוי"ה ברוך 

י', מדי כנגד אות ה' ראשונה,  בבל כנגד אות  הוא, 

יון כנגד אות ו', אדום כנגד אות ה' שניה, אבל גלות 

מצרים היא גלות כללית הכוללת בתוכה את כל ד' 

הגלויות ביחד, כי היא כנגד קוצו של אות י' הכולל 

כל ד' אותיות השם הוי"ה, לכן הזכירו חכמינו ז"ל 

רק ד' גלויות פרטיות, כי גלות מצרים איננה גלות 

מחודשת אלא כללות כל ד' הגלויות.

שתיקנו  הטעם  יששכר"  ה"בני  מבאר  זה  לפי 

ד'  כנגד  כוסות  ד'  פסח  בליל  לשתות  ז"ל  חכמינו 

בתוכה  כללה  מצרים  שגלות  מאחר  כי  מלכויות, 

נוכל  מצרים  מגאולת  כן  אם  הגלויות,  ד'  כל  את 

ד'  מכל  אותנו  לגאול  הקב"ה  שעתיד  להתחזק 

מהקליפה  הוציאנו  הקב"ה  אם  שהרי  הגלויות, 

ד'  כל  את  בתוכה  שכללה  מצרים  של  הגדולה 

שיוציאנו  וכמה  כמה  אחת  על  ביחד,  הגלויות 

בפרטות מכל אחת מארבע הגלויות בפני עצמה, 

אלו דבריו הקדושים.

 ד' שלבים מהפיאאד מהמצאים
עד להתחבאאת עם הקברה

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים רעיון 

מה  פי  על  גאולה,  של  הלשונות  ד'  בביאור  חדש 

אור  בחיי,  רבינו  ]רמב"ן,  המפרשים  שנתייגעו 

"והוצאתי  הלשון:  כפל  לבאר  יקר[  כלי  החיים, 

אתכם  והצלתי  מצרים,  סבלות  מתחת  אתכם 

מן  ההוצאה  ראשונה  ובהשקפה  מעבודתם", 

"סבלות מצרים" היא הצלה "מעבודתם".

שגזר  הגזירות  ד'  כי  כהונה"  ב"מתנות  ופירש 

גזירת השעבוד )שמות א-יד(: "וימררו  א.  פרעה הן: 

את חייהם בעבודה קשה". ב. גזירת טביעת הבנים 

ג.  תשליכוהו".  היאורה  הילוד  הבן  "כל  כב(:  )שם 

שחיטת הילדים )שם ב-כג(: "ויהי בימים הרבים ההם 

וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה". 

ופירש רש"י: "נצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל 

"לא  ה-ז(:  )שם  העבודה  הכבדת  ד.  בדמם".  ורוחץ 

תאספון לתת תבן לעם ללבון הלבנים".

ד'  כי  למדים,  אנו  הטורים"  "בעל  מדברי 

הן  מצרים,  בגאולת  שנאמרו  גאולה  של  לשונות 

כנגד ד' גאולות שעתיד הקב"ה לגאול את ישראל 

קדשו:  ובלשון  אדום,  יון,  מדי,  בבל,  גלויות:  מד' 

ארבעה  ולקחתי,  וגאלתי,  והצלתי,  "והוצאתי, 

לשונות של גאולה כנגד ארבעה מלכויות, ובאחרון 

כתיב ולקחתי כנגד אדום, ועל כן כתיב ביה ולקחתי, 

כאדם הלוקח בחזקה, שהוא קשה מכולם".

הטורים"  "בעל  לדברי  המקור  כי  ונראה 

"מניין  ששואל:  הנ"ל  ירושלמי  בתלמוד  הוא 

לארבעה כוסות", ומביא על כך הטעם הנ"ל כנגד 

טעם:  עוד  ומוסיף  גאולה,  של  לשונות  ארבע 

ופירש  מלכויות".  ארבעה  כנגד  אמר  לוי  "רבי 

ב"יפה מראה" כי ד' הכוסות תכליתם לחזק את 

כן  ממצרים  אותנו  שגאל  כמו  כי  בה',  ביטחוננו 

יגאלנו מכל ד' המלכויות.

וכתב "הבני יששכר" )ניסן מאמר ד דרוש ג על דרך 

הדרוש( לבאר הקשר בין הגאולה ממצרים לגאולה 

האריז"ל  שהקשה  מה  פי  על  הגלויות,  משאר 

ב"לקוטי תורה" )ריש פרשת כי תצא(, על מה שמצינו 

גלויות:  ד'  רק  תמיד  שהזכירו  ז"ל  חכמינו  בדברי 

בבל, מדי, יון, אדום, כמו שדרשו במדרש )ב"ר ב-ד( 

מה שכתוב )בראשית א-ב(:

זה  ובוהו  בבל,  גלות  זה  תוהו  היתה  "והארץ 

זה  תהום  פני  על  יון,  גלות  זה  וחושך  מדי,  גלות 

חקר  להם  שאין  ]אדום[  הרשע  ממלכת  גלות 

מד-יז(  )ב"ר  במדרש  עוד  דרשו  וכן  התהום".  כמו 

טוב,  מה  בעתו  דבר  וארא  פרשת  בפרשתנו 

שנזכרו  גאולה  של  לשונות  בארבע  להתבונן 

חותמן  את  שהשאירו  ממצרים,  ישראל  בגאולת 

על כל ארבע הגלויות שגלו בהן ישראל: בבל, מדי, 

יון, אדום, וארבע הגאולות מגלויות הללו, והנה הן 

לפנינו )שמות ו-ו(:

"לכן אמור לבני ישראל אני ה' 'והוצאתי' אתכם 

מתחת סבלות מצרים, 'והצלתי' אתכם מעבודתם, 

גדולים,  ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  'וגאלתי' 

לאלקים,  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  'ולקחתי' 

כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת  וידעתם 

סבלות מצרים".

במאמר  כי  עינינו,  את  האירו  ז"ל  חכמינו 

גאולה:  של  לשונות  ארבע  הקב"ה  הזכיר  זה 

והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, וכנגדן תיקנו 

לשתות בליל פסח ארבע כוסות יין, ומקור הדבר 

לארבעה  "מניין  סח:(:  )פסחים  ירושלמי  בתלמוד 

ארבע  כנגד  בנייה,  רבי  בשם  יוחנן  רבי  כוסות, 

והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן  גאולות, 

והוצאתי,  וגו',  לי לעם  ולקחת אתכם  וגו',  אתכם 

והצלתי, וגאלתי, ולקחתי".

וצריך ביאור מה שהכפיל הקב"ה את הבטחתו 

כי  מצרים",  סבלות  "מתחת  ישראל  את  שיוציא 

"והוצאתי אתכם  פתח בכך את הבטחת הגאולה: 

מתחת סבלות מצרים", ואחרי שהזכיר את כל ד' 

לשונות של הגאולה סיים שוב: וידעתם כי אני ה' 

אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים".

ד' לשאנאת של גאאלה כנגד ד' גאאלאת

במדרש  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

ד'  הקב"ה  שהזכיר  הטעם  פח-ה(  )שמו"ר  בפרשתנו 

לשונות של גאולה: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות 

והצלתי,  והוצאתי,  כאן,  יש  גאולות  ד'  מצרים. 

וגאלתי, ולקחתי, כנגד ד' גזירות שגזר עליהן פרעה, 

וכנגדן תיקנו חכמים ד' כוסות בליל הפסח, לקיים 

מה שנאמר )תהלים קטז-יג( כוס ישועות אשא ובשם 

ה' אקרא".

ראהאצאתי אתכם מתחת סבלאת מצאיםר

 הקשא הנפלא בין אאבע לשאנאת של גאאלה
אהלקח הנשגב להתאחק בגלאת מקאבת הגאים
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על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון
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לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

שפופי  הלכנו  שמות,  פרשת  שבת  במוצאי 
גוו ומוכי תדהמה, יחד עם מאות מעמך בית 
אחר  ונערים,  זקנים  וטף,  אנשים  ישראל 
המשפיעים  ומן  כוללנו  ראש  של  מיטתו 
הבולטים בקהילתנו הק', ה"ה הרה"ח רבי 

שמחה הכהן רוזנפלד זצ"ל.
היא  גדולה  אבדה  רום,  לשמי  הסתלקותו 
תחסר  האצילית  ודמותו  מיוחד,  באופן  לנו 
ועתיר  יקרות  איש  הימנו  בהיעלם  מאד,  לנו 

פעלים לכלל ולפרט, אשר לבו היה פתוח 
לתמכו  החבורה,  מחברי  אחד  לכל  כאולם 

ולסעדו בעצה ותושיה.
ומבטו  השובה  חיוכו  לכל,  זכור 
הרחימאי לכל אחד ואחד קטן כגדול, 
תמיד  כאשר  וחוג,  גיל  הבדל  ללא 
תומכת  עידוד  יד  להושיט  נכון  היה 
ללא לאות. מופלג היה במידת החסד 
ובממונו,  בגופו  תדיר  עשה  אשר 
חן  ובענוות  לכת  בהצנע  זאת  וכל 

מיוחדת.
בהספד תמרורים שנשא מורינו ורבינו 
הגה"צ רבי גמליאל שליט"א, על רבי 
גיסו )בעל אחותו  שמחה זצ"ל שהיה 
הלוויות  בית  ליד  תחי'(,  הצוה"ח 
בירושלים במעמד מאות מלווים מבני 
וחסידי  קהילתינו  ומבני  המשפחה 
פינסק קארלין, ביכה את גודל האבידה 
ולקהילתנו  בכללות,  למשפחה 
הרוממה בפרטות, בהיותו נושא תמיד 

על לוח לבו את אנשי הקהילה.
עוד  לבו  נשאו  אשר  את  הזכיר  כן 
תועים  ללמד  הצעירות  בשנותיו 
השכינה,  כנפי  תחת  ולקרבם  בינה 
וזה הביאו בהיותו אברך צעיר, לייסד 
השקיע  בהם  רחוקים'  ל'קירוב  ארגון 
ממש,  נפש  במסירות  והונו  אונו  כל 
לחובות  נקלע  הימים  שברבות  עד 
אדירים, ולנדוד כמה שנים בארץ נכר. 

המשיך  אלא  הרף,  אמר  לא  זאת  כל  וחרף 
בהם  כבירים,  חסד  במעשי  ועז  שאת  ביתר 

היה דוגמא לכל סובביו.
קראנו  בה  זו,  קודש  שבת  של  בעיצומה 
במצרים,  ישראל  בני  של  סבלותיהם  על 
ואנחותיהם וזעקותיהם שעלו אל האלקים, 
פעלים,  כביר  איש  השמימה  בסערה  עלה 
ירושלים  חרכי  בין  חרישית  התהלך  אשר 
של מעלה, ונתן לבו ונפשו לכל נכאה לבב 
אזן  להיות  זמנינו,  של  ב'מצרים'  המתגולל 
תמיד  פתוח  ביתו  והיה  לזעקותיו,  קשבת 

בכל  עת,  בכל  לעזרה  הכן  ועמד  לרווחה, 
ובנפש  טובה  ברוח  המתבקש,  וענין  דבר 

חפיצה.
פארות  אילן  אותו  בוכים  בקול  ביכה  רבינו 
היה  אשר  ירושלים,  של  מנופה  שנעקר 
ולזכותו  לב,  נשברי  על  בענפיו  מסוכך 
נזקפים שלמותם של בתים רבים בישראל. 
עצומה  עובדה  מיוחדת,  בהתפעלות  וציין 
קהל  עם  הכבירים  פעליו  שלמרות  זו, 
הסתלק  רבות,  שנים  במשך  רחב,  אנשים 
שום  ללא  ונקי,  זך  כשהוא  עולמו  לבית 
שזה  מאחוריו,  טרוניא  איש  או  שונא 
בעצמו פלא גדול בדורנו, להיות מופלג 
בבחינת  לחבירו,  אדם  שבין  בהליכות 

אהוב למקום ולבריות.
טיב  מדור  את  ערך  מספר  שנים 
חייו  שכל  אחרי  זה,  בעלון  ההתחזקות 
היו מקשה אחת של אמונה איתנה בצור 
כל  תמיד  מצוה  של  ובשמחה  עולמים, 
של  הימיני  העמוד  היה  הוא  מעייניו. 
הכולל ומראשיה, והיה נושא מדברותיו 
מדבש  מתוקים  דברים  ביומו,  יום  מדי 

ונופת צופים.
עצומה,  אבידה  היא  באיבו,  הסתלקותו 
אף כי שנותיו היו מלאות כאמור במעשי 
יסופרו  עוד  שבוודאי  נשגבים,  חסד 
שהיה  למרות  שיתפרסם,  ממה  רבות, 

מסתתר בשפריר חביון.
על כך אנו מציבים 'אלון בכות', כי גדול 

שברנו, ואיך ננוחם?!
אך בהמשך עשיית פעליו הברוכים לה' 
אמתית,  ישראל  אהבת  מתוך  ולתורתו, 
משפחתו  כל  ניחומים  ימצאו  בוודאי 
הי"ו וגם לרבות שומעי לקחו, וההולכים 
בחייהם  והמאירות  הנבונות  בעצותיו 

הגשמיים והרוחניים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
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קהילת שבתי בבית ד' - מערכת טיב הקהילה
  בנשיאות מורנו ורבנו הרה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א  

בס"ד

ƒרים¿ ¿מרו ¿סַּפד ַּ˙ ƒמ ƒׂ˘י ָלך  ƒחיד ֲע ֵּאֶבל ָי
בהס˙ל˜ו˙ו ל˘מי רום ˘ל אחד מח˘ובי המ˘פיעים ב˜היל˙נו ה˜',

אי˘ הא˘כולו˙ ורב ˙בונו˙, א˘ר לבו היה פ˙וח כפ˙חו ˘ל היכל
לכל אחד מחברי החבורה ל˙מכו ולסעדו בעˆה ו˙ו˘יה

ללא לאו˙ ובכל ע˙ מˆוא, גומל חסדים טובים בגופו ובממונו
בהˆנע לכ˙ ובענװ˙ חן, אהוב למ˜ום ואהוב לבריו˙ 

רא˘ הכולל
א˘ר נ˘א מדברו˙יו ˘יעורי ˙ורה ודברי ה˙חז˜ו˙ ˙מידים כסדרם מדי ערב בבי˙ מדר˘נו

עורך מדור 'טיב ה˙חז˜ו˙' בגליון 'טיב ה˜הילה' רבו˙ ב˘נים

הרה"ג רבי ˘מחה הכהן רוזנפלד זˆ"ל

בן הרה"ˆ רבי י˘ראל הכהן זˆ"ל - ח˙ן בעל מעדני ה˘לחן זˆ"ל
גיסו ˘ל יבלחט"א מורנו ורבנו ˘ליט"א

˜ול נהי נ˘מע מˆיון
בליל ˘˘י פר˘˙ וארא ב˘עה 8:30 בערב,
י˙˜ײם אי"ה בבי˙ מדר˘נו רח' י˘עיהו 7

מ˘א הספדים ודברי נהי לעורר א˙ בני החבורה על גודל האבדה

˙נחומינו הכנים מעומ˜א דליבא
˘גורים בזא˙ לאמו הח˘ובה ˙חי',

לזוג˙ו הˆוה"ח, ולכל המ˘פחה הרוממה הי"ו
בהמ˘ך מע˘יו הנ˘גבים לד' ול˙ור˙ו ˙מˆאו מזור ל˘ברכם הגדול

ובנחמ˙ ˆיון ױרו˘לים ˙נוחמו



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

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

'תורת חסד על לשונו'
הוא שכב על ערש דווי כאשר באתי לבקרו בבית 
חום.  מלא  הנצחי  חיוכו  אך  וצנום,  רזה  החולים, 
שרק  מאמין  היה  מי  ממנו.  שפעה  ישראל  אהבת 
רב  החסד  איש  את  אלווה  אחר-כך  וחצי  שבוע 
הפעלים איש שהציבור צריכים לו, לדרכו האחרונה 

עלי אדמות למנוחת עולמים.
לבקרו  שהגעתי  שמע  אך  כאשר  ביקור  באותו 
לא  ומדוע  אני  היכן  ושאל  בחמימות  לי  קרא 
נכנסתי לחדרו? עמדתי בפתח חדר הבידוד בו היה 
הסטריליות  והכפפות  החלוק  את  לובש  מאושפז 
טרם כניסתי לחדרו, כבר מבחוץ הסברתי לו שאני 
כניסתי  טרם  הכהונה  בגדי  את  ללבוש  באמצע 

לשמש בקודש... 
הוא צחק למרות חולשתו וביקש לספר לי סיפור 
כדרכו בקודש. ראיתי שהוא בקושי מדבר מחמת 
ויוותר  ייכנע  שמחה  כר'  איש  לא  אך  בפה  היובש 
מלספר סיפור טוב שיש בו כדי לחזק יהודי נוסף, 

וכך סיפר: 
היה יהודי שביקש לראות את המלך, לשם כך חסך 
כדי  ממון  מספיק  בידו  שהיה  עד  לפרוטה  פרוטה 
המלוכה.  לארמון  ונכנס  הבירה  לעיר  ולהגיע  לנסוע 
לו אכזבה  נכונה  אך  הוא שמח מאוד מההישג שלו 
ואולמות  חדרים  ישנם  הגדול  הארמון  בתוך  קשה, 
בכבודו  המלך  את  ולראות  ולהיכנס  מאוד  עד  רבים 
ועצמו אינו דבר בר השגה, ומה גם שהדלתות נעולות 

וחלקן דלתות סודיות שאין העין יכולה לזהותם...
בארמון  בפינה  התיישב  ברוחו,  להישבר  במקום 
והחל לנגן ולזמר לעצמו בדבקות של שמחה. והנה 
הנעימים  הזמר  קולות  את  שמע  בטרקלינו  המלך 
בוקעים  מהיכן  לדעת  והתעניין  לאוזניו,  והערבים 
קולות הזמר הנעימים כל כך?!  בירור קצר העלתה 
והנה  לפניו  להביאו  ביקש  המלך  התשובה,  את 

חלומו של אותו אדם התממשה באותו הרגע...
"זהו משמעות הזמר שאנו  ואמר:  ר' שמחה  סיים 
למיעל  בשבחין  "אזמר  שבת:  ליל  בכל  אומרים 
כל  נפתחים  הזמרה  ידי  שעל  כלומר  פתחין"  גוי 

השערים ואפילו אלו הנעולים.
למחרת  וכבר  הנפלא  מהמשל  מאוד  שמחתי 
אלי  פנה  כאשר  שימוש  לידי  לי  בא  הזה  הסיפור 
מה  אותי  ושאל  שחרית  תפילת  לפני  בבוקר  נער 
החשיבות בפסוקי דזימרה שאומרים בשחרית וגם 

למה לא מספיק זמר אחד? 
תיכף השבתי לו במשל נאה  זה, והוא הבין היטב 
דזמרה  בפסוקי  חז"ל  לנו  שתיקנו  המסר  את 
שנוכל  מנת  על  השערים  נפתחים  שבאמירתם 
בפני  עשרה  שמונה  בתפילת  הבורא  בפני  לעמוד 

המלך בכבודו ובעצמו...
רבי  הרה"ח  של  נשמתו  לעילוי  זה  סיפור  יהא 
הכהן שכתב  ישראל  ר'  הרה"צ  בן  שמואל שמחה 
'טיב  מדור  את  שנים  מספר  משך  זה  בעלון 

ההתחזקות' ת.נ.צ.ב.ה.
בעל המעשה:ש.ס.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

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

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

לצאת  הגדול  המסחרי  המשבר  אף  על  שנה  באותה  גם  החליט 
לדרכו.

לצורך השתתפות מינימאלית בעסקים שביריד לווה מאחד מידידיו 
שבשביל  למרות  ותיקלין.  טבין  רינייש'  'אלפיים  סך  שבקראקא 
סחר יין שנתי היה זה סכום פעוט, פחות בהרבה מן הסכום שהיה 
משא  מעט  לנהל  כדי  מספיק  בו  היה  שנה,  כל  עמו  לקחת  רגיל 
ומתן בשוק המקומי, רק כדי שייראה 'כאילו' הכל מתנהל במסחרו 
למישרים... – לו רק ידעו ידידיו הסוחרים בטוקאי את מצבו הנואש, 
לא היו סוחרים עמו כלום, וגם 'בהקפה' לא היו מוכרים לו אף לא 

חבית אחת!
בהגיע העת שם האיש את פעמיו מפולין לאונגארין, כשבדרך נכנס 
כדרכו אל העיר 'רימנוב', להסתופף בצל הקודש. שבוע שלם היה 
'יושב' בחצר הרבי על התורה ועל העבודה, יחד עם שאר היושבים 
על  לדבר  שלא  הקודש,  שבחצר  מעלה  ואנשי  חסידים  הקבועים 

'שבתא קדישא' שעברה עליו בטוב ובנעימים, מעין עולם הבא!
במשך כל ימי השבוע שברימנוב וכמובן בשבת קודש הניח בצד את 
צרתו הגדולה צרת הפרנסה, והכניס עצמו כל כולו בתורה ועבודה 
לטוקאי  הקשה  לדרכו  לצאת  כשנצרך  השבת  לאחר  אך   – בלבד. 
לאחר  ]געזעיגענן[,  הדרך  ברכת  את  לקבל  פנימה  בקודש  נכנס 
שכתב את הקוויטעל והעלה בהזכרתו את המצב הקשה בפרנסה, 
פרץ  במסתרים  שם   – כדרכו.  פנים  במאור  הרבי  ידי  על  התקבל 
האיש בבכי מר, וגילה את סודו בפני הרבי, בדמעות שליש סיפר על 
הנפילה הגדולה של העסקים, ושהוא עומד ממש על סף 'פשיטת 

רגל' ]באנקרוטירען[.
אך להפתעתו הרבי מצידו התייחס אליו ולמצבו כדרכו מדי שנה, 
ודיבר  הרגיעו  הוא  הרעה.  הבשורה  את  קשה  שקיבל  נראה  ולא 
ועל  בני משפחתו  ענייני הקהילה שבקראקא, על  עמו כהרגלו על 
ההזכרה  שלגבי  השיחה,  בשולי  הוסיף  ורק  שונים.  נושאים  שאר 

שבקוויטעל יש צורך בפדיון הגון!
רבי  הרה"ק  של  בקודש  דרכו  החסידות  בעולם  ומפורסמת  ידועה 
צדיקים  כמה  הפדיונות, שכדרכם של  בענייני  רימנובער  הירשעלי 
כל  של  הפדיון  סכום  גובה  על  ומחליט  קובע  היה  עליון,  קדושי 
קוויטעל מטעמים הכמוסים עמו ברזי עליון, ועל פי הנחתך במוצא 
פי קדשו היו מניחים את הסכום שקבע באין אומר ודברים. הרבי 
כמובן לא נהנה לעצמו אף לא בפרוטה אחת, ואת הכל היה מפזר 

לצדקות הרבות שהגיעו אל שולחן קדשו.
זו,  נפש בפתקא  דנן כמה צריך הוא לתת לפדיון  כששאל החסיד 
– היה זה סכום עצום בשביל  ענה הרבי על אתר: אלפיים רייניש! 
פדיון, ומלבד זאת כזכור היה זה בדיוק כל הכסף שנשא עמו בארנקו 

למסחר הטוקאי, חושבנא דדין כחושבנא דדין!
יניח  אם  הרי  האדיר,  הסכום  לשמע  מעט  החסיד  נרתע  מתחילה 
כאן על השולחן את הסכום המבוקש יישאר בלא כלום, ואיך ייצא 
ליריד טוקאי בידים ריקות? – אולם במחשבה מעמיקה של חסיד 
נאמן, הבין היטב שלא בכדי נקב הרבי בסכום זה, כנראה לכך בדיוק 
מתכוון הרבי ברוח קדשו, לרוקן כאן ועכשיו את כל המעות שיש 

לו בכיסו...
החסיד נענה לאלתר, הוציא את ארנקו ורוקן הכל מתוכו עד פרוטה 
אחרונה, כשהוא משאיר על שולחן הקודש אלפיים רייניש שלמים 
בדרכי  להמשיך  לו  והורה  קדשו,  בברכת  בירכו  הרבי   – ומזומנים! 
גדולה!  דשמיא  בסייעתא  תלווהו  ושההצלחה  טוקאינה,  עסקיו 

]מיט גרויס סייעתא דשמיא![.
• ~ • ~ •

נבוך ומהוסס יצא החסיד לדרכו המסחרית כשכיסו ריק מכלום, אין 
אפילו ממה להתחיל סחר כל שהוא... רק ברכתו החמה והנלהבת 

של הרבי עודדה וחיזקה אותו בדרכו הארוכה.
תוך  אל  מיד  נקלע  האירופי,  היין  בירת  טוקאי  העיר  אל  בהגיעו 
והללו  מוכרים  הללו  שבשוק,  מכר'   – 'סחר  של  הגדולה  ההמולה 
קונים, והכל עסוקים בענייני משא ומתן שבמרתפי היין. אך ביודעו 
שלבינתיים אין שום סיכוי שיוכל לרכוש כאן משהו, החל להסתובב 
בודק  למשנהו,  אחד  מכרם  כדרכו  בהתהלכו  העיר,  ברחבי  לתומו 
מטיב  והתפעלותו  דעתו  את  מביע  שונים,  ויינות  ענבים  וטועם 
שהיא.  כל  רכישה  שום  מבצע  אינו  למעשה  אבל  המשובח...  היין 
הסוחרים הקבועים שהיו רגילים לסגור עמו בימי השוק עסקאות 
המחיר  מן  הורידו  ואף  שונים,  עסקים  לעשות  לשכנעו  ניסו  ענק, 
אבל  בלבד...  וותיקים  ללקוחות  השמורה  הנחה  כמחוות  בשבילו, 
הוא התעקש ולא קנה כלום, את הסוד הגדול שזה עידן שכבר איננו 

סוחר עשיר כלל וכלל, הוא כמובן לא גילה לאיש בטוקאי...

כך התהלך לו בין הדוכנים ימים שלמים, כשאינו רואה שום מוצא 
ואפיק של ישועה בדרכו. והנה התקרבו הימים האחרונים של השוק, 
רוב רובם של היינות הטובים והיקרים כבר נמכרו ואזלו מן השוק, 

והסוחר דנן עדיין תר ומחפש הולך למישרים אחר היין הטוב... 
• ~ • ~ •

ביום האחרון של יריד טוקאי הסתובב לו היהודי בין סמטאות השוק 
מלא  וכולו  ומדוכדך,  עצוב  כשהוא  להתרוקן,  החלו  כבר  שברובם 
תחינה ותחנונים לפני השי"ת לחלצו ממיצר, שהרי על פי ברכת רבו 
הקדוש והוראתו הגיע הנה אל היריד, וכבר חלפו עברו כל ימי השוק 

בלא כלום!
בצערו וכאבו הגדול התיישב על סלע צדדית, הטיח ראשו בין שני 

ידיו כשכולו אובד עצות. 
והנה לפתע נראה סוחר אחד ממכריו הוותיקים מתהלך בזריזות על 
פני השוק, ונראה כמחפש אחר סוחר הגון. כשהבחין בו יושב כך על 
האבן, שמח מאוד לקראתו, ואמר: אוהו, שלום עליכם! טוב מאוד 
שפגשתי בך ברגע אחרון בטרם תפליג בנסיעתך חזרה פולניה, יודע 
שלחת  וכבר  עסקיך,  כל  את  בשוק  כאן  סיימת  כבר  שלבטח  אני 
את כל תכולת סחורת הענק שרכשת כאן לקראקא... אבל להצעת 

המסחר שהזדמנה ממש עתה לפתחי לא תוכל לסרב!
ובמה מדובר? – התעניין הסוחר בנימת חשיבות, כדרכם של סוחרים 

מופלגים...
זו היא מציאה של ממש! הכריז האיש, והחל לדבר במהירות כדרכם 
של תגרים, כשהוא מציע הכל על השולחן! – הקשב נא, מכיר אני 
גם  בלב שקט,  עליך  לסמוך  ואוכל  הרבה שנים,  יושרך  ואת  אותך 
בידיך לאחר המסחר הרב שעשית כאן  אם כבר לא נשארו מעות 

בשוק... תוכל לשלם בהקפה...
ובכן, המדובר באחד מגדולי סוחרי היינות הטובים והיקרים ביותר 
אוצר  והניח   ,)!( מעשרים שנה  יותר  לפני  לעולמו  בטוקאי, שהלך 
בלום של מרתף ענק מלא באלפי חביות יין משובח ביותר. היורשים 
משום מה לא הצליחו להגיע ביניהם לעמק השווה בחלוקת הירושה, 
והיא התעכבה רבות בשנים. והנה זה עתה הצליחו להסדיר את הכל 
הירושה  חלוקת  חוזה  את  לסגור  הזדרזו  הם  טוב,  היותר  הצד  על 
ביניהם במהירות האפשרית, כדי להספיק למכור את המרתף הענק 
בשוק היין השנתי, אך להוותם עם כל המהירות הם הספיקו בקושי 
להוציא את הסחורה של המציאה הנפלאה הזו רק ביום האחרון של 
השוק, כשרוב הסוחרים הגדולים כבר עזבו את המקום. ומשום כך 
הם הורידו את מחיר היין, על אף שלאחר שהות של עשרים שנה 
בחביות הוא בוודאי השביח יותר! טוב מאוד שפגשתי אותך בשעות 

האחרונות של היריד, כדי שנוכל לסגור את העסקה במהרה!
הסוחר החסיד דנן הבין היטב את ההזדמנות המיוחדת שבמציאה 
גדולה זו, כאשר המוכר 'לחוץ' ורוצה להתפטר במהרה מן הסחורה, 
זהו המצב הטוב ביותר עבור הקונה... – בחוש החסידי שבעומק לבו, 
הבין גם הבין שכל זה הגיע אליו מאותה 'סייעתא דשמיא' עליונה, 

שבירכו הרבי הקדוש בברכת הפרידה... 
עד מהרה נסגרה העסקה במחיר נמוך מאוד לשמחת שני הצדדים, 
הכל  וקיבל  במזומן,  אחד  רייניש  אף  לשלם  נצרך  לא  כשהסוחר 

בהקפה! 
• ~ • ~ •

כאשר החלה הסחורה להגיע אל היקב הגדול שבקראקא, ונפתחו 
שמדובר  הסוחר  אכן  גילה  והמשובח,  הטוב  היין  של  החביות 
בסחורה מיוחדת טובה ויקרה! שכן כל אותם השנים הרבות שעמד 
היין בתוככי חביות העץ הגדולות, הוא השביח יותר ויותר. – כידוע 
טבעו של היין, שככל שמתיישן יותר הרי הוא משתבח יותר! וכך 

עלה מחיר אותו היין בכמה מונים. 
מאותה עסקא טובה התעשר הסוחר בברכה כפולה ומכופלת, לא 
רק שחזר לעמוד על רגליו כבתחילה, אלא אף הכפיל ושילש את 
הונו, ומאז עלתה קרן הצלחתו בגשמיות וברוחניות עד רום המעלה.

• ~ • ~ •
כשסיפרו טיב מעשה זה בפני הרה"ק בעל "אבני נזר" מסוכטשוב 
סגי,  לא  בלבד  הצדיק  שבברכת  למדין  אנו  שמכאן  אמר  זצוק"ל, 
חכמים'  'אמונת  במידת  מאוד  תלויה  הברכה  חלות  הצלחת  אלא 
של מבקש הישועה. – שכן רק מכוח אמונת החסיד השלמה ברבו 
הקדוש, הוציא לאלתר מכיסו את כל כספו משלם על פי הוראת 
ישועתו,  את  ממשיך  התמימה  אמונתו  בכוח  נמצא  ובכך  הצדיק, 

וממציא כלים נאמנים לחלות ברכת הצדיק.
]מתוך שיחה בענין אמונת צדיקים, קובץ 100321[
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תנו לכם מופת! ◄ ימי התענית ►
יום חמישי

העיבור  בשנת  שנוהגין  מקומות  יש  וז"ל,  כתב  ס"א(  תרפ"ה  סי'  )או"ח  בלבוש  א.  
לקבוע תענית בכל יום חמישי לפרשיות שובבי"ם ע"כ, והעתיקו המג"א )שם(, 
וכתב באליהו זוטא )שם סק"ז( דכיון שקובעים התעניות הללו משנה לשנה, אינו 
בכלל אין גוזרין תענית על הציבור בתחילה ביום חמישי המבואר בשו"ע )סי' 

תקע"ב(.

ב. והטעם שנהגו להתענות ביום חמישי כתב האליהו רבא )סי' תרפ"ה ס"ק י"א( לפי 
דברי הלבוש שסובר שכל התענית של שובבי"ם הוא רק בשנת העיבור, משום 
דבשנה מעוברת עלולים הנשים להפיל עובריהם, ולכן תקנו להתענות תענית 
כז(  )דף  וכדאיתא בגמרא תענית  ביום חמישי  ולפ"ז מתענים דוקא  שובבי"ם, 
דאנשי מעמד התענו והתפללו ביום חמישי לבל תפיל אשה פרי בטנה, ולכן 

תקנו דהתענית יהיה ביום חמישי.
ג. עוד טעם שנהגו להתענות ביום חמישי כתב בליקוטי מהרי"ח )ח"ג מנהגי חודש 
טבת שבט( בשם הרה"ק בעל מאור ושמש זיע"א דבאמת היו צריכים להתענות 

ביום השישי כיון שהוא נגד מדת היסוד שהוא מדה שישית כידוע, אך מחמת 
המנהג  וכן  עכ"ד,  חמישי  ליום  מקדימין  לכן  שבת  בערב  להתענות  שא"א 

פשוט בכל המקומות, להתענות דייקא ביום חמישי.
ד. ועיין בשערי תשובה )סימן תרפ"ה סק"ב( שדן כשחל ראש חודש או ט"ו בשבט 
ביום חמישי, אם אפשר להשלימו בפרשת תרומה תצוה או כיון שנדחה ידחה 
עי"ש, עכ"פ מזה נראה שהמנהג היה להתענות רק ביום חמישי, מדלא כתב 

שאפשר להתענות ביום אחר וכש"נ.
יום שני וחמישי

והוא  )תפילת  תחנונים  שאומרים  שהטעם  כתוב  קל"ד(  סי'  )או"ח  ובשו"ע  בטור  ה. 
רחום( בשני וחמישי, לפי שהם ימי רצון, לפי שארבעים יום של קבלת לוחות 

אחרונות שהיו ימי רצון, עלה משה רבינו ביום חמישי וירד ביום שני, ולכן כיון 
שהם ימי רצון כתב שם הטור דיש שנהגו גם להתענות בימים אלו, עי"ש בטור 

)סי' קל"ד( ובשו"ע )לקמן סי' תק"פ ס"ג(

ו. והמבואר דימי שני וחמישי הם ימי רצון, וכן מובא בספר שער רוח הקודש 
)שער ז( וז"ל, הטעם שנהגו להתענות בשני וחמישי בכל שבוע, מפני כי הגבורה 

יכוין  בהם  המתענה  ולכן  הדין  מדות  הם  והנה  אלו,  בימים  שולטים  וההוד 
להמתיק דיני הגבורה ע"י החסד ודיני ההוד ע"י הנצח עכ"ל.

ז. וכיון שנתבאר שבשני וחמישי הם ימי רצון ולכן אם רוצה לצום יום אחד 
בשבוע יתענה ביום חמישי, כיון דהוא זמן עת רצון, וגם הוא יותר מועיל כיון 
שהוא יותר קרוב ליום שישי וכנ"ל, אבל מי שרוצה להתענות יותר מיום אחד 
או כשחל יום חמישי בימים שאין אומרים תחנון, יצום ביום שני דגם יום זה 
הוא עת רצון, וכמש"כ לעיל בשם הטור והשו"ע )בסי' קל"ד( והשער רוח הקודש 
עי"ש, וכן היה המנהג בכמה מקומות להתענות בשני וחמישי בימי השובבי"ם, 

וכדהובא מנהג זה בביאה"ל )סי' תקס"ו ס"ב ד"ה ויש נוהגים(.
יום ששי

ג'( כתב דדרך אנשי מעשה להתענות בכל ערב  )או"ח סימן רמ"ט סעיף  המחבר  ח. 
שבת, והטעם כדי שיהיו תאבים לאכול בלילה )מ"ב שם ס"ק י"ח(.

לשבת  יכנס  כדי שלא  בערב שבת,  להתענות  דאין  הסכימו  האחרונים  אבל 
כשהוא מעונה )ב"ח שם, מג"א שם ס"ק ז', מ"ב שם ס"ק י"ח(.

אמנם השו"ע הרב )שם סעיף י"ב( כתב דאין קובעים תענית לכתחילה בערב שבת, 
אא"כ שיטעום מעט קודם קבלת שבת, כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, 

וכ"כ במקור חיים )סי' תי"ז( שבערב שב"ק אין להשלים התענית.
ט. אולם אם מתענה רצופות, מותר לו להתענות כל היום )טיב ההלכה(.

)הנ"ל( כיון  כדברי המחבר  ביום ששי,  לקובעם  והנה תעניות שובבי"ם אפשר 
שאם יתענו באחד מימי השבוע, יכול לגרום לביטול תורה, וכבר כתב בשו"ע 
הרב )שם סעיף י"ב( שאיסור זה שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה, איסור קל הוא, 
ולא חששו לו אלא שלא לקבוע בו התענית לכתחילה, כשאפשר לקובעו ביום 

אחר )עכ"ל(, ובפרט אם אינו משלים התענית.
י. והוא כבר מנהג קדמון, שידוע שיום הששי הוא מדת היסוד, בו מסוגל ביותר 

לתקן תיקון זה מדה של אותו היום, בסוד הכתוב )שמות ט"ז ד'( דבר יום ביומו.
מהר"ם  הרה"ק  של  מהדרכות  הוא  הששי  ביום  להתענות  המנהג  וגם 
מטשערנאביל זי"ע כנודע, וכן הדריכו בניו הצה"ק לכל אנ"ש, שיתענו תעניות 

אלו של שובבי"ם ביום הששי )ומביאו הדברי יחזקאל פ' שמות(.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הלכה
נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות שובבי"ם ב

ב

נּו ָלֶכם מֹוֵפת וגו'" )ז, ט( ְרֹעה ֵלאֹמר, ּתְ ר ֲאֵלֶכם ּפַ י ְיַדּבֵ "ּכִ

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות

בספר הקדוש "נועם אלימלך" זי"ע פירש פרשה זו בדרך נפלא, ודברי קדשו כקילורין לעיניים ביסוד אמונת 
המופת.

וזה לשון קדשו: "כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת. הנה מלת 'לכם' אינו מדוקדק, תנו 'לי' היה לו לומר, 
שבוודאי רצה פרעה שיתנו לו מופת". 

"ועוד יש לדקדק, אחר שהראו לפניו מופת שהמטה נהפך לתנין, ויעשו גם החרטומים כן, מה הי' צריך פרעה 
חיזוק הלב, כמ"ש )פסו' יג( 'ויחזק לב פרעה', הלא ממילא מאחר שראה שגם החרטומים עשו כן אין צריך 

חיזוק לזה". 
"אך נראה פשוט, דהנה האדם המלומד בניסים, שהשם יתברך עושה לו נס בכל עת, אזי הוא תמיד חידוש 
ונפלא בעיניו. הגם שרואה שהשם יתברך עושה לו תמיד ניסים, אף על פי כן הוא מפליא הדבר לחידוש 

גדול". 
"אבל העושה דבר חידוש פעם אחד על ידי כישוף וכדומה, אזי בפעם שנית אין חידוש בעיניו לכלום, מאחר 

שעשה בעצמו פעם אחד".
"וזהו שאמר השי"ת ברוך הוא, 'כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת', פירוש, שתעשו מופת כזה שגם 'לכם' 

יהיה למופת ולחידוש, זה יהיה ודאי דבר ה'". 
"ולכן כתיב )פסוק י( 'וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו', וגבי חרטומים כתיב )פסוק יא( 'ויעשו 
גם הם בלטיהם כן', ולא כתיב לפני פרעה. – משום דהשלכת מטה אהרן היה חידוש לפני פרעה, שהבין שהוא 
דבר ה', מחמת שראה שגם בעיני משה ואהרן היה לחידוש. אבל בחרטומים לא היה שום חידוש לא להם 
ולא לפרעה, כי ידעו שעושים על ידי שטותיהם. ולכן נאמר שפיר 'ויחזק לב פרעה', שהיה צריך חיזוק הלב, 

כי הבין שאין בהם ]בחרטומים[ ממש, ואף על פי כן היה מחזק את לבו". 
"וזהו )תהלים מ, י( 'בשרתי צדק בקהל רב', רצה לומר כשאני מבשר איזה דבר חידוש בקהל רב, אף על פי 
כן בהיות הדבר הזה, 'הנה שפתי לא אכלא', מלשבח ולהודות על הדבר הגדול, אף שאני מלומד בכך, וזה היה 

מחמת שזה דבר ה', וקל להבין" עכלה"ט, ושפתיים ישק.
• ~ • ~ •

בעיר קראקא הגדולה לאלקים התגורר איש חסיד נכבד מורם מעם, אשר הסתופף תדיר בהיכל קדשו של 
רבו הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זצוק"ל. הוא זכה לשתי שולחנות, תורה וגדולה במקום אחד, בהיותו 
תלמיד חכם חשוב מהיושבים ראשונה בבית המדרש, וגם עשיר גדול שהתפרסם בכל הגלילות כבעל צדקה 

המפזר הון רב לצדקה וחסד.
את עיקר עושרו עשה מסחר היין, הוא היה 'יינן' מומחה, מן היקב הענק שהקים בקראקא יוצאו יינות מעולים 
אל כל רחבי ארץ. מוניטין מיוחדים יצאו ליינותיו, בפרט לטובים ולמשובחים שבהם שעלו על שולחנותיהם 

של רוזנים ונגידים, וכמובן נמכרו במחירים מפולפלים.
אחת לשנה היה יוצא הגביר דנן לדרך ארוכה מפולין ועד הונגריה, שם בעיר 'טוקאי' המפורסמת בכרמים 
הטובים ביותר שבה עד היום, היה מתקיים 'יריד יינות ענק'. – היה זה מן אחד מירידי היין הוותיקים בעולם, 
וכבר נזכר בשו"ת חתם סופר )חלק חושן משפט סי' מד( דין תורה גדול שהתעורר בין סוחרי היין שם: "על 
ידי סרסרות היינות בטאקאי, שכל הסוחרים אשר באו ממרחקים או מקרובים, הן יהודים או ערלים, כולם היו 
באים למרתפים כנהוג וכו'" עכ"ל. עיין שם באשר האריך לדון בסדרי המסחר וסרסורי היין, שהונהגו בטוקאי 

על פי חוקי המלכות ולהבדיל על פי דת תורתנו הקדושה.
]ועיין בהגהות היעב"ץ שבשלהי הש"ס )יומא כא:(, אודות דבר מופלא שנמצא עד היום בכרמים שבמחוז 
טאקאי, שנמצאים לפעמים 'גרגירי זהב' בתוך הענבים הגדילים שם, ואף חוטי זהב גדילים על גביהם מבחוץ. 
ועיין שם שפירש בזה מאמר הגמרא ביומא שם, שכשבנה שלמה את בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים 

של זהב וכו'[.
במומחיותו רבת השנים הכיר והבין הסוחר הממולח דנן לבחור בסחורות המושבחות ביותר, ואף הסוחרים 
הרבים שהגיעו ליריד טוקאי מכל המדינות הכירו והעריכו את יושרו ואמינותו, ושמחו לסגור עמו עסקים 

גדולים חובקי ערים ומדינות רבות.
בדרך הפלגתו אל היריד לא וויתר כמובן על הנסיעה רימנובה, הוא מעולם לא יצא לעסקים בטרם קיבל את 
ברכת קדשו של מורו ורבו הצדיק, העומד תמיד ככהן גדול משרת לפני ה' ולפני בני ישראל, שלוחא דרחמנא 

ושלוחא דידן.
• ~ • ~ •

שנה אחת היה מצב העסקים בכי רע, סחר היין אינו שונה משאר עסקי עולם, ובעסקים כמו בעסקים ישנם 
תמורות... עליות וירידות, פעמים יעלו בהצלחתם עד רום שמים, ופעמים ירדו מטה מטה. – אך אינה דומה 
הירידה של אותה שנה לירידות השונות שכבר חווה הסוחר הדגול בימי חייו. שכן לא היתה זו 'ירידה' בעלמא, 
כי אם נפילה דרסטית רח"ל, בבת אחת נפל כל מסחרו והתרסק, עד שכמעט היה קרוב לפשיטת רגל חלילה.
טוקאי, התנאי הראשון  ליריד  בנסיעה העסקית  היה שום טעם לצאת באותה שנה  לא  ביש שכזה  במצב 
והבסיסי לנסיעות עסקים שכאלו היא אמתחת מלאה וגדושה במרשרשים לאלפים... וכשהכיס ריק ואין 
בו אין שום טעם לצאת למסע. – אך העשיר החכם בחושו המסחרי חשב שדווקא בעת הזו עליו כן לצאת 
לנסיעה אריכתא זו כדרכו מדי שנה, היות ומצבו הקשה עדיין לא התפרסם, ובאם יימנע השנה מהשתתפות 
ביריד יחלו סוחרי טוקאי לרנן אחר הצלחותיו... וכדי שלכל הפחות כלפי חוץ ייראה 'כאילו' עסקים כרגיל... 
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קשה עלינו פרידתך
זה היה אמור להיות טור רגיל עם מסר מפרשת 
השבוע, אבל לצערנו הרב, במוצאי שבת קודש 
כי  הקשה  בבשורה  נתבשרנו  שמות  פרשת 
הכולל  ראש   – חבורתנו  ראש  מעמנו  נלקח 

הרה"ח רבי שמחה רוזנפלד ז"ל.
מתחילת  הקדושה  חבורתנו  את  שליוה  מי   
מי שהיה שותף  ועד השבוע האחרון,  הקמתה 
בעלון זה בעת הקמתו ואף נהג לכתוב בו דברי 
החבורה  בני  עם  במסירות  שישב  מי  חיזוק, 
יחדיו, ועם כל אחד לחוד שעות על גבי שעות, 
היה  תמיד  אצלו  שעות,  שאינן  בשעות  וגם 
כובש  שבחיוך  מי  קשבת,  אוזן  למצוא  אפשר 
שנבנו  כאלו  מחיצות  גם  מחיצות,  להפיל  יכל 
חיוכו  לאור  נופלות  היו  ארוכות,  שנים  לאורך 
שהיה  הרחב  לבו  בפני  נפתחו  לבבות  הכובש, 

פתוח כאולם לכל אחד ואחד באשר הוא.
השיעור  את  מסר  עשורים  לשני  קרוב  במשך 
במסגרת כולל ערב בבית מדרשנו, בימי שמחה 
ובימי צער, בחום ובכפור, כשהיה השולחן מלא 
אחד,  מאזין  עם  לבד  כשישב  וגם  במאזינים 
השיעור היה אותו שיעור, בחן בחסד ובנעימות.
ברכות  לברך  תלמידיו  בנו  להפציר  נהג  תמיד 
בעל  חותנו  דברו  את  בצטטו  ובכוונה,  בקול 
מתרגל  יהודי  שכאשר  זצ"ל  השולחן'  'מעדני 
את  ובראשונה  בראש  מרוויח  הוא  בקול  לברך 
המצווה של ברכה בכוונה, וגם הוא מזכה אחרים 
שיענו אמן, בנוסף לכך, מי שרגיל תמיד לברך 
בקול, בשעת הספק כשאינו זוכר אם ברך ברכה 
אחרונה או לא, יכול הוא להסתמך על כך שאם 

לא שמעו אותו הרי בוודאי שלא ברך עדיין.
טור זה אינו דברי הספד, כי אם טור פרידה קצר 
וכאוב, ר' שמחה! קשה עלינו פרידתך! מי ימלא 
את החלל הגדול בלבנו? מי ינחמנו על חסרונך? 
הולכים  הטובים  שמעשיך  שמחה,  ר'  בטוחנו 

לפניך שם בעולם האמת.
 ויה"ר שתהיה מליץ יושר עבור בני משפחתך, 
ועבור  העלון,  קוראי  ועבור  החבורה,  כל  ועבור 
ד'  ומחה  לנצח  המות  ובילע  ישראל,  כלל  כל 

אלקים דמעה מעל כל פנים.
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו
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ַחת  ִמּתַ ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֲאִני  י  ּכִ ם  ִויַדְעּתֶ
ִסְבלֹות ִמְצָרִים

 - וההתנשאות שהכתוב מעיד עליו  וסמל הגאווה  פרעה הרשע מקור 
ְיֹאִרי  ִלי  ְיֹאָריו ֲאֶׁשר ָאַמר  ֶמֶֽלְך־ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך  ַּפְרעֹה 
ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני )יחזקאל כט ג( -  אשר סבר ואמר שהוא ברא את היאור 
האמורים  ונאמנות  גדולות  מכות  זה  אחר  בזה  סופג  עצמו,  את  ואף 
ֵלָעֹנת  ֵמַאְנָּת  'ַעד־ָמַתי   – לו  כמו שנאמר  הכנעה  לידי  ולהביאו  לשנותו 
ִמָּפָני' תירגם אונקלוס 'לאתכנעא' ופירש רש"י 'מאנת להיות עני ושפל 
מפני', אך פרעה הקליפה הקשה סירב להכיר באוזלת ידו ובכוחו הרם 
שלקה  לאחר  אף  ליבו,  את  להקשות  וממשיך  הוא,  ברוך  הקדוש  של 
במכה השלישית - מכת כינים, אז כבר הודו החרטומים ש'ֶאְצַּבע ֱאֹלִקים 
אך  בלטיהם,  הכינים  את  להוציא  ביכולתם  שאין  שראו  מאחר  הּוא' 
ָיַדְעִּתי  'ֹלא  באמרו   - ערפו  את  והקשה  לזאת  גם  ליבו  שת  לא  פרעה 

ֶאת־ה' ְוַגם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח'.
כי החי את חייו בלתי האמונה ובדעות של כפירה - הרי לא יועיל לו ולא 
יעזור לו אף ראיות גלויות והוכחות ברורות על מציאות השם והנהגתו 
את כל העולמות, כפי אשר נהג פרעה בשעה שקיבל את עשרת המכות 
מצרים  חרטומי  בידי  גם  כח  שיש  הראשונות  במכות  והוכיח  הראה   -
לעשות כן בלטיהם ועל כן סתם את ליבו מלראות את יד השם - גם אף 
בשעה שכבר לא היה בידי בשר ודם אפשרות פעולה והיה ניכר לעין כל 

שהם מעשה שמים - היקשה ואימץ את לבבו.
ואחד  אחד  כל  אצל  הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל  העבודה  היא  כך 
ָיִדי' ולבוא  מישראל, על האדם לעקור מליבו מחשבות של 'ֹּכִחי ְוֹעֶצם 
לידי דרגה נעלה באמונה עד שיראו בכל דבר הנעשה תחת שמי השמים 
את הנהגתו והשגחתו הפרטית – איך שהעולם מונהג דרך ידו הגדולה 
והרחומה של הבורא יתברך שמו, וכפי אשר דוד המלך עליו השלום בא 
למדרגה זו עד שאמר על מקלליו - 'ִּכי ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל' )שמואל ב טז( 

הוא לא ראה את המקלל אלא תלה הכל באלוקים. 
צדיק באמונתו יחיה

שבשמים  לאבינו  הישראלי  איש  של  עבודתו  עצם  אלא  בלבד  זו  לא 
א(  כד  )מכות  בגמרא  המובא  כפי  לו  שיש  האמונה  רוב  לפי  נמדדת 
ִיְחֶיה' )חבקוק  ֶּבֱאמּוָנתֹו  'ְוַצִּדיק  בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר 
כולה על  - אכן מה ראה חבקוק הנביא להעמיד את כל התורה  ד(,  ב 
כדי  עד  האמונה,   – אחת  במצוה  ולהכניסה  עומקה  ורום  חלקיה  שלל 
כך שעשה את חובת האמונה לעיקרם של התרי"ג מצוות, אלא משום 
יבוא  כך   – ותמימות  בכל חלקי האמונה בשלמות  שככל שיהיה שלם 
לידי קיום כל שאר מצוות התורה, על ידי אמונתו האיתנה יקיים את כל 

המצוות כראוי כעומד לפני המלך.
וידעתם כי אני ה'

לפני  ומתפללים  פונים  וצרה  עקא  בזמן  אשר  היא  הבריות  של  דרכן 
לפניו,  ומתחננים  שחקים  מרקיעים   - מצרותיהם  שיושיעם  הקב"ה 

- בסיבה  ודם  ואילו לאחר שבאה הרווחה תולים הדבר בישועת בשר 
פלונית או בהשתדלות יתירה, את הדבר הרע הזה באה התורה ללמדנו 
ההבטחות  כל  את  פרשתן  בריש  נאמר  כן  על   - השורש  מן  שנעקור 
ממצרים  ישראל  בני  את  שיוציא  למשה  הוא  ברוך  הבורא  שהבטיח 
'ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי  בארבעה לשונות של גאולה, ולבסוף גומר במקרא 
ְלָעם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים', 
כלומר לאחר כל הניסים והנפלאות שאעשה לכם, תישאר הדעת הנכון 
כן  וסבלותיו,  עול פרעה  זה שהוציא אתכם מתחת  הוא  והידיעה שה' 
מוטל על האדם בכל עת ועונה לראות את ישועת ה' בכל פרט ופרט 

ולהבין אף לאחר שנושע כי הכל הוא מאיתו יתברך. 
למען ספר שמי בכל הארץ

סגולה וענין נפלא נאמר כאן - פרעה הרשע עבר את כל מכות מצרים 
הנאמנים ונשאר עומד בכוחו ואף היה היחיד שניצל מטביעה בים סוף, 
ויפלא מה זכות היה לו לרשע זה שבזכותו ניצל מכל העונשים וגלי הים 
ואף האריך ימים לאחר מכן, אלא למען יוכל לספר לכל עם בני הארץ 
את ניסיו ומופתיו הגדולים שעשה בורא העולם ולא מפי השמועה אלא 
בהכרה אמיתית וברורה - בהרגישו על בשרו ממש, - כן הוא בכל אחד 
כסדרן  תמידין  עמו  הנעשים  הגדולים  הניסים  את  יספר  כאשר  ואחד 
יזכה לאריכות ימים שיוכל לפרסם את שם ה' בעולם, ולא זו בלבד אלא 
אף יתכן שכל סיבת חיותו עד עתה היתה שיוכל לספר מפלאות א-ל 

דעים – ונפלאותיו לבני אדם. 
קריאת שמע - הדרך לאמונה 

בפסוקים המובאים בפרשתינו אשר נאמרו לו למשה שיבא אל פרעה 
ה',  ָאַמר  'ּכֹה  לו:  נאמר   - מארצו  ישראל  בני  את  להוציא  אותו  ויצוה 
עשרה  שישנם  עד  אחריהן,  בפסוקים  והן  המכות  קודם  בהתראות  הן 
פעמים שהוגד לו בלשון הזה - מן הראוי לשום לב מדוע נצטווה לדבר 
אל פרעה דווקא בלשון הזה של כה, עד שחוזר עליה בכל עת בוא ומצוא 

לפני פרעה.
עשרים  ישנם  שמע  קריאת  של  ראשון  בפסוק  הנה  כי  הדבר  לבאר 
הקורא  כל  א(  ה  )ברכות  בגמרא  ואיתא  כה,  כמנין  אותיות  וחמשה 
קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות, מובא בכתבי 
מזיקים  למחיקת  כן  על  יתר  זוכים  דיממא  שמע  שבקריאת  האריז"ל 
ולתיקון נפשו – את זה מלמדנו התורה - על ידי קריאת שמע בעונתה, 
נטהרים מכל הטומאות ובכך כאשר האדם נקי מכל חלאי עוונותיו בקל 

הוא שיבוא לידי אמונה שלימה ותיקון המידות.
את  ישבור  אותיות  'כה'  של  הכח  ידי  על   - פרעה  אל  שאמרו  מה  זה 
לו למשה  נאמר  כן  על   - לעולם  בורא  ויכיר שיש  וסרבנותו  עקשנותו 
ידי  ולהורות לדורות עולם שעל  - לומר  'כה'  שידבר אל פרעה בלשון 
יכירו   - אותיות  וחמשה  עשרים  הראשון  בפסוק  שיש  שמע'  'קריאת 
כל  על  פקוחה  עינו  אשר  התמידית  מהנהגתו  עולם  באי  כל  וידעו 

המעשים ובכך יבואו לידי הכרה וידיעה – 'ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ'.

להתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ

פר' וארא
כ"ח טבת תש"פ

גליון 499

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש
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לזכר נשמת
חיים בן דוד ע״ה  w  משה מרדכי בן צבי ע״ה
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Rabbi Yitzchok Tzvi Schwarz
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Taking place at

ע״ש ר׳ גד קעניג
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דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
   

 פנינים על הפרשה
 

ם"הרמב הרי, למשה להאמין פרעה את חייב מה שאל אחד גאון ש.
,העתידות יאמר אם רק נבחן שנביא') י פרק התורה יסודי הלכות( כותב
 ?נביא שהוא להאמינו צריך פרעה היה ולמה

ישראל בו האמינו לא רבינו משה" כתב )א"ה' ח פרק( שם ם"ברמב ת.
שאפשר דופי בלבו יש אותות פי על שהמאמין, שעשה האותות מפני

כישוף שאינו להם הראה כאן והרי, ש"ע", וכישוף בלט האות שיעשה
 .")מטותם את אהרן מטה ויבלע" ב"י', ז לעיל(

לן מנא, אות שום עשה ולא לפרעה כשהלך בתחילה מקום מכל ש.
 ?נביא שהוא

מבקש היה ואם, להאמין צריך היה, אות ביקש לא אם - נפשך ת. ממה
ו"ק אות שביקש פרעה עשה שטוב מובא ל"ובחז, אות לו נותן היה

 .אות צריך שהיה פרעה ש"כ, אות שביקש ממשה
המשך בעמוד הבא

 וארא פר' 371 'גיליון מס

 שביעית שנה"פ תש

 
 

 להצלחתיו"ל  זה גליון

 ידידינו החשוב   

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

השבת אבדה
לכל הקוראים החשובים, מצ"ב מכתב שקבלנו מאחד 

 הקוראים:  
(הוצאה רביעית עם תיקונים, שנת מצאתי בביתי ספר ארחות יושר 

לידידינו הר"ר ארי'   מתנה, וכתוב בפנים הספר: "'בדרכי היושר' לפ"ק)
". כנראה שספר זה היה  ליב שליט"א מאת המחבר חיים קניבסקי

(מעיר לאס אנג'לאס קאליפרניא בתוך שאר ספרים שהניח אבי ז"ל 
ליורשיו, והוא כבר נלב"ע כ"ט טבת תשנ"ב, ובני משפחתו בארה"ב) 

אינם יודעים מי הוא זה הר"ר ארי' ליב. נפשי בשאלתי, אם יכול  
כיר למי החותמת הזה, ועי"ז אוכל לקיים מצות השבת  להו לברר

 אבידה, וכן ינוח נפשיה של אבי ז"ל.
 ש. נ. י. (ליקווד)  תודה מראש, ותזכו למצוות!

 (כל היודע פרטים יפנה למערכת דברי שי"ח)
 

 עלי שי"ח 
 

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

 'ט פרק
 .צריך לברך שוב.  נטל ידיו ובירך והוברר שהכלי פסול ויש לפניו כלי כשר ונוטל שוב האם יכול לסמוך על הברכה הראשונה או צריך לברך שוב? ת 
  .'בחורים מבוגרים שאלו את מו"ר איפה עדיף להתפלל על מציאת זווג במירון או בעמוקה? וענה להם 'באלוקי נצור 
  .מו"ר אומר לי שתאב לקיים את כל תרי"ג מצוות חוץ מיפת תואר 
אבל הוא מחלל שבת. השיב שלא יקרא על שמו ויכוון על משה רבינו וגם שההוא   ,רוצה לתרום הרבה כסף עבור כולל וייקרא על שמו כגון משה

 חושב שזה על שמו אין בזה אונאה. 
 ארבע ילדים אושפזו בבי"ח או מפני מכות ברגלים או בצואר או בראש. בתחילה אמר שיעברו  ספרתי לו על איזה משפחה [צעירה] שבזמן אחרון

 לב"ב ואמרתי מסתמא זה לא שייך, חשב כמה שניות ואמר שאב הילדים ילמד מסכת בכורות שיש שם כל סוגי המומים.  
או לילד יעקב על שם סבא שהיה ת"ח מה לעשות, השיבאחד היה במירון ואמר כשיוולד לו בן יקרא לבנו שמעון ועתה נולד והסבא מבקש שיקר,  

 הסבא הוא לא מאן דאמר, ויקרא לילד בשם שמעון, וכך הווה.
שואל הרב וסטהיים למה בדבש שנוצר מפרחים אלו אין קדו"ש, והשיב  נה שפרחים שריחם טוב יש בהם קדושת שביעיתלשיטת הרב בדרך אמו

 מפני שהשתנה.  
ני בשני והשיב יש בזה קפידת צוואת ריה"ח ולא לעשות.שאלו האם אפשר להשתדך ש 
  אמר קידוש לבנה ביחידות ואחר זמן הזדמן למקום שיש מנין לאמירת קידוש לבנה האם יכול לצרף עצמו אליהם לא לברכה אלא לשאר התפילות

 כן.   –שאומרים, השיב 
יו שהוא הסבא אומר שבאותו עת יש לו שעור קבוע ויכול לבא רק בצהרים  רוצה לעשות ברית לבנו בשעה מוקדמת מפני זריזין מקדימין למצוות ואב

 מה עליו לעשות, השיב מו"ר שיאחר את הברית מפני שכבוד או"א עדיף.  
כן. –לפטור מתחנון, השיב  ם האם עליו להודיע שהוא חתןחתן שנמצא באמצע שבעת הימי 
 שכך נוהגים אבל מותר.   לא שמענו –האם בעת ברכת התורה מכסים את הס"ת עם המעיל 
 אסור.   –האם מותר להדליק נר חנוכה שאין עשוי להנאה בשמן של ספיחים 
 השיב שזה אותו שם, ובנו הגראי"ש הוסיף שלאמו של הגרעק"א קראו הדס. –הדס או הדסה 
.שאלו האם אפשר לקנות דירה בחודש מר חשון, והשיב שכן ושיקנו מתי שרוצים 
משיב לבדוק מזוזות ואלה שכבר בדקו משיב שיבדילו במוצש"ק דווקא על יין ולא על מיץ ענבים, וכך   –נפקדו בזש"ק  על בקשת בנים לאלו שלא

 מבואר בשבועות.
.האם מותר לשמש צעיף ככרית והאם חיישינן למה דמבואר שהיושן על בגדים גורם לשכחת הלימוד, והשיב בשעת הדחק אפשר להקל 
 שלבשו אדם חילוני אבל רק פעמיים, השיב מו"ר, עדיף לא.האם מותר להשתמש בסוודר 
דעדיף מצוות או שיחכה עד שייעשה בן י"ג קטן שבהמשך החודש ייעשה בן י"ג מה עדיף לו לקדש את הלבנה בתחילת החודש דזריזין מקדימין ל

 מצווה ועושה, השיב, כיון שיש לו מצוה בזה עדיף זריזים מקדימין למצוות.
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בס"ד

קשה עלינו פרידתך
זה היה אמור להיות טור רגיל עם מסר מפרשת 
השבוע, אבל לצערנו הרב, במוצאי שבת קודש 
כי  הקשה  בבשורה  נתבשרנו  שמות  פרשת 
הכולל  ראש   – חבורתנו  ראש  מעמנו  נלקח 

הרה"ח רבי שמחה רוזנפלד ז"ל.
מתחילת  הקדושה  חבורתנו  את  שליוה  מי   
מי שהיה שותף  ועד השבוע האחרון,  הקמתה 
בעלון זה בעת הקמתו ואף נהג לכתוב בו דברי 
החבורה  בני  עם  במסירות  שישב  מי  חיזוק, 
יחדיו, ועם כל אחד לחוד שעות על גבי שעות, 
היה  תמיד  אצלו  שעות,  שאינן  בשעות  וגם 
כובש  שבחיוך  מי  קשבת,  אוזן  למצוא  אפשר 
שנבנו  כאלו  מחיצות  גם  מחיצות,  להפיל  יכל 
חיוכו  לאור  נופלות  היו  ארוכות,  שנים  לאורך 
שהיה  הרחב  לבו  בפני  נפתחו  לבבות  הכובש, 

פתוח כאולם לכל אחד ואחד באשר הוא.
השיעור  את  מסר  עשורים  לשני  קרוב  במשך 
במסגרת כולל ערב בבית מדרשנו, בימי שמחה 
ובימי צער, בחום ובכפור, כשהיה השולחן מלא 
אחד,  מאזין  עם  לבד  כשישב  וגם  במאזינים 
השיעור היה אותו שיעור, בחן בחסד ובנעימות.
ברכות  לברך  תלמידיו  בנו  להפציר  נהג  תמיד 
בעל  חותנו  דברו  את  בצטטו  ובכוונה,  בקול 
מתרגל  יהודי  שכאשר  זצ"ל  השולחן'  'מעדני 
את  ובראשונה  בראש  מרוויח  הוא  בקול  לברך 
המצווה של ברכה בכוונה, וגם הוא מזכה אחרים 
שיענו אמן, בנוסף לכך, מי שרגיל תמיד לברך 
בקול, בשעת הספק כשאינו זוכר אם ברך ברכה 
אחרונה או לא, יכול הוא להסתמך על כך שאם 

לא שמעו אותו הרי בוודאי שלא ברך עדיין.
טור זה אינו דברי הספד, כי אם טור פרידה קצר 
וכאוב, ר' שמחה! קשה עלינו פרידתך! מי ימלא 
את החלל הגדול בלבנו? מי ינחמנו על חסרונך? 
הולכים  הטובים  שמעשיך  שמחה,  ר'  בטוחנו 

לפניך שם בעולם האמת.
 ויה"ר שתהיה מליץ יושר עבור בני משפחתך, 
ועבור  העלון,  קוראי  ועבור  החבורה,  כל  ועבור 
ד'  ומחה  לנצח  המות  ובילע  ישראל,  כלל  כל 

אלקים דמעה מעל כל פנים.
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ַחת  ִמּתַ ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֲאִני  י  ּכִ ם  ִויַדְעּתֶ
ִסְבלֹות ִמְצָרִים

 - וההתנשאות שהכתוב מעיד עליו  וסמל הגאווה  פרעה הרשע מקור 
ְיֹאִרי  ִלי  ְיֹאָריו ֲאֶׁשר ָאַמר  ֶמֶֽלְך־ִמְצַרִים ַהַּתִּנים ַהָּגדֹול ָהרֵֹבץ ְּבתֹוְך  ַּפְרעֹה 
ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִני )יחזקאל כט ג( -  אשר סבר ואמר שהוא ברא את היאור 
האמורים  ונאמנות  גדולות  מכות  זה  אחר  בזה  סופג  עצמו,  את  ואף 
ֵלָעֹנת  ֵמַאְנָּת  'ַעד־ָמַתי   – לו  כמו שנאמר  הכנעה  לידי  ולהביאו  לשנותו 
ִמָּפָני' תירגם אונקלוס 'לאתכנעא' ופירש רש"י 'מאנת להיות עני ושפל 
מפני', אך פרעה הקליפה הקשה סירב להכיר באוזלת ידו ובכוחו הרם 
שלקה  לאחר  אף  ליבו,  את  להקשות  וממשיך  הוא,  ברוך  הקדוש  של 
במכה השלישית - מכת כינים, אז כבר הודו החרטומים ש'ֶאְצַּבע ֱאֹלִקים 
אך  בלטיהם,  הכינים  את  להוציא  ביכולתם  שאין  שראו  מאחר  הּוא' 
ָיַדְעִּתי  'ֹלא  באמרו   - ערפו  את  והקשה  לזאת  גם  ליבו  שת  לא  פרעה 

ֶאת־ה' ְוַגם ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח'.
כי החי את חייו בלתי האמונה ובדעות של כפירה - הרי לא יועיל לו ולא 
יעזור לו אף ראיות גלויות והוכחות ברורות על מציאות השם והנהגתו 
את כל העולמות, כפי אשר נהג פרעה בשעה שקיבל את עשרת המכות 
מצרים  חרטומי  בידי  גם  כח  שיש  הראשונות  במכות  והוכיח  הראה   -
לעשות כן בלטיהם ועל כן סתם את ליבו מלראות את יד השם - גם אף 
בשעה שכבר לא היה בידי בשר ודם אפשרות פעולה והיה ניכר לעין כל 

שהם מעשה שמים - היקשה ואימץ את לבבו.
ואחד  אחד  כל  אצל  הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל  העבודה  היא  כך 
ָיִדי' ולבוא  מישראל, על האדם לעקור מליבו מחשבות של 'ֹּכִחי ְוֹעֶצם 
לידי דרגה נעלה באמונה עד שיראו בכל דבר הנעשה תחת שמי השמים 
את הנהגתו והשגחתו הפרטית – איך שהעולם מונהג דרך ידו הגדולה 
והרחומה של הבורא יתברך שמו, וכפי אשר דוד המלך עליו השלום בא 
למדרגה זו עד שאמר על מקלליו - 'ִּכי ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל' )שמואל ב טז( 

הוא לא ראה את המקלל אלא תלה הכל באלוקים. 
צדיק באמונתו יחיה

שבשמים  לאבינו  הישראלי  איש  של  עבודתו  עצם  אלא  בלבד  זו  לא 
א(  כד  )מכות  בגמרא  המובא  כפי  לו  שיש  האמונה  רוב  לפי  נמדדת 
ִיְחֶיה' )חבקוק  ֶּבֱאמּוָנתֹו  'ְוַצִּדיק  בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר 
כולה על  - אכן מה ראה חבקוק הנביא להעמיד את כל התורה  ד(,  ב 
כדי  עד  האמונה,   – אחת  במצוה  ולהכניסה  עומקה  ורום  חלקיה  שלל 
כך שעשה את חובת האמונה לעיקרם של התרי"ג מצוות, אלא משום 
יבוא  כך   – ותמימות  בכל חלקי האמונה בשלמות  שככל שיהיה שלם 
לידי קיום כל שאר מצוות התורה, על ידי אמונתו האיתנה יקיים את כל 

המצוות כראוי כעומד לפני המלך.
וידעתם כי אני ה'

לפני  ומתפללים  פונים  וצרה  עקא  בזמן  אשר  היא  הבריות  של  דרכן 
לפניו,  ומתחננים  שחקים  מרקיעים   - מצרותיהם  שיושיעם  הקב"ה 

- בסיבה  ודם  ואילו לאחר שבאה הרווחה תולים הדבר בישועת בשר 
פלונית או בהשתדלות יתירה, את הדבר הרע הזה באה התורה ללמדנו 
ההבטחות  כל  את  פרשתן  בריש  נאמר  כן  על   - השורש  מן  שנעקור 
ממצרים  ישראל  בני  את  שיוציא  למשה  הוא  ברוך  הבורא  שהבטיח 
'ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי  בארבעה לשונות של גאולה, ולבסוף גומר במקרא 
ְלָעם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים', 
כלומר לאחר כל הניסים והנפלאות שאעשה לכם, תישאר הדעת הנכון 
כן  וסבלותיו,  עול פרעה  זה שהוציא אתכם מתחת  הוא  והידיעה שה' 
מוטל על האדם בכל עת ועונה לראות את ישועת ה' בכל פרט ופרט 

ולהבין אף לאחר שנושע כי הכל הוא מאיתו יתברך. 
למען ספר שמי בכל הארץ

סגולה וענין נפלא נאמר כאן - פרעה הרשע עבר את כל מכות מצרים 
הנאמנים ונשאר עומד בכוחו ואף היה היחיד שניצל מטביעה בים סוף, 
ויפלא מה זכות היה לו לרשע זה שבזכותו ניצל מכל העונשים וגלי הים 
ואף האריך ימים לאחר מכן, אלא למען יוכל לספר לכל עם בני הארץ 
את ניסיו ומופתיו הגדולים שעשה בורא העולם ולא מפי השמועה אלא 
בהכרה אמיתית וברורה - בהרגישו על בשרו ממש, - כן הוא בכל אחד 
כסדרן  תמידין  עמו  הנעשים  הגדולים  הניסים  את  יספר  כאשר  ואחד 
יזכה לאריכות ימים שיוכל לפרסם את שם ה' בעולם, ולא זו בלבד אלא 
אף יתכן שכל סיבת חיותו עד עתה היתה שיוכל לספר מפלאות א-ל 

דעים – ונפלאותיו לבני אדם. 
קריאת שמע - הדרך לאמונה 

בפסוקים המובאים בפרשתינו אשר נאמרו לו למשה שיבא אל פרעה 
ה',  ָאַמר  'ּכֹה  לו:  נאמר   - מארצו  ישראל  בני  את  להוציא  אותו  ויצוה 
עשרה  שישנם  עד  אחריהן,  בפסוקים  והן  המכות  קודם  בהתראות  הן 
פעמים שהוגד לו בלשון הזה - מן הראוי לשום לב מדוע נצטווה לדבר 
אל פרעה דווקא בלשון הזה של כה, עד שחוזר עליה בכל עת בוא ומצוא 

לפני פרעה.
עשרים  ישנם  שמע  קריאת  של  ראשון  בפסוק  הנה  כי  הדבר  לבאר 
הקורא  כל  א(  ה  )ברכות  בגמרא  ואיתא  כה,  כמנין  אותיות  וחמשה 
קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב של שתי פיות, מובא בכתבי 
מזיקים  למחיקת  כן  על  יתר  זוכים  דיממא  שמע  שבקריאת  האריז"ל 
ולתיקון נפשו – את זה מלמדנו התורה - על ידי קריאת שמע בעונתה, 
נטהרים מכל הטומאות ובכך כאשר האדם נקי מכל חלאי עוונותיו בקל 

הוא שיבוא לידי אמונה שלימה ותיקון המידות.
את  ישבור  אותיות  'כה'  של  הכח  ידי  על   - פרעה  אל  שאמרו  מה  זה 
לו למשה  נאמר  כן  על   - לעולם  בורא  ויכיר שיש  וסרבנותו  עקשנותו 
ידי  ולהורות לדורות עולם שעל  - לומר  'כה'  שידבר אל פרעה בלשון 
יכירו   - אותיות  וחמשה  עשרים  הראשון  בפסוק  שיש  שמע'  'קריאת 
כל  על  פקוחה  עינו  אשר  התמידית  מהנהגתו  עולם  באי  כל  וידעו 

המעשים ובכך יבואו לידי הכרה וידיעה – 'ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ'.

להתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ
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טיב הפרשה

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש

פאשת אאאא תשרפ | א

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

מה שכתוב בברית בין הבתרים )שם טו-יב(: "והנה 

בבל,  זו  אימה  עליו,  נופלת  גדולה  חשיכה  אימה 

חשיכה זו מדי, גדולה זו יון, נופלת עליו זו אדום". 

בתוך  מצרים  גלות  את  גם  מנו  לא  מדוע  וקשה 

שאר הגלויות.

מדי  "בבל  הגלויות:  ארבע  כי  האריז"ל  ותירץ 

מהן  אחת  שכל  פרטיות,  גלויות  רק  הן  אדום"  יון 

מתנגדת לאות אחת מד' אותיות השם הוי"ה ברוך 

י', מדי כנגד אות ה' ראשונה,  בבל כנגד אות  הוא, 

יון כנגד אות ו', אדום כנגד אות ה' שניה, אבל גלות 

מצרים היא גלות כללית הכוללת בתוכה את כל ד' 

הגלויות ביחד, כי היא כנגד קוצו של אות י' הכולל 

כל ד' אותיות השם הוי"ה, לכן הזכירו חכמינו ז"ל 

רק ד' גלויות פרטיות, כי גלות מצרים איננה גלות 

מחודשת אלא כללות כל ד' הגלויות.

שתיקנו  הטעם  יששכר"  ה"בני  מבאר  זה  לפי 

ד'  כנגד  כוסות  ד'  פסח  בליל  לשתות  ז"ל  חכמינו 

בתוכה  כללה  מצרים  שגלות  מאחר  כי  מלכויות, 

נוכל  מצרים  מגאולת  כן  אם  הגלויות,  ד'  כל  את 

ד'  מכל  אותנו  לגאול  הקב"ה  שעתיד  להתחזק 

מהקליפה  הוציאנו  הקב"ה  אם  שהרי  הגלויות, 

ד'  כל  את  בתוכה  שכללה  מצרים  של  הגדולה 

שיוציאנו  וכמה  כמה  אחת  על  ביחד,  הגלויות 

בפרטות מכל אחת מארבע הגלויות בפני עצמה, 

אלו דבריו הקדושים.

 ד' שלבים מהפיאאד מהמצאים
עד להתחבאאת עם הקברה

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים רעיון 

מה  פי  על  גאולה,  של  הלשונות  ד'  בביאור  חדש 

אור  בחיי,  רבינו  ]רמב"ן,  המפרשים  שנתייגעו 

"והוצאתי  הלשון:  כפל  לבאר  יקר[  כלי  החיים, 

אתכם  והצלתי  מצרים,  סבלות  מתחת  אתכם 

מן  ההוצאה  ראשונה  ובהשקפה  מעבודתם", 

"סבלות מצרים" היא הצלה "מעבודתם".

שגזר  הגזירות  ד'  כי  כהונה"  ב"מתנות  ופירש 

גזירת השעבוד )שמות א-יד(: "וימררו  א.  פרעה הן: 

את חייהם בעבודה קשה". ב. גזירת טביעת הבנים 

ג.  תשליכוהו".  היאורה  הילוד  הבן  "כל  כב(:  )שם 

שחיטת הילדים )שם ב-כג(: "ויהי בימים הרבים ההם 

וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה". 

ופירש רש"י: "נצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל 

"לא  ה-ז(:  )שם  העבודה  הכבדת  ד.  בדמם".  ורוחץ 

תאספון לתת תבן לעם ללבון הלבנים".

ד'  כי  למדים,  אנו  הטורים"  "בעל  מדברי 

הן  מצרים,  בגאולת  שנאמרו  גאולה  של  לשונות 

כנגד ד' גאולות שעתיד הקב"ה לגאול את ישראל 

קדשו:  ובלשון  אדום,  יון,  מדי,  בבל,  גלויות:  מד' 

ארבעה  ולקחתי,  וגאלתי,  והצלתי,  "והוצאתי, 

לשונות של גאולה כנגד ארבעה מלכויות, ובאחרון 

כתיב ולקחתי כנגד אדום, ועל כן כתיב ביה ולקחתי, 

כאדם הלוקח בחזקה, שהוא קשה מכולם".

הטורים"  "בעל  לדברי  המקור  כי  ונראה 

"מניין  ששואל:  הנ"ל  ירושלמי  בתלמוד  הוא 

לארבעה כוסות", ומביא על כך הטעם הנ"ל כנגד 

טעם:  עוד  ומוסיף  גאולה,  של  לשונות  ארבע 

ופירש  מלכויות".  ארבעה  כנגד  אמר  לוי  "רבי 

ב"יפה מראה" כי ד' הכוסות תכליתם לחזק את 

כן  ממצרים  אותנו  שגאל  כמו  כי  בה',  ביטחוננו 

יגאלנו מכל ד' המלכויות.

וכתב "הבני יששכר" )ניסן מאמר ד דרוש ג על דרך 

הדרוש( לבאר הקשר בין הגאולה ממצרים לגאולה 

האריז"ל  שהקשה  מה  פי  על  הגלויות,  משאר 

ב"לקוטי תורה" )ריש פרשת כי תצא(, על מה שמצינו 

גלויות:  ד'  רק  תמיד  שהזכירו  ז"ל  חכמינו  בדברי 

בבל, מדי, יון, אדום, כמו שדרשו במדרש )ב"ר ב-ד( 

מה שכתוב )בראשית א-ב(:

זה  ובוהו  בבל,  גלות  זה  תוהו  היתה  "והארץ 

זה  תהום  פני  על  יון,  גלות  זה  וחושך  מדי,  גלות 

חקר  להם  שאין  ]אדום[  הרשע  ממלכת  גלות 

מד-יז(  )ב"ר  במדרש  עוד  דרשו  וכן  התהום".  כמו 

טוב,  מה  בעתו  דבר  וארא  פרשת  בפרשתנו 

שנזכרו  גאולה  של  לשונות  בארבע  להתבונן 

חותמן  את  שהשאירו  ממצרים,  ישראל  בגאולת 

על כל ארבע הגלויות שגלו בהן ישראל: בבל, מדי, 

יון, אדום, וארבע הגאולות מגלויות הללו, והנה הן 

לפנינו )שמות ו-ו(:

"לכן אמור לבני ישראל אני ה' 'והוצאתי' אתכם 

מתחת סבלות מצרים, 'והצלתי' אתכם מעבודתם, 

גדולים,  ובשפטים  נטויה  בזרוע  אתכם  'וגאלתי' 

לאלקים,  לכם  והייתי  לעם  לי  אתכם  'ולקחתי' 

כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת  וידעתם 

סבלות מצרים".

במאמר  כי  עינינו,  את  האירו  ז"ל  חכמינו 

גאולה:  של  לשונות  ארבע  הקב"ה  הזכיר  זה 

והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, וכנגדן תיקנו 

לשתות בליל פסח ארבע כוסות יין, ומקור הדבר 

לארבעה  "מניין  סח:(:  )פסחים  ירושלמי  בתלמוד 

ארבע  כנגד  בנייה,  רבי  בשם  יוחנן  רבי  כוסות, 

והוצאתי  ה'  אני  ישראל  לבני  אמור  לכן  גאולות, 

והוצאתי,  וגו',  לי לעם  ולקחת אתכם  וגו',  אתכם 

והצלתי, וגאלתי, ולקחתי".

וצריך ביאור מה שהכפיל הקב"ה את הבטחתו 

כי  מצרים",  סבלות  "מתחת  ישראל  את  שיוציא 

"והוצאתי אתכם  פתח בכך את הבטחת הגאולה: 

מתחת סבלות מצרים", ואחרי שהזכיר את כל ד' 

לשונות של הגאולה סיים שוב: וידעתם כי אני ה' 

אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים".

ד' לשאנאת של גאאלה כנגד ד' גאאלאת

במדרש  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

ד'  הקב"ה  שהזכיר  הטעם  פח-ה(  )שמו"ר  בפרשתנו 

לשונות של גאולה: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות 

והצלתי,  והוצאתי,  כאן,  יש  גאולות  ד'  מצרים. 

וגאלתי, ולקחתי, כנגד ד' גזירות שגזר עליהן פרעה, 

וכנגדן תיקנו חכמים ד' כוסות בליל הפסח, לקיים 

מה שנאמר )תהלים קטז-יג( כוס ישועות אשא ובשם 

ה' אקרא".

ראהאצאתי אתכם מתחת סבלאת מצאיםר

 הקשא הנפלא בין אאבע לשאנאת של גאאלה
אהלקח הנשגב להתאחק בגלאת מקאבת הגאים

חיים בגן עדן
איך זה יכול להיות?!

חושב  ואני  מאוד,  חזק  רעיון  שמעתי  השבוע 
המסר  מאתנו.  אחד  כל  ללוות  צריך  הזה  שהרעיון 
שיוצא ממנו מעצב את כל ההסתכלות על העולם 
איך  בדיוק  לך  תקבע  שלו  וההפנמה  החיים  ועל 

תחווה את החיים שלך!

הרעיון הוא כזה.

בפרשת בראשית מסופר שאדם הראשון היה בגן 
צריך.  שהיה  מה  כל  לו  היה  נפלא.  היה  הכול  עדן. 
נשאר לו רק להתענג. הבורא ברא את האדם כדי 

לחיות במציאות הקסומה הזאת.

אבל...

אדם הראשון עבר על הציווי של הבורא ואכל מעץ 
כתוב  מכך  כתוצאה  בניסיון.  עמד  לא  הוא  הדעת. 
שהבורא גירש אותו מגן עדן. הוא שלח אותו לעולם 
קשה ואכזרי, עולם של התמודדות בזוגיות ובפרנסה. 
במקום להתענג בגן עדן, הוא מתחיל לאכול קוצים 

ודרדרים.

שהבורא  להיות  יכול  זה  איך  השאלה,  נשאלת 
מגרש את יציר כפיו מגן עדן? הרי הבורא כולו טוב 
לנו  שיהיה  כדי  להתענג,  כדי  אותנו  וברא  ומיטיב 
 – עדן  גן  של  חיים  ונחיה  לנו  שדרוש  מה  כל  בדיוק 
איך זה יכול להיות שהוא בכבודו ובעצמו מגרש את 

האדם לעולם של מחסור וחיים קשים?

אנחנו עדיין בגן עדן
בא יהונתן בן עוזיאל ומתרגם את הגזירה על אדם 
הראשון כך: "נגזור עלוהי ונטרדיה מן גינתא דעדן" 
ואת הפסוק "ויגרש את האדם" הוא מתרגם באותו 
ממש  גירוש  היה  לא  זה  אדם".  ית  "וטריד  הקו: 
עדן,  בגן  נשאר  אכן  האדם  כלומר,  הטרדה.  אלא 
אבל ההטרדות הדמיונות והבלבולים – יוצרים אצלו 

תפיסת מציאות שהוא חושב ומרגיש שהוא בעולם 
קשה ואכזרי, בעולם של עמל וקללה, יזע ומרירות.

לא  אנחנו  אבל  עדן,  בגן  עדיין  שאנחנו  יוצא 
מרגישים את הגן עדן בגלל כל הטרדות שתופסות 
לנו את המוח ואת הלב. אבל יש לנו בחירה מלאה

עדן.  בגן  ולחיות  ולחזור  הטרדות  מכל  להיפטר 
וכמובן יש לנו גם אפשרות להמשיך ולחיות בעולם 
הבלבול והדמיון ולאבד את הרגשת הגן עדן, להיות 
זה   – והגיהינום  העדן  גן  גיהינום.  ולהרגיש  עדן  בגן 

הכול בראש שלך.

ומדוע זה דווקא העונש? כי כשהאדם היה בגן עדן 
– במקום לשמוח בחלקו ולהודות לה' ולהתענג הוא 
דימיונית  בצורה  המציאות  כל  את  לראות  החליט 
שאי  פירושו  הדעת  מעץ  לאכול  שהאיסור  כאילו 
את  רוצה  שה'  וכאילו  העצים,  מכל  לאכול  אפשר 
והעונש  ובמפרשים.  בפסוקים  כמבואר  וכו'  רעתם 
לחיות  בחרת  אתה   – מידה  כנגד  מידה  בדיוק  הוא 
מהמציאות  ולהתעלם  לעצמך  שיצרת  בדימיונות 
טרדות  של  עבה  ִשְכָבה  תקבל  אתה  הטובה, 
עצמך  את  לנתק  תהיה  שלך  והבחירה  ודמיונות 
שבעצם  האמתית  במציאות  ולהתבונן  מהטרדות 

הכול טוב ומושלם וכך לחזור לגן עדן.

הזיווג שלך זה גן העדן שלך
רק  נובעים  הזה  בעולם  והסבל  הצער  כל 
מהטרדות. מזה שאנחנו לא מרגישים את הגן עדן 
זה  בגיהינום.  ושאנחנו  לנו  שחסר  בטעות  וחושבים 
יסוד להרבה מאוד דברים בחיים, וזה היסוד לתיקון 
הברית ולשלום בית. נכתוב את הדברים לגבר אבל 

הם נכונים כמובן גם לאישה.

לכל אחד יש זיווג. העבודה שלו היא להבין שהזיווג 
שלו זה הגן עדן שלו. זה חלקו. והוא צריך לשמוח 
בחלקו. חוץ מבת הזוג שלך, אין לך אף אחד בעולם. 
אם אדם היה מרגיש כך, הוא באמת היה אוהב את 

אשתו ושמח בה והיה לו גן עדן.

אבל אם הוא מסתכל בחוץ וחומד נשים אחרות 
– הוא מתחיל להרגיש גיהינום כאילו ה' מונע ממנו 
את כל הנשים ומשאיר אותו "רק" עם אשתו. הוא 
לא  והו  גיהינום,  זה  שלו  עדן  שהגן  להרגיש  מתחיל 
מבין שכל מה שיש בחוץ זו לא מציאות אלא אלה 

רק טרדות שמגרשות אותו מגן העדן שלו.

מזיווגו"  "נוטה  הוא  החוצה  מסתכל  כשאדם 
כהגדרתו של רבי נחמן, כלומר הוא בוגד בזיווגו, יש 
בגידה בעיניים, יש בגידה במחשבה, יש בגידה בלב, 
שברגע  הוא  השווה  הצד  ר"ל.  במעשה  בגידה  ויש 
שלו  העדן  מגן  נטרד  הוא  לבגוד  מתחיל  שאדם 

ומתחיל לחיות חיים של בלבולים ודמיונות.

שמירת הקשר הפנימי
ימי השובבי"ם הם ששת השבועות שבהם קוראים 
שעבר  בשבוע  שמות.  ספר  תחילת  את  בתורה 
רבי  הברית.  לתיקון  מסוגלים  אלה  שימים  כתבנו 
נחמן מגלה שכל הבעיות בשלום בית מגיעות מפגם 
הברית, מזה שאדם נוטה מזיווגו, ורק על ידי תיקון 

הברית ניתן לזכות לשלום בית ולחיבור אמתי.

כי אין הבדל בכלל בין רווק לנשוי, לכל אחד ישנו 
זיווג אמתי אחד שעליו לשמור לו נאמנות מוחלטת. 
כי הקשר בין איש לאשתו, גם לפני הנישואין, מתחיל 
לאחר  שכן  וכל  הנשמות,  שבין  הפנימי  מהקשר 
 – מתקלקל  הזה  הפנימי  הקשר  כאשר  הנישואין. 
נעשה קלקול חיצוני, כלומר שקשה לו להתחבר עם 
בת זוגו וזה מתבטא בעיכוב בשידוך או בקשיי שלום 
בית – אין חיבור, אין שפה משותפת, לא מצליחים 

לחיות באחדות...

של  הנוראה  המגיפה  על  כתבנו  שעבר  בשבוע 
בנושא  בדיוק  דבר  ואותו  בדורנו.  בשידוך  העיכוב 
האלה  הבעיות  ששתי  מכיוון   – בזוגיות  הבעיות 

נובעות מאותו שורש, כלומר מפגם הברית.

אנחנו נמצאים בדור שבו אחוזי הגירושין נוראיים, 
ונורא עוד יותר לשמוע על החוסר בנאמנות בין בני 
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