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“Zevulun shall dwell by seashores”

Explaining Ilfa’s Enigmatic Challenge

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

Torah—up until this very day and for all eternity.  This is 
expressed in the following Mishnah (Avos 3, 17): אם אין" 

 ”if there is no “kemach—קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח"
(literally flour; sustenance) there is no Torah; if there 
is no Torah, there is no “kemach” (sustenance).  
This dictum begs the question: Those Torah-scholars, 
who accepted upon themselves the yoke of Torah and 
removed themselves from worldly endeavors, how were 
they able to engage in Torah-study?  After all, the Mishnah 
says explicitly: “if there is no sustenance, there is no 
Torah.”  Conversely, those who engage in business and 
commerce to support their families, how are they able to 
succeed?  After all, the Mishnah says explicitly: “If there 
is not Torah, there is no sustenance.”  Clearly, it is 
imperative that the latter also designate times for Torah-
study.  Notwithstanding, how can the small amount of 
time they devote to Torah enable them to accumulate an 
ample, abundant sustenance?  

Without a doubt, the answer to both of these 
questions is related to the magnificent partnership 
between Yissachar and Zevulun.  Those Jews who engage 
in business and commerce to support their families are 
also obliged to support the “talmidei chachamim”—the 
Torah-scholars—who accepted upon themselves the 
yoke of Torah.  As their reward, it is considered as if they 
also engaged in significant Torah-study.  This, in fact, 
is how the halachah reads in the Shulchan Aruch (Y.D. 
Hilchos Talmud Torah 246, 1): 

שלם  בין  עשיר,  בין  עני  בין  תורה,  בתלמוד  חייב  ישראל  איש  "כל 

על  המחזר  עני  אפילו  גדול,  זקן  בין  בחור  בין  יסורים,  בעל  בין  בגופו 

In this week’s parsha, parshas Vayechi, we learn 
about the wonderful partnership that existed between 
Yissachar and Zevulun, whose merit sustains us to this 
very day, in the footsteps of Mashiach.  For, all we have left 
is the Torah; and in the merit of dedicating ourselves to 
its study, we will realize the final, complete geulah.  As the 
Ohr HaChaim hakadosh teaches us (Tetzaveh), the final 
geulah will come solely in the merit of Torah-study.  

Thus, it is fitting that we examine the berachah 
Yaakov Avinu bestowed upon Zevulun, the benefactor 
of Yissachar, the pillar of Torah (Bereishis 49, 13):זבולון" 

צידון" על  וירכתו  אניות  לחוף  והוא  ישכון  ימים   Zevulun—לחוף 
shall dwell by seashores; and he shall be at the ship’s 
harbor, and his end is at Sidon.  Rashi explains: His 
land will be on seashores . . . “And he” will constantly 
be found at “the shore of ships,” at the harbor, 
where ships bring merchandise.  For, Zevulun would 
engage in commerce, and provide food for the tribe 
of Yissachar, while they would engage in Torah-
study.  This is the meaning of Moshe’s statement: 
“Rejoice Zevulun in your going forth, and Yissachar 
in your tents.”  Zevulun would go out to engage in 
commerce, and Yissachar would engage in Torah-
study in tents.  

The Partnership of Zevulun and Yissachar 
Combined Torah with “Kemach”

The sacred partnership of Yissachar and Zevulun 
represents the solid foundation guaranteeing the 
survival of the people of Yisrael—the people of the 
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By Rabbi Shmuel Gluck

hen people mistreat others there is always the perpetrator 
and the victim.  In the world of therapy, the victim is 
sometimes referred to as the enabler.  While not every 
victim is an enabler, it is often the case.  Research has shown 

that people that mug people on the street look for a specific profile.  
Within families, it is known that apologizing when the person has done 
nothing wrong empowers the bully to become more aggressive.
 
The Torah has a third way to describe the victim.  The Medrash (99/1) 
in this week's Parsha explains why the Bais Hamikdosh  was built on 
Binyomin's land.  Kulchem Heyisem Shutfim Bimichiroso Shel Yoseph.  You 
were all involved in the sale of Yoseph. That statement includes Yoseph 
himself, the victim, as being partially responsible.  Why?
 
People’s actions must consider more than, “Should I help my brothers?”, 

or, “Should I critique my brothers?” The question which must be asked is, 
“Should I, and if I do, how will they respond?”
 
People must be careful when interacting with others to ensure that they 
don’t press the other person's buttons.  Yoseph, sincerely but erroneously, 
criticized his brothers, and that contributed to their decision to first kill 
and then sell him.  Therefore, he is also a part of the sin of selling Yoseph 
to Mitzrayim.
 
All of our actions must consider how others will react to us.  Instead of 
becoming upset at them for reacting poorly, we should realize that we 
made the wrong decision.  When we do, we must humbly realize that we 
too share blame for the behavior of those we are trying to help.  Then, 
instead of continuing our approach we should reconsider what the most 
effective way to help them is.  
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

his article expresses a personal thought.  Instead of this thought 
originating from my interactions with others, this thought is 
something that I realized about myself.  It is a challenge that I 
grapple with, or at least I should.  What I noticed was that my 

standards and behaviors dramatically changed dependent on whether I 
was alone or if I was with others.  While that is common knowledge, 
I don’t believe that people appreciate the gap between the contrasting 
behaviors or appreciate that they have the ability to correct this.
 
People want to believe that they should be defined by their values, yet they 
judge others by how they behave.  Some people even 
ridicule others for believing that they fool themselves 
when they try to convince themselves that they are 
good people for wanting to do what’s right.  There is 
definitely truth, in degrees, to that statement.  People 
must acknowledge to themselves that values that are 
not acted on don’t truly define them.
 
Nevertheless, there is another way (that is just as 
true) to define people consistent with their values even when their 
actions do occasionally contradict those stated values.  Most people are 
inherently good people who want to do what is right.  It’s true that we 
also want to have fun, be popular, and the rest of our personal needs that 
get in the way of being good.
 
I realized that this contradiction is usually because most people act 
better when alone than when they mingle with others.  At that point, they 
stopped acting deliberately and their behaviors are in strong contrast with 
their values.  Why does that consistently happen with almost everyone?
 
I find myself disliking certain behaviors.  Nevertheless, I often find myself 

doing those same things, mostly when I am with others. I am not referring 
to moments of weakness. I am referring to, without thought, acting 
contrary to how I believe that I should act.
 
Before I describe the root of the problem I would like to remind readers 
that everyone has the ability to think logically. People, instinctively, 
know how they should act and, at least initially, how they want to act. 
That’s because Hashem has given people the ability to think logically and 
draw the conclusions that are consistent with the Torah. (The Malbim 
explains that this ability is the result of the Torah taught to us before 

birth.  Although we are forced to forget that Torah, 
its knowledge is infused in our DNA and guides us 
without our awareness.)
Therefore, our thoughts when we are alone are 
often our common sense, infused with the common 
sense taught to us by the Torah.  Of course, people 
can still become angry, resentful, and misguided.  
Nevertheless, when people are alone they are at 
their best.

 
I do have to offer a disclaimer.  People’s thought processes can erode.  
They begin, when they are young, thinking rationally.  After acting contrary 
time after time, their Neshama becomes tainted, similar to what lungs 
look like after one cigarette, then two, then after months and years.
 
In addition, initially, people are offended by irrational and destructive 
thoughts. It is only after people repeat counter logical conclusions and 
behaviors that their Neshama, their conscience, become comfortable 
with illogic.  Nevertheless, left alone, healthy Torah-based thoughts will 
emerge.  How much of a hold on the person it takes will depend on the 
person's previous experiences.

T
 Why We Act Differently Than We Want To By Rabbi Shmuel Gluck

"But it is also based

on who we are 

interacting with."
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Parshas Vayechi - The Healing Power of Yaakov Avinu 

David Gurwitz 

   
Chanukah still beckons.  

As I was sitting over the light, I looked at the shemen and realized that the letters of shemen, when 
spelled out - Shin (Shin - 300, Yud - 10, Nun - 10), Mem (Mem - 40, Mem - 40), and Nun (Nun - 50, Nun 
- 50) - have a value, with the kollel, of 541, the same value as Yisroel. 

I’d like to combine this with a related thought which came to me a few weeks in the drush on Parshas 
Toldos. 

When the letters of Chanukah are spelled out, they teach us something fascinating about what - or who - 
is inside Chanukah: Ches (Ches - 8, Sof - 400), Nun (Nun - 50, Nun - 50), Vov (Vov - 6, Vov - 6), Kof 
(Kof - 20, Pey - 80), and Hey (Hey - 5, Hey - 5). The total spelled-out value is 630.  

When the outside letters - Chanukah, 89 - are subtracted from the milui, or spelled-out value of the letters 
(630), the result is 541, the value of Yisroel. We really are the inner core of Chanukah. 

This drush is being written on Zos - Zayin (7) and Alef (1), connected to Tof, eternity - Chanukah, the 
eighth day of Chanukah. The eighth bracha in Shemonah Esrei is Refoeinu. 

Chazal tell us that the gematria of lehadlik (179) and Zos (408) Chanukah (89) equals the gematria of 
refuah (292) sheleimah (375). 

Therefore, let’s look at the topics of Yaakov Avinu and healing. Yaakov embodies the sefirah of tiferes, 
which comes from the word pe’er, balance. When the letters of pe’er are rearranged, they spell the word 
rofeh, to heal. Yaakov is associated with healing, since Chazal say that “Yaakov lo meis” and that he lives 
on through his descendants. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l elucidates the discussion of sickness and healing that appears in both 
Parshas Vayechi and its related Tehillim, kappitel 41, “Lamnatzeiach mizmor leDovid.”  

In this week’s parsha, the Torah states (48:1), “Vayehi acharei hadevorim ha’eilah vayomer leYosef hineh 
avicha choleh - And it was after those things that it was told to Yosef, ‘Your father is sick.’” 

Rav Hirsch describes how the word acharei introduces a crisis. Choleh, sickness, starts with the letter Ches 
(as does Chanukah) and always expresses a “checking of an action,” similar to the word combination of 
noeh and noach. Ha’eilah comes from the word olah, which means an independent raising and a 
development. Rav Hirsch says here that dead material sinks, while the force of life moves living material 
upward.   

s we learned in Parshas Vayigash, the saga of the severance of Yosef 
and his brothers came to an end. They are finally reconciled and 
moved to the land of Goshen under Yosef 's direction. Haftoras 
Vayigash so movingly describes the  שלום of  לעתיד לבוא as being told 

by Yechezkiel to take a wooden tablet inscribed with the name Yehuda and 
another inscribed with the name Yosef and to hold them together, והיו לאחדים 
 and they shall become ONE in your hand. Klal Yisroel will become one בידך 
nation again under the leadership of Dovid Avdi, one shepherd for ALL of 
Yisroel. 

How powerful, how potent did the words of the Haftorah feel for Klal Yisroel 
this past week at the Siyum Hashas. For anyone looking beyond the pomp 
and circumstance had an image in the back of their minds of a scene more 
momentous, even more essential than the Siyum. The last time, in recent 
memory, that so many thousands of Yiden, stood together, shoulder to 
shoulder for the  כבוד התורה was Har Sinai, כאיש אחד בלב אחד. We saw thousands 
upon thousands of Jews, many periling the elements even with smiles and 
joy written on their faces (at least the ones that were printed) celebrating our 
Torah and giving the well earned respect to those heroes, גיבורי כח that finished 
the cycle. Yiden rejoicing and rededicating themselves to learning Torahאשרי. 
עין ראתה זאת –

There is however another aspect to the great Siyum of the Daf Hayomi. It 
is true, we filled stadiums with celebrants, traveling from הארץ כנפות   ארבע 
consumed with Ahavas Hatorah but there was something else. The Daf 
Hayomi created an incomparable אחדות apart from the increase of the greatest 
of all the Mitzvos, Talmud Torah. What can compare to thousands of Yiden 
sharing the common denominator of learning the SAME DAF, every day, 365 
every year for seven and a half years. All the “Yiddishe Kep", their intellect, 
their heart and soul poring over the same page. I finally understood the 
expression we use; we are on the same page. What else can create a unity that 
makes us inseparable on a universal scale? We saw a manifestation of Rabeinu 
Saadia Gaons declaration of our existence: we are not a nation except for the 
Torah. The ultimate source of our unity is der “Heiligeh Torah”.

How beautiful are the words of the Netziv (last הרחב דבר ויחי) to explain Nevuas 
Yechezkiel mentioned earlier. He takes note of the description of the two 
tablets. Yehuda’s tablet read חבריו ישראל  while Yosef ולבני  's tablet read בית  וכל 
 He explains that Yehuda was the spiritual ruler, the one sent to .ישראל חבריו 
Mitzrayim first to create a Yeshiva while Yosef was the more mundane ruler, 
feeding Mitzrayim and the entire world. Yehuda was Torah while Yosef was 
Gemilas Chasadim. Being that it is much easier to excel in Chesed- hence 
 whereas Torah requires much more dedication, more “Ameilus" and is וכל
reserved for the elite, the few real warriors- therefore וכל is not used. But, 
explains the Netziv, at the end of days, EVERYONE will be united under the 
leadership of Yehuda, Moshiach Ben Dovid, under the flag of Torah because 
in order for everything, even caring and considerate Chesed must be guided 
and conducted through Torah. Only through the umbrella of Torah will Yiden 
be united, in Ruchnius and in the social fabric of our nation. 

Torah is the great uniter for all factions of Yisroel. This is perhaps the 
understanding of an interesting question on the Pasuk  (50:15) יוסף  ויראו אחי 
 the brothers saw that their father was dead and they worried that כי מת אביהם
Yosef would now take revenge which led them to fabricate a story etc. Nearly 
the entire Parsha, beginning with Yaakov on his deathbed, to the Levaya 

and burial revolves around the Petirah of Yaakov, and only NOW they saw 
their father was dead? Rashi points out that Yosef no longer invited them 
to eat with him. We wonder at that as well (see Toras Michael from Harav 
Forshlager). It seems that the brothers sensed something was different, the 
comradery was not as it was. Mefarshim say that from the moment of האספו 
 assembly yourselves and I will tell you about the end of days (49:1) ואגידה לכם
they realized that they needed unity to reach the קץ. That was only possible 
if they gathered around Yaakov – the Av of Torah-  תתן אמת ליעקב. Chazal in 
various places (see Harav Leib Chasman in Ohr Yahel  ח"ג במדבר) that when 
Yisroel asked Moshe for Degalim as the Malachim have, Moshe feared it 
would lead to Machlokes and segregation. Some of us have sadly seen people 
of pathetically low self esteem, storm out of a Simcha because of the table they 
were seated at. Hashem comforted Moshe and said: there are no surprises 
here, they all know their place from the time they surrounded Yaakov's bed. 
They all recognized their unique niche in the circle of Klal Yisroel BECAUSE 
the Torah-Yaakov Aveinu himself- the Mishkan with its Aron Hakodesh as 
the center of their existence. It may be that once Yaakov was no longer there-
the center of Torah- the kinship had frayed at the edges and the question that 
had certainly haunted them became real and they felt the need to address it. 

Many people said that the most inspiring moments of the Siyum was the 
dancing. Seeing the vast display of different styles of Yiden, holding hands 
and dancing  בשמחת התורה was certainly heartwarming and stirred the ember 
of a lasting Shalom between us becoming a reality. Circles of Lomdim, circles 
of spectators , circles of teenagers and children, women who facilitate the 
Lomdim's participation, ALL TOGETHER.

I once heard a story, I can’t remember its source, but I don’t think I will forget 
it. During the extremely difficult years in Russia, a clandestine Gemara Shiur 
was started in a small and cramped cellar. One of the attendees was a very, 
very large unlearned man, that after about five minutes of learning would fall 
asleep for the duration of the Shiur. As the attendees of the Shiur increased 
the room because very uncomfortable and the rumbling started. He sleeps 
anyway and takes up to much room, he doesn’t grasp it at all, became the 
reason to ask him to leave and sleep somewhere else. One day after the Shiur, 
the man got up and said I’ve heard the rumblings but then lifted up his shirt to 
reveal a back full of ugly welts that looked like they were put there with hate. 
He said I used to go to a café in Moscow for coffee that was also frequented by 
antigovernment groups. One day the KGB attacked the café mercilessly and 
beat me despite my protests that I am not part of them, I only come for coffee. 
The relentless attack continued as they said; “if you sit with them you’re part 
of them". The man paused and continued to say, one day I’m going to stand 
before the Bais Din in heaven and they will accuse me of being not learned. 
But I’ll answer, if for the KGB sitting with them meant you’re part of them, I’d 
expect the same from the Heavenly Court.

Tayere Yiden, if you learned the Daf or not, take a good look at those that did 
in your Shul. Giants of discipline, a love of Torah that motivates them to rise 
early, to stay up late, to postpone relaxation are you’re Shul-mates. Revel in 
those moments of Achdus through the Daf, we are the nation of the book and 
Baruch Hashem I am part of it, והיו לאחדים בידיך.

May we all be Zocheh 
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‘The waiver and its reward’ – 'הוויתור ותגמולו'  
I read in one of the Sabbath parsha sheets a story about an 
arrogant man who decided to bequeath to two partners who 
treated him devotedly and took care of all his needs together and 
each separately his entire fortune. At one point, the man was 
maligned by one of the partners and he took him out of the 
inheritance, leaving him a meager sum, but after a while, his will 
was reconciled and restored as initially, and even brought him a 
legal document confirming the inheritance as it had been.  
After the man passed away, to his great dismay his partner 
revealed that he had made a deal with the lawyer and he had shut 
him out of the inheritance totaling several million dollars. Sadly, 
his best friend advised him to fly to Israel and seek advice from 
the ‘Sheivet Levi’ zt”l. The ‘Sheivet Levi’ advised him not to pursue 
it in court and not to cause a dispute and his blessing will come 
twofold. He heeded the advice of the Rav, destroyed the 
document, and remained cordial with his friend. 
Luck shone on him and anything he touched he saw blessing and 
he became very rich. Several years later, the partner that gave in 
and his friend who advised him to go to the Sheivet Levi told him 
that the Sheivet Levi was in town and he suggested they go for a 
bracha. He was pleased with the suggestion and he went for a 
bracha. When the Sheivet Levi saw him he said, “Was it worth 
giving in?” He replied that as of that day he had amassed six times 
the amount of the inheritance!!! 
I told this story to the woman that comes to help me with the 
housework. The aide began to cry, and she said that she had just 
gotten up from shivah and they started to argue over the 
inheritance. Some brothers decided to dispossess her of her 
inheritance and give her a pittance as well as cutting off another 
brother… she decided to fight them and get what she deserved at 
the expense of breaking up the family!!! 
But now she said with a voice choked with tears: “I feel that this is 
a sign from Heaven that you told me the story just now, when my 
heart was set on revenge. Now I am going to let them know that I 
am waiving my portion of the inheritance and I don’t even want 
one penny of it!!!” 
Two days later, she called and told me that she did waive the 
whole inheritance which caused the brothers to be shocked and 
embarrassed by their dispute. They asked for forgiveness and 
divided it evenly wholeheartedly with no animosity, with honor 
and love as all the brothers and sisters gave in. The main thing is 
not to fight!!! 

  א.ה.
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קב בארץ מצריםחי יעוי  
Yaakov lived in the land of Egypt  

Recently, many people were able to finish Shas. Some of them for 
the first time and some of them for the second or third time or 
even more. However, among them are many who began learning 
the daf together with Am Yisrael, but, fell off during the journey. 
Either after a daf or after one mesechta or even after half of Shas, 
they walk around with a touch of bitterness, how? How did so 
many people manage to finish, but a schlemiel like me have not 
finished Shas even once? 
We are in a world that is filled with challenges, confusion, 
distractions, and for every good thing that we want to do, 
innumerable distractions confront us. Just thinking about all that 
challenges that face us, we are liable to chas v’shalom give up 
hope and become broken. But let us stop for a minute and think 
about it, who placed all these challenges before us on the way, 
and for what purpose? Fine, it is clear that HaKadosh Baruch Hu 
did all this, but what purpose do the challenges serve? Why can’t I 
simply start and finish Shas without so many difficulties?! 
Our parsha relates (47:28) 'ויחי יעקב בארץ מצרים' – ‘Yaakov lived in 
the land of Egypt’, and the commentaries explain that Yaakov 
Avinu only lived a good life for those seventeen years. This is 
puzzling, Egypt is famously known as hint to the difficulties and 
subjugation. If so, then now Yaakov had a good life? All the years 
that he was in the Holy Land were not consider ‘living’ and only in 
the land of Egypt, in a place of tumah and challenges, in a place of 
subjugation, this is where he starts to live?! The answer is, yes, 
specifically in this difficult place he began to live, for from the 
difficulty he acquired satisfaction. 
HaKadosh Baruch Hu could have created you without challenges, 
but then you would have only been an angel. Does an angel have 
satisfaction when it fulfills the will of Hashem? No, because it 
simply has no other way. Shlomo HaMelech says,  אף תורתי עמדה'
 still my Torah stayed with me’ and Chazal expound (Koheles‘ – לי'
Rabbah to 2:9) ‘the Torah that I learned still stayed with me’. That 
is, the essential pleasure and benefit of learning only comes from 
the Torah that I worked hard at. We strengthened ourselves, we 
did battle, we fell, and we got up again, and despite all this, we 
tried and started again, and we remind ourselves that the 
challenges – that is our ‘life’! 

- Tiv HaTorah - Vayechi 
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Part of a Whole 
ויחי יעקב בארץ  “ 47:28
מצרים שבע עשרה שנה,  
ויהי ימי יעקב שני חייו שבע  
 ”שנים וארבעים ומאת שנה 
“Yaakov live in the land 

of Mitzrayim for seventeen years, and 
Yaakov’s days, the years of his life, were one 
hundred and forty-seven years.” Why does 
the Posuk need to say, “ימי יעקב שני חייו” – The 
days of Yaakov, the years of his life”?  This 
seems to be superfluous, as the Torah could 
have just written that these are the years of 
his life, or these are the days of his life, but 
it does not appear that there is a need for 
both.    
 The words, “שני חייו” are extra, as 
the Posuk could have just said that the days 
of Yaakov’s life were 147 years.   This can 
be explained with a Moshol.  There is a 
complete vessel comprised of many large 
and small pieces attached together.  When 
one looks at any part of this vessel, whether 
it be the big pieces or the small pieces, it is 
called by whatever the complete vessel is 
called.  The Gemara in Shabbos 92b says 
that if two people make something that 
each one on his own cannot make, each one 
is Chayiv for what he did, for it is 
considered that each one made the entire 
thing.  The same is with those small pieces 
within the vessel, while it may not be a 
main part of it, however, if that small piece 
were to be removed, it would no longer be a 
complete vessel, that small piece has the 
same name and characteristics as the entire 
vessel.  However, if that vessel were to 
break into pieces, then the large pieces 
would be considered large pieces, while the 
small pieces would be considered small 
pieces.   

The same applies with a person. A 
person works on this world to make himself 
complete. If one makes himself into a 
complete vessel, then each and every day of 
his life that are a part of his being a 
complete vessel are called his entire life – 
they are called after the complete vessel for 
they are part and parcel of it.  For if he were 
lacking one of those days, then he wouldn’t 
be complete, so each day is like his entire 
life.  However, if one does not make himself 
into a complete vessel, then each of his days 
stands on its own, and is not called his 
entire life, and each day is only one day.  
The Torah testifies that Yaakov was a שלם, 
complete vessel, and therefore each of his 
days are considered like his entire life.  
That is what the Torah is telling us here by 
adding these two words, “שני חייו” – that each 
and every day of Yaakov’s life was like his 

entire life.   With this understanding, we 
can explain that which it says in Parshas 
Behar 25:8 “ , שבע  וספרת לך שבע שבתות שנים

יו לך ימי שבע שבתות השנים  שבע פעמים, וה שנים
 Why does the Posuk – ”תשע וארבעים שנה
need to tell us that seven times seven years 
is forty-nine years, when we all know that?  
Hakodosh Boruch Hu made these years a 
complete vessel, of which the 50th year was 
then Yovel.  Being that these years were 
complete years, each one of the days, “  והיו
 was considered like forty-nine years - ”לך ימי
– the complete vessel.  Kiddushin 39b – 
There is no reward in this world.   

That which is says in Devorim 
 So that you shall“ – ”למען יאריכון ימיך“ 5:15
lengthen your days,” refers to the day which 
is completely long – referring to Olam 
Habah. That which the Torah tells us that 
if we perform certain Mitzvos; we will be 
Zoche to a long life, the long life refers to 
Olam Habah.  However, this is difficult to 
understand, for if the Torah was in fact 
referring to the day that is eternally long, 
Olam Habah, then the Posuk should have 
used a Loshon Yachid, “ יומך” – so that your 
“day” shall be long – and not the way the 
Posuk says it in a Loshon Rabbim, “ ךימי .”  It 
says in Avos 4:2 שכר מצוה מצוה – the reward 
for a Mitzvah is that you will be able to do 
more Mitzvos, as it says in Avos, one 
Mitzvah causes another Mitzvah to come 
along.  If one does the Mitzvah of Kibbud Av 
Va’eim, he will be Zoche to perform more 
Mitzvos, and make himself into a שלם.  If he 
makes himself into a complete vessel, then 
each and every day of his life will be 
considered like his entire life.  Where does 
this matter, in Olam Habah – the day that 
is eternally long.  One who makes himself 
into a complete vessel, will be Zoche to bring 
with him “many days” – all the days of his 
life, with him to Olam Habah, the day that 
is eternally long. ( חכמת התורה) 

 Although Yaakov Avinu went to 
the land of Mitzrayim, even there he 
attached himself to Hakodosh Boruch Hu.  
The Torah tells us that Yaakov lived in 
Mitzrayim for 17 years, which is the 
Gematria of the Shem ה -ו- ה- א , and is also 
the Gematria of  טוב, good.  Yaakov Avinu 
only connected himself to good while in 
Mitzrayim, to the Shem Hashem, and that 
is what sustained him.  The Torah stresses, 
 that Yaakov lived, meaning that even ”ויחי“
in the Tumah of Mitzrayim, he lived, 
meaning that he did not let the Tumah 
infiltrate him, and he remained pure and 
holy in his service to Hakodosh Boruch Hu.  

When Yaakov Avinu was preparing to leave 
this world, he had Yosef place his hand 
under Yaakov’s thigh – meaning that he 
was telling Yosef that he must be the   ברא
 that Yosef must be the legs of – כרעא דאבוה 
Yaakov, he must follow in Yaakov’s 
footsteps.  He must not attach himself to the 
Tumah of Mitzrayim, rather he must keep 
himself attached to Kedusha.  Yaakov tells 
Yosef to ensure that he not be buried in 
Mitzrayim – meaning that Yosef should 
ensure that Yaakov not end up dying, for as 
the Gemara in Bava Basra 117a says that if 
a Tzaddik leaves over in this world a son 
like him, then even when he passes on it, is 
not considered that he is dead – Yaakov 
should not be buried in Mitzrayim, but he 
should live on through the righteousness of 
his children.  With this understanding, we 
can answer a question on those who ask 
why we don’t eat אגוז, walnuts, during the 
Aseres Yemei Teshuva. We are told that we 
are not to eat  אגוז because it is the same 
Gematria as חט, sin, but perhaps we should 
eat אגוז for it is also the Gematria of  טוב, 
good.  The answer to this question is that it 
is true that אגוז can in fact be good, just as 
Yaakov Avinu was able to remain Kodosh 
and Tahor in the Tumah of Mitzrayim.  
However, we still don’t eat אגוז, for although 
there may be good in it, it is only the 
Tzaddikim who can do it, and we don’t want 
to place ourselves in a precarious position. 
 (אך פרי תבואה)
 If one becomes complete, every 
part of that which is complete, is complete – 
it is a whole, and each part of that whole is 
also considered a whole.  Conversely, one 
who is not complete, each piece is self-
standing, and stands on its own merit. 
Yaakov Avinu was truly complete, as the 
Torah tells us that he brought his days – 
each and every day, he brought with him as 
an accounting for his years.  Yaakov Avinu 
utilized his time in this world to the fullest, 
and departed from this world as a שלם.  
Yaakov Avinu was also a  שלם, a complete 
person, in the sense that he had children 
who would follow in the path of Avodas 
Hashem.  One who is Zoche to leave behind 
children who are proper Ovdei Hashem, 
Tzaddikim, they are considered alive long 
after their physical body is in the ground.  
Yaakov never died, for his children carry on 
with their mission of Avodas Hashem, all 
for the sake of Hashem.  May we be Zoche 
to be complete in this world, and after we 
pass on from this world, leave behind 
Ehrliche children, so that we may live for 
eternity.   

Parashas Vayechi פ"שת יחיותשרפ

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

םכרבאוילאאנםחק
Bring them to me, if you please, and I will bless them. (48:9)

Yaakov Avinu wanted to bless Yosef’s sons. We do not find 
him blessing any of his other grandchildren. Perhaps, since it was his 
plan to grant Menashe and Ephraim Shevet/Tribe status, it was 
necessary to meet in order to bless them. Chazal give many 
explanations for Yaakov’s decision to make Menashe and Ephraim 
the paradigms of Jewish blessing: “Yesimcha Elokim k’Ephraim
v’k’Menashe. Something was special about these two young men 
and the manner in which they were raised, special enough that 
Yaakov wanted every Jewish father throughout the millennia to bless 
his children in a similar manner. Why?

The continuity of Klal Yisrael is based upon our success in 
transmitting the mesorah, tradition, from generation to generation. 
Avraham Avinu succeeded in doing so with Yitzchak Avinu. He did 
not succeed in imbuing his many students in a like manner. 
Therefore, their commitment did not endure past the first 
generation. Our educational role as parents is of paramount 
significance. No one is able to transmit the mesorah as effectively as 
a parent. When a child grows up in an environment in which not 
only do his parents educate him, but he has the added support of 
grandparents, he sees the mesorah playing itself out in a multi-
generational setting. When a child who has not had the benefit of 
having the educational impact of a grandparent (such as Menashe 
and Ephraim) grows up to be a consummate ben Torah, it is a tribute 
to his parents (who received their education from their parents). 
This is what impressed Yaakov about his “Egyptian born and bred” 
grandsons. Apparently, what Yosef had imbibed from his father prior 
to his being sold as a slave was sufficiently compelling to carry over 
to Menashe and Ephraim. Yaakov Avinu knew that in the future 
bitter exiles to which our people would be subjected, there would 
not always be grandparents, or even parents, who would be capable 
of readily transmitting the mesorah. Thus, he established the 
blessing, Yesimcha Elokim k’Ephraim v’k’Menashe; “May Hashem 
make you like Ephraim and Menashe,” because they represent a 
more challenging level of commitment. 

Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, posits that marriage, 
procreation and passing down our tradition to the next generation 
comprise the essence of our nation’s survival. He quotes the Tzvi
l’Tzaddik, zl, who related the following parable prior to his son’s 
marriage. There was once a person who had a fierce love for his 
king. He sought an opportunity to develop a closeness with the king, 
but this could not be done unless he had an opportunity to be in the 
palace. One day, he saw an ad that announced that the palace was 
in need of a skilled worker to manage the wood fireplace. It was not 
a difficult job. One had to place the wood in the fireplace when 
needed, and one had to know how much wood to place at a time. 
He took the job and threw himself into it with zeal, to insure that it 
would always be his.

The king eventually heard about the palace’s devoted 
fireplace worker, and why he had taken the job. The king was 
impressed with this man’s devotion, so he summoned him to his 
private chamber. After praising his devotion, he asked how he could 
reward him. The man’s response was unusual, but quite easy to 

accommodate. He wanted access to a small window that looked into 
the king’s room. This way, whenever he could, he would gaze at the 
king whom he loved so much.

No one remains young forever. As the fireplace worker 
aged, the job that used to be so simple became increasingly difficult
for him. In due time, he realised that he required a qualified 
replacement. He interviewed a number of applicants. While many of 
them seemed satisfactory in terms of performance, none of them 
manifested an exuberance toward doing the job. It is one thing to 
work, it is totally another to maintain a zest for the job throughout 
the day. They each had requirements which precluded them from 
accepting the position. One sought higher pay; another said he 
would rather heat his own house. The worker finally realised that in 
order to find a proper replacement who would have the correct 
attitude, he would have to marry and have a son. He would then 
educate his son from the very beginning to love the king and, thus, 
understand the importance of serving him. In this manner, he would 
ultimately cultivate the right replacement.

After concluding the story, the Tzvi L’Tzaddik turned to his 
son and said, “This is the purpose of marriage. We marry and raise 
children, instilling within them the importance of loving and serving 
Hashem.” We are the only ones who can imbue the next generation 
with the feelings that have been imbued in us. We receive from the 
previous generation, and then we serve as the link to pass it on to 
the next generation. 

We must underscore one caveat. In order for all of this to 
work, for the son to adhere to and accept his father’s lessons, it is 
crucial that he develop a strong sense of Kibbud av v’eim, honour for 
his father and mother. One can hardly learn from – nor accept – the 
lessons transmitted by parents whom he does not respect. One 
must honour parents, even if he finds it difficult to respect them. 
Horav S.R. Hirsch, zl, explains that this is the meaning of kabeid (es 
avicha v’es imecha), honour (your father and mother). Kabeid is the 
same spelling and is related to kaveid, heavy. One must “add weight” 
to his parents. Even if in his estimation there is “little weight” / light 
weight (very little about them to respect); he must make it his 
business to build them up, raise their esteem in his eyes, thus 
lending /adding weight to them. This is how one fulfils the mitzvah
of kabeid/honour.

Stories abound concerning the significance of – and the 
reward for – honouring parents. I recently came across the following 
inspiring story concerning Horav Yehoshua Neuwirth, zl, author of 
the highly acclaimed and widely-read Shemiras Shabbos K’hilchasah. 
Rav Neuwirth had an elderly mother who spent her twilight years as 
a resident in Shomrei Hachomos, a home for the aged, in Sanhedria. 
Rav Neuwirth lived in Bayit V’Gan, which was quite a distance by 
foot. Nonethelesss, he would take the one-hour walk every Shabbos
to make Kiddush for her, and to take her for a short walk. She 
cherished these Friday night visits with her illustrious son. Indeed, 
the visit transformed her entire week.

One Friday night, Yerushalayim was inundated with 
torrential rain. It might be a great blessing for the world (Vayikra
26:4, Rashi’s commentary), but, for Rav Neuwirth, it presented a 
dilemma. On the one hand, how could he walk one hour (each way) 
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PPaarraasshhaass  VVaayyeecchhii   

White With Milk 
Is it important to smile? Let's see what 
the Torah says about it. Part of Yaakov 
Avinu's blessing to his son Yehuda was, 
“His eyes are red with wine, and his teeth 
are white with milk.” (Bereshis 49:12). 
The gemora (Kesuvos 111b) writes that it 
is better to whiten your teeth to your 
friend (smile to him) than to pour milk 
for him. The Mishna (Pirkei Avos 1:15) 
also tells us the importance of smiling, 
“Shammai says... receive everyone with a 
beautiful facial expression.” Also in 
Mishna 3:16, “Rebbe Yishmael says... re-
ceive everyone with happiness.” 
 
Kinderlach . . . 
It is so important, to greet people with a 
smile. When we come home from school, 
let’s have a big smile on our face. When 
Abba comes home at night, let’s have a 
wonderful welcome for him. We can prac-
tice greeting people with a smile at our 
Shabbos table this week. Tell our brother 
Yitzy to go out of the room for a minute. 
When he returns, let's all give him a big 
smile and say, “Shalom Yitzy! How are 
you?” That will put a big smile on Yitzy’s 
face. Then each member of the family 
(even Imma and Abba) can take their turn 
going out of the room and getting their 
greeting when they return. We get so many 
mitzvos Children, when we smile. We make 
people happy, we do chessed for them, we 
make shalom between people, and we 
make a real Kiddush Hashem. Let's all keep 
smiling, and keep those mitzvos coming. 
 

Act With Seichel
Yosef brought his sons, Ephraim and 
Menashe to his father Yaakov, to receive 
blessings. “Yosef took them both, Eph-
raim with his right hand toward Yisrael’s 
left, and Menashe in his left hand toward 
Yisrael’s right, and brought them close to 
him. However, Yisrael stretched out his 
right hand, and laid it upon Ephraim’s 
head, though he was younger, and his left 
hand upon Manasseh’s head. He maneu-
vered his hands; for Menashe was the 
first-born” (Bereshis 48:13,14). 

     

“Abba, Yaakov Avinu did a strange 
thing when he blessed his grandchildren, 
Ephraim and Menashe. He crossed his 
hands. He wanted his right hand to rest 
on the head of Ephraim, who was on his 
left side, and his left hand to rest on the 
head of Menashe, who was on his right 
side. Why didn’t Yaakov just move the 
boys around, putting Ephraim on his right 

and Menashe on his left?” 
“That is an excellent question, Avi. Many 
of our meforshim ask that question. I 
would like to share with you the answer 
of Rav Chizkia Ben Manoach, who is 
known to us as the Chizkuni. He focuses 
on a particular phrase in the verse. Yaa-
kov ‘secal es yadav’ – he guided his hands 
wittingly. The word ‘secal’ is the same as 
‘seichel’ – common sense. Yaakov acted 
with seichel when he crossed his hands.” 
“In what way, Abba?” 
“Yaakov Avinu was a man of great wis-
dom. There were many times in his life 
when he needed to switch things around. 
He had to buy the bechora (firstborn 
rights) from his brother Eisav, because he 
would use it properly, whereas Eisav 
would spurn it (Bereshis 25:34). He also 
needed to use trickery to get Eisav’s bro-
cho from Yitzchak, because Klal Yisrael 
needed that brocho in order to survive. 
Lavan, his father-in-law switched his kal-
lah (bride) on the night of the chassanah 
(wedding), and he had to work and extra 
seven years to get Rachel, the wife he 
truly wanted. At the end of the employ-
ment period, Hashem made a big switch 
in the flocks of Yaakov and Lavan, giving 
our holy forefather the wages that he 
deserved. So you see, Yaakov Avinu was 
no stranger to switching things around to 
make them right.” 
“What did he straighten out when he 
switched his hands in giving the blessings 
to Ephraim and Menashe, Abba?” 
“Menashe was the bechor 
(firstborn). He 
apparently deserved 
the blessing with the 
right hand, which is the 
primary hand. However, the 
Torah itself relates that Ephraim, 
the younger brother would become 
greater than his older brother, Me-
nashe (Bereshis 48:19). The superior 
brother should get the brocho with the 
stronger hand. Therefore, Yaakov blessed 
Ephraim with his right hand.” 
“Now we are left with the original ques-
tion, Abba. Why did Yaakov Avinu switch 
his hands instead of switching the boys 
around?” 
“Let us return to the answer of the Chiz-
kuni, Avi. Yaakov Avinu acted with sei-
chel. He did not want to embarrass Me-
nashe. It was bad enough that Menashe 
would be getting a left-handed blessing. It 
would be even more humiliating to ask 
him to move over to the left side. Yaakov 
saved him this shame by allowing Me-
nashe to stay where he was, and just 
crossing his hands. This minimal amount 
of kovod (honor) was due to Menashe 
because he was the bechor.” 
“What sensitivity! What wisdom! What 

seichel!” 
“Yes, Avi. Yaakov Avinu, our holy forefa-
ther, personified the middah of seichel – 
understanding what needs to be done, and 
doing it in a way that is a pleasing as possi-
ble to other people. We can all learn from 
his example to use our seichel to be sensitive 
to the feelings of our fellow man.” 
 
Kinderlach . . . 
Do you need to give someone some bad 
news? Do it with seichel. Say it in a time, 
place, and a way that is as pleasant as pos-
sible. Is someone doing something wrong 
that should be corrected? Act with seichel. 
First, determine if he is prepared to listen. 
Then see if you are really the right one to 
tell him. If so, approach him gently, ex-
plaining the problem, and giving him as 
much help as possible correcting it. Let us 
consider a third case. Do you have to give 
someone some good news or a blessing in 
the presence of another person? May this 
hurt the other’s feelings because he is not 
the recipient of the good thing? Use your 
seichel. Praise the other person’s good 
qualities also. Make the blessing as low-
keyed as possible. Kinderlach, be sensitive 
to other people’s feelings. Act with seichel. 
 

Every Drop Counts 
“May they multiply abundantly like 
fish within the land” (Bereshis 48:16). The 

Medrash Rabba (97:3) adds 
another insight to Yaakov’s 
blessing with a parable. 

Although these fish grew up 
in the water, when one 
drop of rain falls, they 

rush to drink it as if they 
had never tasted water in 

their lives. So too it is with the 
Jewish people. We grow up immersed in 
the “sea” of Torah, which is compared to 
water. Still, when we hear a chiddush 
(original Torah thought), we drink it in 
with great thirst as if we had never heard 
a word of Torah in our lives. 
 
Kinderlach . . . 
This is what we are striving for in our To-
rah learning. It is not so hard to under-
stand. Try offering ice cream to someone 
who has never tasted it. He may want to 
try it. He may not. He does not really 
know what he will be eating. Someone 
who knows how delicious ice cream is will 
always want to eat it. Someone who has 
not tasted the sweetness of Torah learning 
may not be so anxious to hear a chiddush. 
On the other hand, someone who knows 
the pleasure of Torah learning will always 
want to learn more. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS VAYEHCHI  
HOW TO BECOME AN AMAZING YID 

 
Yaakov Avinu wanted to reveal to his children the time of the final redemption, the ץק , but the Shechinah removed itself from him and he 
was restrained from conveying it. The question is why specifically do we find that Yaakov is the Av that wanted to reveal to his children the 
final geulah? Why didn't Avraham desire to relate the same to Yitzchak and Yitzchak to Yaakov?  
 
Rav Eliyahu Weintraub ztl explains that the avodah of Avraham and Yitzchak was the innovation of the middos of love and fear which parallels 
chesed and din, until they attained the lofty level to be a Merkavah to the Shechinah through their middah. However, they were not actively 
involved with the closure of the final redemption from the Kingdom of Edom, the finale when the goal of subjugating the world to the absolute 
side of kedusha will be actualized. In contrast was the life of Yaakov Avinu.  Since the period of being born, it is written  his  ושע בקעב תזחוא ודיו
hand was grasping the heel of Eisav. Rashi explains this verse to mean that before this one (Eisav) finishes his kingdom the other one (Yaakov) 
grabs it away from him. Chazal have taught us that even in their mother's womb Aisav and Yaakov were battling over the inheritance of the 
two worlds Olam Hazeh and Olam Habah. Nevertheless, their relationship to each other's acquisition is like a seesaw, that when one goes up 
the other automatically goes down. Yaakov by holding on to Eisav's heel, he revealed that at the end of Eisav's supremacy, Yaakov and Am 
Yisrael will take over, and thereby the world will come to its final tikkun. The period of the heel, the final geulah, was Yaakov's essential 
business and primary ambition into which he invested all his kochos.  
 
Even the ten berachos that Yaakov received from his father were not to be activated at that time but rather they are to be fulfilled at the 
time of Acharis Hayamim and the ultimate geulah. It is during this period of the heel that the dimensions of Adam Harishon before the chait 
of Aitz Hadaas will be reconstructed. It is Yaakov alone who was crowned with the description that his countenance was similar to that of 
Adam before the chait (Baba Basra 58). Therefore Yaakov's focus during his lifetime was to prepare for that period of the Heel securing its 
revelation and the tikkun of Man and the world. (That is the reason why בקעי 's name consists  named of the letters בקע  and the letter י which 
represents the ten berachos of Yitzchak given to him. For it is Yaakov who by battling Eisav with the focus on the final geulah, and armed with 
the ten berachos which relate specifically to that geulah, can bring this destiny of the world towards its fruition). 
 
This is what Yaakov truly sought to reveal to his children the ץק . Yaakov's objective was not merely to reveal the specific date on the calendar 
of Moshiach's arrival, as many people mistakenly think. Rather it was part and parcel of  that deliberate encounters  , םינבל ןמיס תובא השעמ
and actions of the Avos during their lifetime, served as catalysts to trigger and activate these same events in the future history of their 
descendants. Yaakov's entire life was to battle against the evil and prepare for the Moshicach's coming. Now as he was about to die, it was 
time to conclude his preparations for this future revelation of Yisrael bringing Hashem's Kingdom into absolute recognition.   
 
Let us extend this concept further. We can now understand other aspects of Yaakov's name which spell both  fixed as opposed to  עבק
temporary, and ב"עק  which are the number of words in the Aseres Hadibros. Yaakov's fixed focus and concern in the future history of his 
descendants is the period of the heel בקע . Everything else of Yisrael, the previous exiles and geulos are only a buildup for the final phase of 
returning to the state of Adam Harishon before the chait and the revelation of the oneness of Hashem.  
 
Chazal relate that the final geulah will be heralded in by the promulgation of Torah (Baba Basra 8) תוינשמה תוכזב אלא תוצבקתמ תויולגה ןיא . The 
Medrash in Megillas Rus derives this idea of the future geulah from the passuk (3,3) רקבה דע יבכש 'ה יח יכנא ךיתלאגו אל םאו לאגי בוט ךלאגי םא  
When Rus went at night to the silo to Boaz, he told her that if her relative would redeem her then good. If not יכנא ךיתלאגו  I will redeem you. 
Chazal comment, if you Am Yisrael will have merit to be redeemed at the end, then so be it. However, if you do not possess such a merit, 
then the יכנא  referring to the Torah of which the word יכנא  is the first word of the Aseres Hadibros, will serve as the merit for redemption 
which is compared to the coming of the morning. The Zohar says that the word יכנא  contains all the other words of the Aseres Hadibros which 
are the gematriah of בקע . Yaakov who is the pillar of the Torah will ensure that at the בקע  which alludes to the time of the Heel, the longest 
galus of Edom, the merit of Torah will reign. 
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s we learned in Parshas Vayigash, the saga of the severance of Yosef 
and his brothers came to an end. They are finally reconciled and 
moved to the land of Goshen under Yosef 's direction. Haftoras 
Vayigash so movingly describes the  שלום of  לעתיד לבוא as being told 

by Yechezkiel to take a wooden tablet inscribed with the name Yehuda and 
another inscribed with the name Yosef and to hold them together, והיו לאחדים 
 and they shall become ONE in your hand. Klal Yisroel will become one בידך 
nation again under the leadership of Dovid Avdi, one shepherd for ALL of 
Yisroel. 

How powerful, how potent did the words of the Haftorah feel for Klal Yisroel 
this past week at the Siyum Hashas. For anyone looking beyond the pomp 
and circumstance had an image in the back of their minds of a scene more 
momentous, even more essential than the Siyum. The last time, in recent 
memory, that so many thousands of Yiden, stood together, shoulder to 
shoulder for the  כבוד התורה was Har Sinai, כאיש אחד בלב אחד. We saw thousands 
upon thousands of Jews, many periling the elements even with smiles and 
joy written on their faces (at least the ones that were printed) celebrating our 
Torah and giving the well earned respect to those heroes, גיבורי כח that finished 
the cycle. Yiden rejoicing and rededicating themselves to learning Torahאשרי. 
עין ראתה זאת –

There is however another aspect to the great Siyum of the Daf Hayomi. It 
is true, we filled stadiums with celebrants, traveling from הארץ כנפות   ארבע 
consumed with Ahavas Hatorah but there was something else. The Daf 
Hayomi created an incomparable אחדות apart from the increase of the greatest 
of all the Mitzvos, Talmud Torah. What can compare to thousands of Yiden 
sharing the common denominator of learning the SAME DAF, every day, 365 
every year for seven and a half years. All the “Yiddishe Kep", their intellect, 
their heart and soul poring over the same page. I finally understood the 
expression we use; we are on the same page. What else can create a unity that 
makes us inseparable on a universal scale? We saw a manifestation of Rabeinu 
Saadia Gaons declaration of our existence: we are not a nation except for the 
Torah. The ultimate source of our unity is der “Heiligeh Torah”.

How beautiful are the words of the Netziv (last הרחב דבר ויחי) to explain Nevuas 
Yechezkiel mentioned earlier. He takes note of the description of the two 
tablets. Yehuda’s tablet read חבריו ישראל  while Yosef ולבני  's tablet read בית  וכל 
 He explains that Yehuda was the spiritual ruler, the one sent to .ישראל חבריו 
Mitzrayim first to create a Yeshiva while Yosef was the more mundane ruler, 
feeding Mitzrayim and the entire world. Yehuda was Torah while Yosef was 
Gemilas Chasadim. Being that it is much easier to excel in Chesed- hence 
 whereas Torah requires much more dedication, more “Ameilus" and is וכל
reserved for the elite, the few real warriors- therefore וכל is not used. But, 
explains the Netziv, at the end of days, EVERYONE will be united under the 
leadership of Yehuda, Moshiach Ben Dovid, under the flag of Torah because 
in order for everything, even caring and considerate Chesed must be guided 
and conducted through Torah. Only through the umbrella of Torah will Yiden 
be united, in Ruchnius and in the social fabric of our nation. 

Torah is the great uniter for all factions of Yisroel. This is perhaps the 
understanding of an interesting question on the Pasuk  (50:15) יוסף  ויראו אחי 
 the brothers saw that their father was dead and they worried that כי מת אביהם
Yosef would now take revenge which led them to fabricate a story etc. Nearly 
the entire Parsha, beginning with Yaakov on his deathbed, to the Levaya 

and burial revolves around the Petirah of Yaakov, and only NOW they saw 
their father was dead? Rashi points out that Yosef no longer invited them 
to eat with him. We wonder at that as well (see Toras Michael from Harav 
Forshlager). It seems that the brothers sensed something was different, the 
comradery was not as it was. Mefarshim say that from the moment of האספו 
 assembly yourselves and I will tell you about the end of days (49:1) ואגידה לכם
they realized that they needed unity to reach the קץ. That was only possible 
if they gathered around Yaakov – the Av of Torah-  תתן אמת ליעקב. Chazal in 
various places (see Harav Leib Chasman in Ohr Yahel  ח"ג במדבר) that when 
Yisroel asked Moshe for Degalim as the Malachim have, Moshe feared it 
would lead to Machlokes and segregation. Some of us have sadly seen people 
of pathetically low self esteem, storm out of a Simcha because of the table they 
were seated at. Hashem comforted Moshe and said: there are no surprises 
here, they all know their place from the time they surrounded Yaakov's bed. 
They all recognized their unique niche in the circle of Klal Yisroel BECAUSE 
the Torah-Yaakov Aveinu himself- the Mishkan with its Aron Hakodesh as 
the center of their existence. It may be that once Yaakov was no longer there-
the center of Torah- the kinship had frayed at the edges and the question that 
had certainly haunted them became real and they felt the need to address it. 

Many people said that the most inspiring moments of the Siyum was the 
dancing. Seeing the vast display of different styles of Yiden, holding hands 
and dancing  בשמחת התורה was certainly heartwarming and stirred the ember 
of a lasting Shalom between us becoming a reality. Circles of Lomdim, circles 
of spectators , circles of teenagers and children, women who facilitate the 
Lomdim's participation, ALL TOGETHER.

I once heard a story, I can’t remember its source, but I don’t think I will forget 
it. During the extremely difficult years in Russia, a clandestine Gemara Shiur 
was started in a small and cramped cellar. One of the attendees was a very, 
very large unlearned man, that after about five minutes of learning would fall 
asleep for the duration of the Shiur. As the attendees of the Shiur increased 
the room because very uncomfortable and the rumbling started. He sleeps 
anyway and takes up to much room, he doesn’t grasp it at all, became the 
reason to ask him to leave and sleep somewhere else. One day after the Shiur, 
the man got up and said I’ve heard the rumblings but then lifted up his shirt to 
reveal a back full of ugly welts that looked like they were put there with hate. 
He said I used to go to a café in Moscow for coffee that was also frequented by 
antigovernment groups. One day the KGB attacked the café mercilessly and 
beat me despite my protests that I am not part of them, I only come for coffee. 
The relentless attack continued as they said; “if you sit with them you’re part 
of them". The man paused and continued to say, one day I’m going to stand 
before the Bais Din in heaven and they will accuse me of being not learned. 
But I’ll answer, if for the KGB sitting with them meant you’re part of them, I’d 
expect the same from the Heavenly Court.

Tayere Yiden, if you learned the Daf or not, take a good look at those that did 
in your Shul. Giants of discipline, a love of Torah that motivates them to rise 
early, to stay up late, to postpone relaxation are you’re Shul-mates. Revel in 
those moments of Achdus through the Daf, we are the nation of the book and 
Baruch Hashem I am part of it, והיו לאחדים בידיך.

May we all be Zocheh 

A
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‘The waiver and its reward’ – 'הוויתור ותגמולו'  
I read in one of the Sabbath parsha sheets a story about an 
arrogant man who decided to bequeath to two partners who 
treated him devotedly and took care of all his needs together and 
each separately his entire fortune. At one point, the man was 
maligned by one of the partners and he took him out of the 
inheritance, leaving him a meager sum, but after a while, his will 
was reconciled and restored as initially, and even brought him a 
legal document confirming the inheritance as it had been.  
After the man passed away, to his great dismay his partner 
revealed that he had made a deal with the lawyer and he had shut 
him out of the inheritance totaling several million dollars. Sadly, 
his best friend advised him to fly to Israel and seek advice from 
the ‘Sheivet Levi’ zt”l. The ‘Sheivet Levi’ advised him not to pursue 
it in court and not to cause a dispute and his blessing will come 
twofold. He heeded the advice of the Rav, destroyed the 
document, and remained cordial with his friend. 
Luck shone on him and anything he touched he saw blessing and 
he became very rich. Several years later, the partner that gave in 
and his friend who advised him to go to the Sheivet Levi told him 
that the Sheivet Levi was in town and he suggested they go for a 
bracha. He was pleased with the suggestion and he went for a 
bracha. When the Sheivet Levi saw him he said, “Was it worth 
giving in?” He replied that as of that day he had amassed six times 
the amount of the inheritance!!! 
I told this story to the woman that comes to help me with the 
housework. The aide began to cry, and she said that she had just 
gotten up from shivah and they started to argue over the 
inheritance. Some brothers decided to dispossess her of her 
inheritance and give her a pittance as well as cutting off another 
brother… she decided to fight them and get what she deserved at 
the expense of breaking up the family!!! 
But now she said with a voice choked with tears: “I feel that this is 
a sign from Heaven that you told me the story just now, when my 
heart was set on revenge. Now I am going to let them know that I 
am waiving my portion of the inheritance and I don’t even want 
one penny of it!!!” 
Two days later, she called and told me that she did waive the 
whole inheritance which caused the brothers to be shocked and 
embarrassed by their dispute. They asked for forgiveness and 
divided it evenly wholeheartedly with no animosity, with honor 
and love as all the brothers and sisters gave in. The main thing is 
not to fight!!! 

  א.ה.
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קב בארץ מצריםחי יעוי  
Yaakov lived in the land of Egypt  

Recently, many people were able to finish Shas. Some of them for 
the first time and some of them for the second or third time or 
even more. However, among them are many who began learning 
the daf together with Am Yisrael, but, fell off during the journey. 
Either after a daf or after one mesechta or even after half of Shas, 
they walk around with a touch of bitterness, how? How did so 
many people manage to finish, but a schlemiel like me have not 
finished Shas even once? 
We are in a world that is filled with challenges, confusion, 
distractions, and for every good thing that we want to do, 
innumerable distractions confront us. Just thinking about all that 
challenges that face us, we are liable to chas v’shalom give up 
hope and become broken. But let us stop for a minute and think 
about it, who placed all these challenges before us on the way, 
and for what purpose? Fine, it is clear that HaKadosh Baruch Hu 
did all this, but what purpose do the challenges serve? Why can’t I 
simply start and finish Shas without so many difficulties?! 
Our parsha relates (47:28) 'ויחי יעקב בארץ מצרים' – ‘Yaakov lived in 
the land of Egypt’, and the commentaries explain that Yaakov 
Avinu only lived a good life for those seventeen years. This is 
puzzling, Egypt is famously known as hint to the difficulties and 
subjugation. If so, then now Yaakov had a good life? All the years 
that he was in the Holy Land were not consider ‘living’ and only in 
the land of Egypt, in a place of tumah and challenges, in a place of 
subjugation, this is where he starts to live?! The answer is, yes, 
specifically in this difficult place he began to live, for from the 
difficulty he acquired satisfaction. 
HaKadosh Baruch Hu could have created you without challenges, 
but then you would have only been an angel. Does an angel have 
satisfaction when it fulfills the will of Hashem? No, because it 
simply has no other way. Shlomo HaMelech says,  אף תורתי עמדה'
 still my Torah stayed with me’ and Chazal expound (Koheles‘ – לי'
Rabbah to 2:9) ‘the Torah that I learned still stayed with me’. That 
is, the essential pleasure and benefit of learning only comes from 
the Torah that I worked hard at. We strengthened ourselves, we 
did battle, we fell, and we got up again, and despite all this, we 
tried and started again, and we remind ourselves that the 
challenges – that is our ‘life’! 

- Tiv HaTorah - Vayechi 
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If this is so, then why did Yaakov make all these arrangements and 
give specific instructions to his sons? We can understand that he was 
concerned about putting in the effort to go back up, but why did he 
have to go to the extent that he did, putting in so much extra effort? 
At the end of the day, Hashem promised to bring him up, what did he 
need all this for? 
Rather, we are learning a great foundation and principle from Yaakov 
Avinu over here. That from when Hashem created the world, the 
heavens, and the earth and all their hosts, he is the conductor of the 
entire world. However, everything down here is done by messengers 
and are dependent on time. Who is greater than Moshe Rabeinu who 
was sent by Providence as a messenger to redeem the Children of 
Israel from Egypt and he was sent to perform great, awesome 
miracles and wonders to Pharaoh and all of Egypt? Yet, when we 
recite the exodus from Egypt on the Night of Safeguarding, we do not 
mention his name in the Haggadah even once. In fact, it is the 
opposite, הכיתי כל בכור... ויוצאנו ה' ץ מצרים בלילה הזה ו'ועברתי באר
 And I shall pass through Egypt on this night, and I shall‘ – ממצרים'
strike every firstborn… and Hashem took us out of Egypt’. (Shemos 
12:12, Haggadah) The author of the Haggadah expounds ‘not through 
an angel, and not through a seraph, and not through a messenger, 
Rather, HaKadosh Baruch Hu Himself in His glory’. We consider it as if 
HaKadosh Baruch Hu literally took us out of Egypt and Moshe 
Rabeinu is not even considered a messenger. 

Who does all deeds –  העושה לכל המעשים 
Thus, despite Hashem’s promise that He will bring him up from 
Egypt, Yaakov Avinu made all the arrangements based on the normal 
way of doing things through the messengers of the Omnipresent 
Baruch Hu.  הבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו'
 ,The Creator Yisbarach Shemo‘ – עשה ועושה ויעשה לכל המעשים'
creates and guides all creatures, and that He alone made, makes, and 
will make everything.’ (The first of the 13 principles of faith) It is just 
that Hashem Yisbarach conceals Himself, as it were, within creation 
as we refer to Him as ‘G-d is hiding’. This is our goal and purpose in 
this world, to find Him in hiding and see His Providence in everything. 
Yaakov Avinu’s approach is now proper. There is no contradiction in 
his actions by trying to do something and his Emunah and bitachon. 
Just the opposite, when a person lives with complete faith, he knows 
that everything people do is decreed by the Creator, therefor, He can 
grant them their requests and know that this is from Hashem. When 
a person anticipates salvation of Hashem and in the end, it comes 
through man, this can cause a diminishing of his faith, so the person 
must know that this was done by HaKadosh Baruch Hu Himself. 
So it is told about the grandson of one of the Tzaddikim who was 
once playing with children his age – one child hid, and the other 
children had to find him. When it was his turn to hide, the children 
got distracted by something else and they forgot to look for him. He 
remained hidden the whole time hoping that they would look for 
him, but they were busy doing something else and they forgot about 
him. He got up crying and went to his grandfather’s house troubled. 
When the grandfather asked him why he was sad, the boy said: “I 
hid, and no one looked for me.” The Tzaddik said: “Our Father in 
Heaven does this all the time. HaKadosh Baruch Hu is hidden from as 
He runs the world, and it is incumbent on us to look for Him and see 
His hashgacha, but people do not pay attention to this rather, they 
chase after nonsense and they say it is ‘coincidence and nature’.” 
We must serve Hashem and know that everything is in the hands of 
Heaven, even things that we do by choice. This will help us forego 
others, knowing that they are doing the will of Hashem. The Gemara 
(Chullin 7b) states, ‘A person does not bang his finger below unless it 
was decreed Above’, we must accept everything with love. 
 

 

מסתתרל -א  
G-d is hiding 

 
ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי 

חסד ואמת אל נא תקברני במצרים ושכבתי עם אבתי ונשאתני  ועשית עמדי 
ל( -)מז:כטך: כדברממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה   

He called for his son, for Yosef, and he said to him, “Please, if I have 
found favor in your eyes, please place your hand under my thigh and do 
kindness and truth with me, please do not bury me in Egypt. And I will 
lie down with my fathers and you shall transport me out of Egypt and 
bury me in their grave.” He said, “I will do in accordance with your 
words.” (47:29-30) 

The obligation to try –  חובת ההשתדלות 
In the beginning of our parsha, the Torah records at length the 
conversation of Yaakov Avinu and his son Yosef about bringing him 
up to the Land of Israel after his life is completed. Yaakov 
specifically chose his son, Yosef, for this task since as second to the 
king, he had the power to get this done, to take him, and transport 
him for burial in the land of his fathers. Yaakov Avinu was not 
satisfied with his promise that he would take him up to Israel, but 
he also made him swear to it. Not only that, but he also gave him 
Shechem as an extra portion in exchange for his promise.  
This is rather puzzling, Yaakov Avinu had an express promise from 
the One Above, that He would take him out of Egypt as it states 
explicitly in the Torah when he was preparing to go down to Egypt 
– the despicable land – he received a promise from the Almighty 
קל אלקי אביך אל תירא מרדה מצרימה... אנכי ארד 'אנכי ה (46:3-4)

כי אעלך גם עלה'עמך מצרימה ואנ  – ‘I am the G-d, G-d of your father. 
Do not be afraid of descending to Egypt… I shall descend with you 
to Egypt, and I shall also surely bring you up.’ Rashi explains, ‘He 
promised him that he would be buried in the Land of Israel’. He 
had an express promise from Hashem Yisbarach in His Glory that 
after his life was complete on this earth Hashem Himself would 
bring him up. Then why did he try so hard when he could rely on 
this promise? 
Rather, Yaakov Avinu wanted to teach the future generations that 
even when there is an explicit promise like this from the Creator, 
that He will do his will and his request, and he is assured that no 
word which comes from Hashem is empty. Still, he did not hold 
himself back from trying to do what he can in a natural way, and 
he made all the arrangements for himself in the best possible way 
but of course, everything one does is done by asking a Chacham. 
This teaches us that a person should not rely on just ‘emunah and 
bitachon’ [faith and trust] as long as he has the power to do 
something. Only after one has put in the effort to the best of his 
ability, then he must truly believe that Hashem Yisbarach will 
make everything work out. But not out of laziness or being laid 
back thinking that he lives a life of Emunah and bitachon. The will 
of Above is that down below we must do what we can. True, after 
he finishes and does what he can, then he must believe and 
declare that all his successes are from the Creator Yisbarach and 
the person has no power or understanding to do anything were it 
not for Hashem Yisbarach. 

Not through a messenger –  לא על ידי שליח 
This is not the only thing said here, rather, we find something 
similar as the parsha continues. He instructed his sons how they 
should arrange themselves and the way to go while transporting 
his bier on its final journey to the Land of Israel as it states (50:12) 

ו לו כן כאשר צום''ויעשו בני  – ‘His sons did for him exactly like that 
which he had instructed them’. Rashi explains, ‘He assigned them 
places, three to the east and likewise for all four directions.’ Here 
too, we are puzzled, since HaKadosh Baruch Hu promised him that 
He Himself would bring him up 'ואנכי אעלך גם עלה' – ‘and I shall 
surely bring you up’. 
 

 



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

  Parshas Vayechi 5780 | 1 

“Zevulun shall dwell by seashores”

Explaining Ilfa’s Enigmatic Challenge

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

Torah—up until this very day and for all eternity.  This is 
expressed in the following Mishnah (Avos 3, 17): אם אין" 

 ”if there is no “kemach—קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח"
(literally flour; sustenance) there is no Torah; if there 
is no Torah, there is no “kemach” (sustenance).  
This dictum begs the question: Those Torah-scholars, 
who accepted upon themselves the yoke of Torah and 
removed themselves from worldly endeavors, how were 
they able to engage in Torah-study?  After all, the Mishnah 
says explicitly: “if there is no sustenance, there is no 
Torah.”  Conversely, those who engage in business and 
commerce to support their families, how are they able to 
succeed?  After all, the Mishnah says explicitly: “If there 
is not Torah, there is no sustenance.”  Clearly, it is 
imperative that the latter also designate times for Torah-
study.  Notwithstanding, how can the small amount of 
time they devote to Torah enable them to accumulate an 
ample, abundant sustenance?  

Without a doubt, the answer to both of these 
questions is related to the magnificent partnership 
between Yissachar and Zevulun.  Those Jews who engage 
in business and commerce to support their families are 
also obliged to support the “talmidei chachamim”—the 
Torah-scholars—who accepted upon themselves the 
yoke of Torah.  As their reward, it is considered as if they 
also engaged in significant Torah-study.  This, in fact, 
is how the halachah reads in the Shulchan Aruch (Y.D. 
Hilchos Talmud Torah 246, 1): 

שלם  בין  עשיר,  בין  עני  בין  תורה,  בתלמוד  חייב  ישראל  איש  "כל 

על  המחזר  עני  אפילו  גדול,  זקן  בין  בחור  בין  יסורים,  בעל  בין  בגופו 

In this week’s parsha, parshas Vayechi, we learn 
about the wonderful partnership that existed between 
Yissachar and Zevulun, whose merit sustains us to this 
very day, in the footsteps of Mashiach.  For, all we have left 
is the Torah; and in the merit of dedicating ourselves to 
its study, we will realize the final, complete geulah.  As the 
Ohr HaChaim hakadosh teaches us (Tetzaveh), the final 
geulah will come solely in the merit of Torah-study.  

Thus, it is fitting that we examine the berachah 
Yaakov Avinu bestowed upon Zevulun, the benefactor 
of Yissachar, the pillar of Torah (Bereishis 49, 13):זבולון" 

צידון" על  וירכתו  אניות  לחוף  והוא  ישכון  ימים   Zevulun—לחוף 
shall dwell by seashores; and he shall be at the ship’s 
harbor, and his end is at Sidon.  Rashi explains: His 
land will be on seashores . . . “And he” will constantly 
be found at “the shore of ships,” at the harbor, 
where ships bring merchandise.  For, Zevulun would 
engage in commerce, and provide food for the tribe 
of Yissachar, while they would engage in Torah-
study.  This is the meaning of Moshe’s statement: 
“Rejoice Zevulun in your going forth, and Yissachar 
in your tents.”  Zevulun would go out to engage in 
commerce, and Yissachar would engage in Torah-
study in tents.  

The Partnership of Zevulun and Yissachar 
Combined Torah with “Kemach”

The sacred partnership of Yissachar and Zevulun 
represents the solid foundation guaranteeing the 
survival of the people of Yisrael—the people of the 
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הפתחים, אפילו בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום 

ובלילה, שנאמר )יהושע א-ח( והגית בו יומם ולילה. ומי שאי אפשר לו 

ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד, או מפני הטרדות שיש לו, יספיק 

לאחרים הלומדים".

Every Jew is obligated to study Torah—whether 
he is poor or rich, whether he is physically able or 
handicapped, whether he is young or elderly.  Even 
a pauper who goes from door to door, even a man 
with a wife and children, he must designate times 
for Torah-study during the day and at night, as it 
says (Yehoshua 1, 8): “You shall contemplate it day 
and night.”  And someone who is unable to learn, 
because he does not know how to learn at all, or 
because he is overburdened, should support others 
who study.  The Rama adds: “It will be considered as if 
he himself studied.  Furthermore, a person can make 
an arrangement with his fellow that one will study 
Torah, and the other will support him; and he will 
split the rewards with him.”

Thus, it turns out that when Zevulun engages in 
commerce and supports Yissachar—who studies Torah 
to provide him with “kemach” (sustenance and success 
in his business endeavors)—they become partners with 
regards to Torah-study.  In this fashion, the teaching of 
the Mishnah applies to both of them.  The “kemach”—
business endeavors—of Zevulun assists the Torah of 
Yissachar; in return, the Torah of Yissachar assists the 
“kemach”—business endeavors—of Zevulun.  

To appreciate how valuable this partnership is to the 
eternal survival of the people of Yisrael, we need only 
review the Berachos bestowed by Yaakov Avinu and 
Moshe Rabeinu before they passed away.  They both 
extol and emphasize the importance of this partnership 
in every generation.  Furthermore, because Zevulun’s 
role in this partnership—his financial support of Torah-
scholars—is so important and essential, both Yaakov 
Avinu and Moshe Rabeinu blessed Zevulun ahead of 
Yissachar—even though Yissachar, the pillar of Torah, 
was born before Zevulun.  

Now, it behooves us to explain the berachah Yaakov 
Avinu chose to bestow upon Zevulun: ימים לחוף   "זבולון 

 implying that his livelihood would be at the—ישכון"

seashore.  What is the connection between Zevulun’s 
role as Yissachar’s benefactor and his livelihood being at 
the seashore?  Additionally, we see thousands of Torah 
supporters throughout the generations following the 
example of Zevulun, whose livelihood was not associated 
with the seashore.  We will endeavor to reconcile this 
apparent discrepancy.  After all, it is inconceivable that 
the berachah bestowed by Yaakov Avinu was inaccurate 
and did not come true.  

The Incredible Story of  
Rabbi Yochanan and Ilfa

We will begin to clarify Yaakov Avinu’s profound 
intent by introducing a fascinating story told by our 
blessed sages in the Gemara (Ta’anis 21a): 

Ilfa and Rabbi Yochanan were studying Torah in 
the yeshivah; they were destitute due to their lack of 
livelihood.  They agreed to get up and go seek some 
form of business endeavor to fulfill the words of the 
passuk (Devarim 15, 4): "אביון בך  יהיה  לא  כי   there—"אפס 
shall be no destitute among you—indicating that a 
person must make an effort not to be destitute.  They 
went and sat next to an unstable, dilapidated wall to 
eat their meal.  There, Rabbi Yochanan overheard the 
conversation of two guardian angels.  One malach said 
to the other, "Let us bring the wall down on them and kill 
them, because they are forsaking life in Olam HaBa (by 
abandoning their Torah-study) in favor of indulging in 
temporary, earthly matters (Olam HaZeh)."  The second 
malach responded, "Leave them alone; do not bring the 
wall down on them.  For, one of them is soon to rise to 
greatness, and it is not yet his time to die."  

Rabbi Yochanan overheard the conversation of the 
two malachim; Ilfa did not.  So, Rabbi Yochanan asked 
Ilfa, "Did you hear anything?" He replied, "No."  Thus, 
Rabbi Yochanan concluded that since he heard the 
conversation of the malachim and Ilfa did not, he was 
being notified from above that his situation was about 
to improve.  Hence, Rabbi Yochanan said to Ilfa, "I am 
returning to the yeshivah to study Torah, and I will fulfill 
that which is written (ibid. 11): "For destitute people 
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will not cease to exist within the land"—indicating 
that Torah scholars must continue to study Torah even 
under desperate conditions and poverty.  Ilfa did not 
return with him; he went to engage in commerce.  

When Ilfa eventually returned, Rabbi Yochanan had 
risen to greatness.  He had been appointed Rosh Yeshivah 
and had attained the status of a king.  For, it was customary 
to elevate the Rosh Yeshivah and provide him with wealth, 
as we find with the Kohen Gadol (Yoma 18a).  The local 
people said to Ilfa, "Had you stayed and studied Torah and 
not gone to engage in commerce, Rabbi Yochanan would 
not have been appointed.  We would have appointed you 
as Rosh Yeshivah."  Rashi explains that Ilfa surpassed 
Rabbi Yochanan as a Torah scholar.  

To refute their criticism, Ilfa issued a challenge.  He 
went and balanced himself on the mast of a ship.  Then he 
said, “If anyone can ask me a Torah-related question that 
I cannot answer, I will allow myself to fall from the mast 
of the ship and drown in the sea.”  Rashi explains that 
he wished to demonstrate that despite having engaged 
in commerce, his scholarship still remained superior to 
Rabbi Yochanan’s.  

We will endeavor to explain Ilfa’s incredible challenge 
and feat.  Hanging precariously between the sky above and 
the water below, he challenged all of those present to test the 
breadth of his Torah knowledge.  Clearly, he did not intend 
to commit suicide, since the Torah explicitly prohibits doing 
so (Devarim 4, 15): "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"—be extremely 
cautious for your souls (lives).  

The Two Guardian Angels Generated by the 
Dialogue of Ilfa and Rabbi Yochanan

I had a wonderful thought regarding the intriguing 
story of Ilfa.  Let us begin by focusing on the two 
malachim sent to Rabbi Yochanan and Ilfa.  HKB”H 
arranged for Rabbi Yochanan to hear their conversation 
while Ilfa did not.  Due to this divine orchestration, 
Rabbi Yochanan returned to the Beis Midrash to study 
Torah, was elevated to the position of Rosh Yeshivah and 
became wealthy.  On the other hand, Ilfa continued his 
quest to find a suitable business endeavor.  

It appears that we can explain the matter by referring 
to the following teaching in the Gemara (Makkos 10b): 
 they lead a man in—"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו"
the direction he wishes to go.  The Maharsha explains 
why the plural form "מוליכין אותו"–they lead him—is used.  
A man’s every thought, utterance and deed generates a 
related malach.  If he performed a mitzvah, a good malach 
is generated; if he committed an aveirah, chas v’shalom, 
a bad malach is generated.  This is the implication of the 
phrase "מוליכין אותו".  In other words, those malachim that 
were generated by that particular desire and thought 
assist him to complete what he began.  

Let us apply this concept to the story of Ilfa and Rabbi 
Yochanan.  They both said: “Let’s go seek some form of 
business endeavor to fulfill the words of the passuk: 
‘There shall be no destitute among you.’”  Clearly, 
both had pure intentions, wishing only to better serve 
Hashem; however, they realized that their poverty made 
it more difficult for them to study Torah.  Therefore, two 
malachim were generated—one by Ilfa’s remark and one 
by Rabbi Yochanan’s remark.  

Now, we learned from the Maharsha that malachim 
generated by positive, well-intended utterances assist 
a person to better serve Hashem.  Hence, the malach 
generated by Ilfa’s remark wanted to prevent him from 
abandoning the four walls of the Beis Midrash for the sake 
of engaging in commerce; it stands to reason that Rabbi 
Yochanan’s malach wanted to do the same.  Therefore, 
Ilfa’s malach said to Rabbi Yochanan’s malach, “Let’s 
make the wall collapse on them to prevent them from 
forsaking Torah-study in favor of earthly, commercial 
endeavors.”  Thus, they will die innocent and not guilty.  

However, Rabbi Yochanan’s malach knew that it had 
been ordained from above that Rabbi Yochanan remain 
in the Beis Midrash and be elevated to Rosh Yeshivah.  
On the other hand, it was ordained that Ilfa, who was 
also a great Torah-scholar, go out to engage in commerce.  
In that capacity, he would be available to guide others 
whose destiny it was to engage in commerce.  They 
would learn from his example how to study Torah even 
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when fulfilling the role of Zevulun, thereby fulfilling the 
words of the Mishnah (Avos 2, 2): יפה תלמוד תורה עם דרך" 

עון" משכחת  שניהם  שיגיעת   Torah study combined—ארץ 
with “derech eretz” (worldly endeavors) is good; for 
exertion in both eliminates wrongdoing.

Therefore, Rabbi Yochanan’s malach wisely said to 
Ilfa’s malach: “Leave them be; do not collapse the wall 
on them; because the time has come for one of them 
to rise to greatness.”  He intentionally did not inform 
Ilfa’s malach that it was Rabbi Yochanan who was about 
to be promoted, so that he would assume that it was Ilfa 
who was going to be promoted, since he was the superior 
Torah-scholar.  In truth, both of them ultimately rose to 
greatness.  Rabbi Yochanan was crowned Rosh Yeshivah; 
similarly, Ilfa rose to become the guide of those fulfilling 
the role of Zevulun, combining Torah-study with worldly 
endeavors.  Thus, the will of HKB”H was fulfilled.  

Rabbi Yochanan Would Sell All Earthly 
 Possessions so that He Could Study Torah

Elsewhere, we have explained why Rabbi Yochanan 
merited hearing the malach, who stopped him from 
abandoning the Beis Midrash.  In the Midrash (Shir 
HaShirim Rabbah 8, 8), Chazal relate a remarkable story 
regarding Rabbi Yochanan’s self-sacrifice for the sake of 
Torah-study: 

Rabbi Yochanan used to travel from Teveriah to 
Tzippori.  Rabbi Chiya bar Abba would support him, 
allowing him to lean on his shoulder.  They came to 
a particular field.  Rabbi Yochanan said, "This field 
belonged to me, but I sold it so that I could devote 
myself to the study of Torah."  They came to a particular 
vineyard.  Rabbi Yochanan said, "This vineyard belonged 
to me, but I sold it so that I could devote myself to the 
study of Torah."  They came to a particular field of olives.  
Rabbi Yochanan told him once again that he had sold it 
so that he could devote himself to the study of Torah.

Rabbi Chiya began to cry.  Rabbi Yochanan asked him 
why he was crying.  Rabbi Chiya replied that he was 
crying, because Rabbi Yochanan had not left himself 
anything for his old age . . . When Rabbi Yochanan passed 

away, his generation cited the following passuk with 
respect to him (Shir HaShirim 8, 7): "Were a man were 
to offer all the treasures of his home in exchange for 
love"—for, Rabbi Yochanan loved the Torah—"they 
would surely scorn him."  

Thus, we can suggest that this is the reason Rabbi 
Yochanan merited having a malach sent to him.  It 
prevented him from leaving the walls of the Beis Midrash, 
being promoted to the position of Rosh Yeshivah and 
being entitled to a respectable livelihood.  This all 
transpired, because he sold all of his possessions, so 
that he could continue studying Torah; he didn’t even 
leave himself anything to sustain him in his old age.  
Therefore, the teaching of the Mishnah applied to him 
(Avos 4, 9): "כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר"—
whoever fulfills the Torah in a state of poverty will 
ultimately fulfill it in a state of wealth.  

Let Him Raise His Head Upwards 
 toward His Maker and Beware Lest  

the Treacherous Waters Enter His Mouth

Following this line of reasoning, we will now analyze 
Ilfa’s challenge.  He climbed up to the top of the mast and 
said boldly that if he was unable to answer any Torah-
related inquiry, he would jump into the water and drown.  
Let us refer to the words of the Shela hakadosh (Maseches 
Yoma) that we have presented several times in the past.  
He presents an important principle in the name of the 
Sefer Chareidim that is worth reviewing frequently:  

"העולם הזה ים סוער, צריך לדמות האדם בדעתו כאילו הוא שט, ירים 

מן  וישמור  הזידונים,  המים  בפיו  יכנסו  פן  ויזהר  ליוצרו,  למעלה  ראשו 

הגלים הבאים לטרדו, ואם לאו דמו בראשו".

Olam HaZeh is a stormy sea.  A person must 
imagine that he is floating; he should raise his head 
upwards towards his Maker; he should beware lest the 
treacherous waters enter his mouth; and he should 
protect himself from the waves that threaten him.  
Otherwise, he is responsible for his own demise.  
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It appears that we can understand his meaning based 
on a statement from David HaMelech, Yisrael's sweet 
psalmist, in Shir HaMa’alos (Tehillim 124, 3): 'ה  "לולי 

 שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו, אזי המים

 Had  שטפונו נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו המים הזידונים."
Hashem not been with us when men rose up against 
us, then they would have swallowed us alive, when 
their anger flared up against us. Then the waters 
would have inundated us; the current would have 
surged across our soul. Then they would have surged 
across our soul—the treacherous waters. He teaches 
us that all of the ordeals we experience in Olam HaZeh 
represent "הזידונים  the treacherous waters that a—"מים 
Jew is liable to drown in if he does not acknowledge the 
key to his survival. 

With this understanding, we can better comprehend 
Rabeinu Bachayei’s explanation (Introduction to parshas 
Masei) as to why we refer to the day-to-day operation 
of Olam HaZeh as "הטבע" (“hateva”)—“mother nature.” 
The term "הטבע" comes from the root "טבע", meaning to 
drown. This teaches us that if a person is not careful, 
chas v’shalom, he is liable to drown and sink in the 
natural order of Olam HaZeh. Here is what he writes: כי" 

 לכך נקרא הטבע בשם הזה, כי יטבע האדם ביון מצולתו וירד לבאר שחת

 for this—אם לא יזהר בו, כמי שבא במצולות ים ולא ידע לשוט וטובע"
reason, nature is referred to by this name; because 
a person will drown in the mire of his abyss and will 
descend to the depths of despair if he is not wary of 
it—like a person who falls into the depths of the sea 
and doesn't know how to swim and drowns. 

Based on what we have learned from the Chareidim 
and the Shela hakadosh, the solution is to "raise one's 
head upwards toward his Maker." We can suggest that 
this means engaging in Torah-study. By exercising the 
intellect in one's brain to comprehend and fathom what 
he has learned, he is in effect raising his head above the 
treacherous waters of Olam HaZeh. This guarantees 
that he will not drown in the waters of "hateva." This 
only holds true, however, if "he takes care that the 
turbulent waters do not enter his mouth." In other 
words, he must take care lest matters of Olam HaZeh—

such as eating forbidden foods and speaking "lashon 
hara"—corrupt the kedushah of his mouth.

“Zevulun shall dwell by seashores” 
Beware Not to Drown in the Waters of “HaTeva”

With great pleasure, we can now appreciate the 
profound wisdom of Yaakov Avinu.  He wisely blessed 
Zevulun: "ישכון ימים  לחוף   Zevulun shall dwell—"זבולון 
by seashores.  Now, Yissachar, the pillar of Torah, who 
studies Torah day and night, is afforded protection, 
so that he won’t drown in the treacherous waters of 
“hateva”—“nature.”  Zevulun, however, who engages in 
commerce and matters pertaining to Olam HaZeh is in 
constant danger of drowning in the waters of “hateva.”  
This is the danger referred to in the following pesukim 
(Devarim 8, 11): 

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך... פן תאכל ושבעת ובתים טובים 

תבנה וישבת, ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, 

ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים... 

ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ה' אלקיך 

כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

“Take care lest you forget Hashem, your G-d, by not 
observing His commandments . . . lest you eat and be 
satisfied, and you build good houses and settle, and 
your cattle and sheep increase, and you increase silver 
and gold for yourselves, and everything that you have 
will increase—and your heart will become haughty 
and you will forget Hashem, you G-d, Who took you 
out of the land of Egypt from the house of slavery . . . 
And you may say in your heart, 'My strength and the 
might of my hand made me all this wealth!' Then you 
shall remember Hashem, your G-d, that it was He Who 
gave you strength to make wealth." 

This is what prompted Yaakov’s berachah: “Zevulun 
shall dwell by seashores.”  Rashi explains: He will be 
found constantly at the shore of ships, at the site of 
the harbor, where ships bring merchandise.  Yaakov 
wanted Zevulun to note and comprehend the function 
and task of the ships that sail the seas.  They transport 
people from place to place and prevent them from 
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drowning in stormy seas.  This would serve as a constant 
reminder to Zevulun that he is also in danger of drowning 
in the deep, treacherous waters of “hateva.”  Hence, it is 
imperative that he find himself a sturdy, reliable vessel 
to help him navigate those treacherous waters.  In other 
words, he must designate set times for studying Torah, 
raising his head upwards towards his Maker.  

Accordingly, even someone who engages in commerce 
unrelated to the seashore, must learn the crucial lesson 
implied by Yaakov Avinu’s berachah.  He must be aware 
that whenever he is engaged in commercial endeavors, 
it is analogous to being suspended above treacherous 
waters.  The only way to prevent himself from drowning 
in those treacherous waters is to cling to the Torah—
either by designating set times for Torah-study or by 
supporting Torah-scholars.  

At last, we have cause to rejoice, for we have shed 
some light on Ilfa’s profound message.  He wished 
to prove to his naysayers that even when he was 
travelling by ship for commercial purposes, navigating 
treacherous waters, he never forgot the vital lesson—
that a person must study Torah, so as not to drown 
in the treacherous waters.  By hanging precariously 
from the mast of a ship and challenging them to ask 
him a Torah-related question that he could not answer, 
he was hinting to them that he had not forgotten the 
lesson of Yaakov Avinu even for a single moment.  He 
understood that anyone who neglects Torah-study is 
in constant danger of drowning in the treacherous 
waters of Olam HaZeh.  So, although he had left the 
Beis Midrash to seek a livelihood, he remained so 
engrossed in Torah that he was capable of answering 
any question.

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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By Rabbi Shmuel Gluck

hen people mistreat others there is always the perpetrator 
and the victim.  In the world of therapy, the victim is 
sometimes referred to as the enabler.  While not every 
victim is an enabler, it is often the case.  Research has shown 

that people that mug people on the street look for a specific profile.  
Within families, it is known that apologizing when the person has done 
nothing wrong empowers the bully to become more aggressive.
 
The Torah has a third way to describe the victim.  The Medrash (99/1) 
in this week's Parsha explains why the Bais Hamikdosh  was built on 
Binyomin's land.  Kulchem Heyisem Shutfim Bimichiroso Shel Yoseph.  You 
were all involved in the sale of Yoseph. That statement includes Yoseph 
himself, the victim, as being partially responsible.  Why?
 
People’s actions must consider more than, “Should I help my brothers?”, 

or, “Should I critique my brothers?” The question which must be asked is, 
“Should I, and if I do, how will they respond?”
 
People must be careful when interacting with others to ensure that they 
don’t press the other person's buttons.  Yoseph, sincerely but erroneously, 
criticized his brothers, and that contributed to their decision to first kill 
and then sell him.  Therefore, he is also a part of the sin of selling Yoseph 
to Mitzrayim.
 
All of our actions must consider how others will react to us.  Instead of 
becoming upset at them for reacting poorly, we should realize that we 
made the wrong decision.  When we do, we must humbly realize that we 
too share blame for the behavior of those we are trying to help.  Then, 
instead of continuing our approach we should reconsider what the most 
effective way to help them is.  
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his article expresses a personal thought.  Instead of this thought 
originating from my interactions with others, this thought is 
something that I realized about myself.  It is a challenge that I 
grapple with, or at least I should.  What I noticed was that my 

standards and behaviors dramatically changed dependent on whether I 
was alone or if I was with others.  While that is common knowledge, 
I don’t believe that people appreciate the gap between the contrasting 
behaviors or appreciate that they have the ability to correct this.
 
People want to believe that they should be defined by their values, yet they 
judge others by how they behave.  Some people even 
ridicule others for believing that they fool themselves 
when they try to convince themselves that they are 
good people for wanting to do what’s right.  There is 
definitely truth, in degrees, to that statement.  People 
must acknowledge to themselves that values that are 
not acted on don’t truly define them.
 
Nevertheless, there is another way (that is just as 
true) to define people consistent with their values even when their 
actions do occasionally contradict those stated values.  Most people are 
inherently good people who want to do what is right.  It’s true that we 
also want to have fun, be popular, and the rest of our personal needs that 
get in the way of being good.
 
I realized that this contradiction is usually because most people act 
better when alone than when they mingle with others.  At that point, they 
stopped acting deliberately and their behaviors are in strong contrast with 
their values.  Why does that consistently happen with almost everyone?
 
I find myself disliking certain behaviors.  Nevertheless, I often find myself 

doing those same things, mostly when I am with others. I am not referring 
to moments of weakness. I am referring to, without thought, acting 
contrary to how I believe that I should act.
 
Before I describe the root of the problem I would like to remind readers 
that everyone has the ability to think logically. People, instinctively, 
know how they should act and, at least initially, how they want to act. 
That’s because Hashem has given people the ability to think logically and 
draw the conclusions that are consistent with the Torah. (The Malbim 
explains that this ability is the result of the Torah taught to us before 

birth.  Although we are forced to forget that Torah, 
its knowledge is infused in our DNA and guides us 
without our awareness.)
Therefore, our thoughts when we are alone are 
often our common sense, infused with the common 
sense taught to us by the Torah.  Of course, people 
can still become angry, resentful, and misguided.  
Nevertheless, when people are alone they are at 
their best.

 
I do have to offer a disclaimer.  People’s thought processes can erode.  
They begin, when they are young, thinking rationally.  After acting contrary 
time after time, their Neshama becomes tainted, similar to what lungs 
look like after one cigarette, then two, then after months and years.
 
In addition, initially, people are offended by irrational and destructive 
thoughts. It is only after people repeat counter logical conclusions and 
behaviors that their Neshama, their conscience, become comfortable 
with illogic.  Nevertheless, left alone, healthy Torah-based thoughts will 
emerge.  How much of a hold on the person it takes will depend on the 
person's previous experiences.

T
 Why We Act Differently Than We Want To By Rabbi Shmuel Gluck

"But it is also based

on who we are 

interacting with."
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For that reason, thoughts not acted on, while not completely defining 
people, do so to a degree.  On a practical level, those thoughts are 
intended to nudge people to act properly, even when they mingle with 
others.
 
I would like to introduce how I understand this phenomenon of human 
nature with a personal story that took place when I was in seventh grade.  
One day, our teacher announced that he would be absent the next day 
in school and that a substitute teacher has been found.  We were all 
excited.  Even better than having a substitute is being given a day’s notice 
to prepare the tricks, spitballs, etc.
 
The teacher walked in the next day.  He was the height of the doorway, 
disciplined, and had a test prepared.   The entire class experienced 
the worst school day of our lives.  Instead of making trouble we were 
forced to behave as if it was a regular school day.  What happened?  I 
realized then that our behavior is based on who we are, our 
likes, dislikes, attitudes, and biases.  But it is also based on who 
we are interacting with.
 
Since then I have realized that any person can cause someone to be in a 
good mood, bad mood, motivated, or unmotivated.  As I became older I 
realized why some people affect others and why some are affected.
 
The importance of how interacting with others changes our behavior 
cannot be downplayed.  If I can understand why some people change 
others, I can use this knowledge to help others.  Instead of them causing 
me to be in a bad mood, I can cause them to become upbeat.  Instead of 
them wearing down my Ruchnius, I may be able to cause them to increase 

theirs.  This concept is one of the foundations of my belief that people can 
create behavior modification in others even with noncompliant people. 
(For those interested in this topic, feel free to contact me.)
 
1) By far, the most significant factor in deciding which person(s) 
will change the other is decided by the person who acts most 
deliberately and mindfully.  He will affect others instead of being 
affected.  I apply this when I am trying to help others but find myself 
lacking when I am just socializing.  When my guard is down, I find myself 
saying things which, if I observed others doing the same, I would be critical 
of them.
 
2) To a lesser degree, yet still significant, is that the majority rhythm 
will probably override the smaller number of people.  People are 
affected by numbers and we will adjust our views and behaviors to be 
consistent with others.  If the majority of people are loud, the others, 
those that are generally quiet, may become louder than they usually are.
 
3) Again, to a lesser degree, yet still significant, is that the louder 
personalities have an easier time setting the tone of a 
conversation.  Some people “take over” a room when they enter it.  
They usually change how everyone else in the room thinks and acts more 
so than others may.
 
My intent is to make people aware of the way people act differently 
when alone and when in a group.  In addition, I am reminding people how 
important it is to choose our environment and community.  Then, armed 
with this awareness, to focus on being the one who affects others and not 
the other way around.
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 n our day and age, and to our great distress, there seem to be 
excessive numbers of road accidents, particularly in Eretz Yisroel, 
many with catastrophic consequences. It is frightfully apparent that 
there is a great measure of Midas Hadin (strict judgment) that is 

manifesting itself on the roads, since when people drive recklessly a 
dangerous situation exists and, as Yaakov Avinu teaches us in this week’s 
parsha, "השטן מקטרג בשעת הסכנה" - “The Satan prosecutes powerfully 
when the situation is dangerous.” (מדרש רבה צא:ט) Yaakov was afraid for 
the safety of his son, the righteous Binyamin. How much more so must 
we be careful, on the roads and when we travel, since our very existence 
becomes extremely precarious and the dangers we face are extreme and 
acute indeed.
   The following story has been reported extensively in the Charedi 
media, and verified by VIN News. This past summer, a yeshivah bochur 
was driving without a driver’s license, and caused a dreadful car accident 
on the Ramot Road. Not long after that, another bochur was caught with 
the same irresponsible behavior and was threatened with imprisonment. 
The bochur decided to seek a blessing from R’ Chaim Kanievsky Shlit’a 
before his trial proceedings.
    The bochur stood before R’ Chaim and said, “I have a trial in another 
week. They want to put me in prison. Would the Rov please bless me so 
I’ll be saved from it.” 
    R’ Chaim inquired, “What is the trial about?”
    The young man replied, “They caught me driving without a license, after 
I crashed into a wall.” 
    To the great surprise of the bochur, R’ Chaim said unequivocally, “So 
you’re truly a murderer! On the contrary, let them put you in prison. Very 
good.” 
     This was totally unexpected. R’ Chaim Kanievsky is not known for 
issuing such statements, and the bochur became excited. He even began 
shouting, “What? Chalila, I didn’t kill anyone. I didn’t wound anyone, either. 
I just had a small accident with a wall involving only myself.” 

    R’ Chaim was unimpressed. “But you drove without a license, right?”  
“Yes,” replied the boy. 
     “Nu, so you’re considered a real murderer. You could have caused an 
accident with other people too.” 
    The bochur realized that he was not getting any sympathy from the 
Rov. “But I know how to drive well. Besides that, (being in prison) might 
ruin things for me with shidduchim and yeshivah.”
    “There is no such thing as ‘I know.’ You drove without a license. 
Without a license, one does not know how to drive.” R’ Chaim added as 
an afterthought, “Concerning shidduchim, whoever doesn’t want you is 
right. It’s dangerous!”
    At this point, the bochur broke down. “I’m so sorry. Please ... just let the 
Rov bless me that I be saved in the trial.”
    But R’ Chaim refused to accede. “What do you mean, you’re sorry? 
If you’re given a car tomorrow you won’t drive? Of course, you’ll drive! 
So, perhaps the best thing is for you to sit in prison and learn not to be 
a murderer!” 
    The bochur was now frantic and made one last request. “Please,” he 
begged, staring tearfully at R’ Chaim, “can the Rov assure me that I’ll be 
saved if I will be careful from now on?”
    R’ Chaim responded, “I cannot give a blessing. May Hashem help that 
they sentence you to what will really be good for you!” And with that, the 
audience was over.
    It is rare that R’ Chaim Kanievsky speaks in such extreme language, 
but obviously he understands the danger that is prevalent on the roads 
and this is how he views a person who is caught breaking traffic rules or 
drives without a license. R’ Chaim refused to bless the bochur and did not 
hesitate to say that he is no less than a murderer.

I
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Parshas Vayechi - The Healing Power of Yaakov Avinu 

David Gurwitz 

   
Chanukah still beckons.  

As I was sitting over the light, I looked at the shemen and realized that the letters of shemen, when 
spelled out - Shin (Shin - 300, Yud - 10, Nun - 10), Mem (Mem - 40, Mem - 40), and Nun (Nun - 50, Nun 
- 50) - have a value, with the kollel, of 541, the same value as Yisroel. 

I’d like to combine this with a related thought which came to me a few weeks in the drush on Parshas 
Toldos. 

When the letters of Chanukah are spelled out, they teach us something fascinating about what - or who - 
is inside Chanukah: Ches (Ches - 8, Sof - 400), Nun (Nun - 50, Nun - 50), Vov (Vov - 6, Vov - 6), Kof 
(Kof - 20, Pey - 80), and Hey (Hey - 5, Hey - 5). The total spelled-out value is 630.  

When the outside letters - Chanukah, 89 - are subtracted from the milui, or spelled-out value of the letters 
(630), the result is 541, the value of Yisroel. We really are the inner core of Chanukah. 

This drush is being written on Zos - Zayin (7) and Alef (1), connected to Tof, eternity - Chanukah, the 
eighth day of Chanukah. The eighth bracha in Shemonah Esrei is Refoeinu. 

Chazal tell us that the gematria of lehadlik (179) and Zos (408) Chanukah (89) equals the gematria of 
refuah (292) sheleimah (375). 

Therefore, let’s look at the topics of Yaakov Avinu and healing. Yaakov embodies the sefirah of tiferes, 
which comes from the word pe’er, balance. When the letters of pe’er are rearranged, they spell the word 
rofeh, to heal. Yaakov is associated with healing, since Chazal say that “Yaakov lo meis” and that he lives 
on through his descendants. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l elucidates the discussion of sickness and healing that appears in both 
Parshas Vayechi and its related Tehillim, kappitel 41, “Lamnatzeiach mizmor leDovid.”  

In this week’s parsha, the Torah states (48:1), “Vayehi acharei hadevorim ha’eilah vayomer leYosef hineh 
avicha choleh - And it was after those things that it was told to Yosef, ‘Your father is sick.’” 

Rav Hirsch describes how the word acharei introduces a crisis. Choleh, sickness, starts with the letter Ches 
(as does Chanukah) and always expresses a “checking of an action,” similar to the word combination of 
noeh and noach. Ha’eilah comes from the word olah, which means an independent raising and a 
development. Rav Hirsch says here that dead material sinks, while the force of life moves living material 
upward.   
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He provides an amazing insight into healing. If this olah, moving forward power of life, which is really the 
movement of raising oneself, is hindered, then it is choleh, a restricted development. 

Therefore, the word for healing, refuah, relates to refah, loosening, which represents the unblocking of 
the knots that were blocking the upward movement. According to Rav Hirsch, this is healing and recovery. 
And now, teoleh, the development upwards of the life force, can start again. 

Perhaps my musician ears are ringing, but I always hear the English word therapy as deriving from the 
Hebrew word terafeh, you shall heal. 

In his drush on Tehillim 41, Rav Hirsch also discusses the dal who has been brought low by financial or 
illness reversals. Posuk 2 states, “Ashrei maskil el dal - Happy is he who gives understanding care to the 
dal.” Rav Hirsch says that this means the caregiver to the sick. While Hashem never abandons the dal, 
Rav Hirsch says that “this does not mean that we may therefore fold our hands in complacent inactivity. 
No, we must hurry to the aid of the sick and the poor in order to lessen and alleviate their pain until such 
time as Hashem sends His help from Above.  …By doing so, you shall have transfigured his sickbed. Not 
only will you then have made it easier for him to bear his pain, but, by the loving concern you shall have 
shown him, you will have turned even his sickbed into a place where he may experience kindness and 
comfort.” 

Rav Hirsch, unknown to most, suffered severely during the last half of his eighty years from malaria, which 
led to fever every four weeks. His incredible efforts on behalf of Soviet Jewry - a topic for a later time - 
were spent while in his greatest physical discomfort.    

Posuk 4 echoes the parsha where Yaakov is sick and in bed when it says, “Hashem yisadenu al eres devoy 
kol mishkavo hofachta vechalyo - Hashem will let him grow strong on his bed of illness, but you will 
overturn all his lying down during his sickness.”  In posuk 5, Dovid Hamelech says, “Heal my soul, since I 
have sinned against you.” 

Rabbi Matisyahu Glazerson wrote Torah, Light and Healing, inspired by Dr. Gavriel Tenenbaum, a local 
Monsey doctor and healer extraordinaire. In the sefer, he explains several connections between Yaakov 
and healing. 

First, the injunction in the Gemara (Nedorim 39b) that visiting the sick removes one-sixtieth of the illness 
is learned from this week’s parsha, where it says, “Hineh avicha choleh.” The value of hineh is 60. The 
value of hamitah, the bed where Yisroel strengthened himself, has a value of 59. There we see the 
reduction by one-sixtieth.  

Second, Yaakov was injured in the fight with the sar shel Eisav and was healed, says Rashi, by the sun.  

Third, Yaakov was told by Lavan that he was “nochasti - divined.” Nechoshes, copper, was the source of 
healing in the midbar from snake bites, and this image of snakes around a pole became the international 
symbol of healing. 

Fourth, the three colors associated with chessed - white, gevurah - red, and tiferes - green are all indicated 
in an apple’s inside, outside, and leaves. Yaakov’s fragrance appearing to Yitzchok was a field of apples. 
In Aramaic, Rabbi Glazerson states that the word to recover from illness is asepach, keneged the word 
tapuach, apple. 

Rabbi Glazerson also told me that we can see mystically show Shabbos heals. The letters of the word 
rofeh, when spelled out, have a combined value of 702, the same as that of Shabbos. 
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םכרבאוילאאנםחק
Bring them to me, if you please, and I will bless them. (48:9)

Yaakov Avinu wanted to bless Yosef’s sons. We do not find 
him blessing any of his other grandchildren. Perhaps, since it was his 
plan to grant Menashe and Ephraim Shevet/Tribe status, it was 
necessary to meet in order to bless them. Chazal give many 
explanations for Yaakov’s decision to make Menashe and Ephraim 
the paradigms of Jewish blessing: “Yesimcha Elokim k’Ephraim
v’k’Menashe. Something was special about these two young men 
and the manner in which they were raised, special enough that 
Yaakov wanted every Jewish father throughout the millennia to bless 
his children in a similar manner. Why?

The continuity of Klal Yisrael is based upon our success in 
transmitting the mesorah, tradition, from generation to generation. 
Avraham Avinu succeeded in doing so with Yitzchak Avinu. He did 
not succeed in imbuing his many students in a like manner. 
Therefore, their commitment did not endure past the first 
generation. Our educational role as parents is of paramount 
significance. No one is able to transmit the mesorah as effectively as 
a parent. When a child grows up in an environment in which not 
only do his parents educate him, but he has the added support of 
grandparents, he sees the mesorah playing itself out in a multi-
generational setting. When a child who has not had the benefit of 
having the educational impact of a grandparent (such as Menashe 
and Ephraim) grows up to be a consummate ben Torah, it is a tribute 
to his parents (who received their education from their parents). 
This is what impressed Yaakov about his “Egyptian born and bred” 
grandsons. Apparently, what Yosef had imbibed from his father prior 
to his being sold as a slave was sufficiently compelling to carry over 
to Menashe and Ephraim. Yaakov Avinu knew that in the future 
bitter exiles to which our people would be subjected, there would 
not always be grandparents, or even parents, who would be capable 
of readily transmitting the mesorah. Thus, he established the 
blessing, Yesimcha Elokim k’Ephraim v’k’Menashe; “May Hashem 
make you like Ephraim and Menashe,” because they represent a 
more challenging level of commitment. 

Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, posits that marriage, 
procreation and passing down our tradition to the next generation 
comprise the essence of our nation’s survival. He quotes the Tzvi
l’Tzaddik, zl, who related the following parable prior to his son’s 
marriage. There was once a person who had a fierce love for his 
king. He sought an opportunity to develop a closeness with the king, 
but this could not be done unless he had an opportunity to be in the 
palace. One day, he saw an ad that announced that the palace was 
in need of a skilled worker to manage the wood fireplace. It was not 
a difficult job. One had to place the wood in the fireplace when 
needed, and one had to know how much wood to place at a time. 
He took the job and threw himself into it with zeal, to insure that it 
would always be his.

The king eventually heard about the palace’s devoted 
fireplace worker, and why he had taken the job. The king was 
impressed with this man’s devotion, so he summoned him to his 
private chamber. After praising his devotion, he asked how he could 
reward him. The man’s response was unusual, but quite easy to 

accommodate. He wanted access to a small window that looked into 
the king’s room. This way, whenever he could, he would gaze at the 
king whom he loved so much.

No one remains young forever. As the fireplace worker 
aged, the job that used to be so simple became increasingly difficult
for him. In due time, he realised that he required a qualified 
replacement. He interviewed a number of applicants. While many of 
them seemed satisfactory in terms of performance, none of them 
manifested an exuberance toward doing the job. It is one thing to 
work, it is totally another to maintain a zest for the job throughout 
the day. They each had requirements which precluded them from 
accepting the position. One sought higher pay; another said he 
would rather heat his own house. The worker finally realised that in 
order to find a proper replacement who would have the correct 
attitude, he would have to marry and have a son. He would then 
educate his son from the very beginning to love the king and, thus, 
understand the importance of serving him. In this manner, he would 
ultimately cultivate the right replacement.

After concluding the story, the Tzvi L’Tzaddik turned to his 
son and said, “This is the purpose of marriage. We marry and raise 
children, instilling within them the importance of loving and serving 
Hashem.” We are the only ones who can imbue the next generation 
with the feelings that have been imbued in us. We receive from the 
previous generation, and then we serve as the link to pass it on to 
the next generation. 

We must underscore one caveat. In order for all of this to 
work, for the son to adhere to and accept his father’s lessons, it is 
crucial that he develop a strong sense of Kibbud av v’eim, honour for 
his father and mother. One can hardly learn from – nor accept – the 
lessons transmitted by parents whom he does not respect. One 
must honour parents, even if he finds it difficult to respect them. 
Horav S.R. Hirsch, zl, explains that this is the meaning of kabeid (es 
avicha v’es imecha), honour (your father and mother). Kabeid is the 
same spelling and is related to kaveid, heavy. One must “add weight” 
to his parents. Even if in his estimation there is “little weight” / light 
weight (very little about them to respect); he must make it his 
business to build them up, raise their esteem in his eyes, thus 
lending /adding weight to them. This is how one fulfils the mitzvah
of kabeid/honour.

Stories abound concerning the significance of – and the 
reward for – honouring parents. I recently came across the following 
inspiring story concerning Horav Yehoshua Neuwirth, zl, author of 
the highly acclaimed and widely-read Shemiras Shabbos K’hilchasah. 
Rav Neuwirth had an elderly mother who spent her twilight years as 
a resident in Shomrei Hachomos, a home for the aged, in Sanhedria. 
Rav Neuwirth lived in Bayit V’Gan, which was quite a distance by 
foot. Nonethelesss, he would take the one-hour walk every Shabbos
to make Kiddush for her, and to take her for a short walk. She 
cherished these Friday night visits with her illustrious son. Indeed, 
the visit transformed her entire week.

One Friday night, Yerushalayim was inundated with 
torrential rain. It might be a great blessing for the world (Vayikra
26:4, Rashi’s commentary), but, for Rav Neuwirth, it presented a 
dilemma. On the one hand, how could he walk one hour (each way) 
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in this weather? On the other hand, his visit meant so much to his 
mother. How could he disappoint her?

He asked Horav Shlomo Zalman Auerbach, zl, for advice. 
What should he do? Rav Shlomo Zalman said that he was not 
obligated to go, and it would be best that he visit Motzei Shabbos. 
Rav Neuwirth was very forward, so he asked whether the Rav’s
halachic decision was a command or whether he could take it as 
good advice. Rav Shlomo Zalman replied that he was simply offering 
his advice, emphasising that he was by no means under any halachic
obligation to go. 

Rav Neuwirth mulled it over and decided that not
disappointing his mother was more important than getting wet 
(soaked). Despite the pouring rain, he set out toward Sanhedria. He 
later attributed this specific act of honouring his mother as the 
possible reason for the widespread acceptance of his sefer on 
Hilchos Shabbos throughout the ranks of Klal Yisrael!

Perhaps I might add that the reward for honouring one’s 
parents is arichas yamim, longevity. What greater form of longevity 
is there than one’s chiddushim, novellae, being read and reread by 
generations of Jews. This is the epitome of sifsosav dovevos
ba’kever, “his lips speak in the grave.”

טיוהמעניכץראהתאובוטיכהחונמאריו...םרגרמחרכששי
לובסלומכש

Yissachar is a strong-boned donkey… He saw tranquility that it was 
good, and the land that it was pleasant, yet he bent his shoulder to 

bear and he became an indentured servant. (49:14,15)

Rashi interprets the metaphor of a strong-boned donkey 
and the reference to the land as alluding to Yissachar’s relationship 
with the Torah. Yaakov Avinu points out Yissachar’s spiritual role as 
bearer of the yoke of Torah and cultivator of the spiritual treasures 
of our people. Why does the blessing include “his seeing tranquillity
and it was good”? The significance of the blessing is Yissachar’s 
relentless commitment to bearing the yoke of Torah, even if it might 
be a challenging task at times. His ability to rest while standing up, 
without having to remove his parcels, demonstrates that regardless 
of the prevailing conditions, Yissachar can be relied upon to study 
and uphold the Torah. How do tranquillity and its benefits relate to 
the remainder of the blessing? 

Horav Matisyahu Solomon, Shlita, quotes Horav Leib 
Friedman, zl, who heard from one of Yerushalayim’s pre-eminent 
tzaddikim (there were many) that the Torah is teaching us the 
barometer for measuring oneself with regard to his absolute 
commitment and devotion to avodas Hashem, serving the Almighty. 
He should question himself: How much am I willing to relinquish to 
fulfil the ratzon, will, of Hashem? For example, both Kayin and Hevel 
offered sacrifices to Hashem. The difference was that Hevel offered 
his finest, his firstborn cattle and sheep. He understood that one 
gives to Hashem what he normally would want for himself. In fact, 
he wants to give up the best for Hashem. The Almighty does not play 
second fiddle to anything or anyone. Only the very best should be 
for Him. This attitude indicates one’s level of clinging to Hashem.
Likewise, in our mundane world everyone wants to rest (not 
necessarily a vacation, cruise, etc., just to relax in a calm, restful, 
peaceful setting). When he achieves this goal, finds the opportunity 
and place for this menuchah, rest, what does he do about it? 
Yissachar honours Hashem with it. Sure, he, too, would like to throw 
up his feet and rest without a care in the world. Hashem, however, 
comes first. This becomes a place in which he can devote himself 
totally without any disturbance to one thing: to study Torah. 
Yissachar gives it all to Hashem; even his vacation becomes an 
opportunity to serve Hashem with greater calm.

Rav Leib added that, upon hearing this pshat, exposition, 
the Chazon Ish, zl, was pleased to the extent that, two months later, 

he made a point to tell it over, with great excitement and 
admiration. Veritably, it makes sense that one should give his “best”
to Hashem, but not everything that makes “sense” takes first place 
in our minds.

Horav Gedalyah Schor, zl, commented that the letters mem
and samech (of the Hebrew alphabet) miraculously remained in 
position on the Luchos, Tablets. (The letters engraved on the Luchos
penetrated the entire thickness of the Luchos. Consequently, the 
middle sections enclosed by the letters samech and mem sofis [final 
mem] were completely unattached to the body of the Luchos. These 
middle pieces remained in place by means of a miracle.) Therefore, 
regarding the tribe of Yissachar, this miracle was alluded to: Vayehi 
l’mas oveid, mas equals mem samech. Indeed, talmidei chachamim, 
Torah scholars who devote their entire lives to the study of Torah, 
who have very little to no outside sustenance, who live on little food 
and less sleep, should, by all rules of nature, not survive. They do,
because Hashem miraculously provides for them. They devote 
themselves to spiritual ascendency. Thus, they are sustained 
spiritually.

A rabbinic conference was convened in Vilna to address the 
difficult challenges confronting the yeshivos during the depression 
years, when funds from America were coming sporadically to 
Europe. During one of the keynote sessions, a distinguished askan,
communal leader, declared that in view of the material deprivation 
to which the yeshivos were subjected, it was unrealistic that they 
would be able to keep their doors open. Chas v’shalom, Heaven 
forbid, the yeshivos would be forced to close down. When the gadol 
ha’dor, pre-eminent leader of the generation, Horav Chaim Ozer 
Grodzenski, zl, heard this, he immediately stood up and, with a 
raised voice, declared, “The Torah attests the ki lo sishakach mi’ pi 
zaro, ‘For it (the Torah) will not be forgotten’ – ever.” We will always 
learn the Torah! We will never forget it.

ןיעילעתרפןבףסויתרפןב
A charming son is Yosef, a charming son to the eye. (49:22)

Chazal (Berachos 20a) teach that the progeny of Yosef, like 
Yosef HaTzaddik, were not affected by the power of ayin hora, evil 
eye. This is in connection with the above pasuk, “A charming son is 
Yosef, a charming son to the eye.” Yosef never sought to enjoy that 
which was not his (such as Potifar’s wife, who made every attempt 
to seduce him), thus, the evil eye affected neither him nor his 
descendants. Why should one suffer because another person is 
envious of what he possesses? Should one conceal himself and his 
good fortune from the public eye, just because someone might be 
jealous of him?

In his Michtav M’Eliyahu, Horav Eliyahu Eliezer Dessler, zl, 
explains that the dynamics of “evil eye” is ethical in nature. The 
blessings that Hashem bestows upon a person should not serve as a 
source of anguish for another person. If one permits his blessings to 
cause pain to another Jew, especially if he openly flaunts these 
blessings, he is risking Divine retribution. He can, by his self-
absorbed actions, incur Divine judgment against himself, as well as a 
re-evaluation of his suitability for and worthiness of the good 
fortune of, which he had been the recipient.

One who lives his life out of the public eye and does not 
call attention to what Hashem has favoured him with, will not be 
envied by people and, as such, will have a greater “shelf-life” for his 
good fortune. Fish are covered by the water which is their home 
and, as a result of their habitat, do not interact with land-based 
creatures. Ayin hora does not affect them. Likewise, one who is 
satisfied with living for himself and not interested in “gouging out 
the eyes” of others has a better chance of endured status for his 
satisfaction in life.



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

This publication is available worldwide via email and e-readers.
For info call: ISRAEL 02 532 6058 / USA (216) 371-7609 / UK 0208 420 4821

or e-mail: peninim@dvar.info

ותיכבימיורבעיו
When his bewailing period passed. (50:4)

The Midrash (Bereishis Rabbah 100:4) distinguishes 
between the mourning /weeping for Yaakov Avinu and the mourning 
for Moshe Rabbeinu. Concerning Yaakov, the Torah writes: “When 
his bewailing period passed,” while, regarding Moshe, it writes: 
Vayitmu yemei bechi eival Moshe, “Then the days of the tearful 
mourning for Moshe ended” (Devarim 34:8). The Midrash
comments: Yaakov had those who mourned and bewailed him; 
therefore, it says that the bewailing period passed (not ended, 
simply passed). Moshe did not leave a grief-stricken following; 
therefore, it says that his mourning period came to an end. Clearly, 
this statement requires elucidation. Moshe was the quintessential 
Rabban Shel Kol Yisrael, the Rebbe, mentor, leader of all the Jewish 
People. How is it possible to suggest that he did not have a 
distraught, grief-stricken following?

The simple answer to this question is that Yaakov was 
mourned by his children; Moshe was mourned by his students. 
Mourning a parent is different than mourning a mentor, regardless 
of one’s closeness to his mentor. Only a very close student who had 
established a father-son relationship with his rebbe could possibly 
aspire to compare a rebbe to a father. Otherwise, a father is the 
same flesh and blood. When a father dies, a part of the son dies with 
him. Some of our greatest Torah leaders had such a relationship with 
their rebbeim, but, after all is said and done, it would be described 
as being “father-son like.” Furthermore, Yaakov Avinu was not only 
their father; he was also their rebbe.

Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, explains that since 
Moshe designated (Hashem’s decision) Yehoshua to be his 
successor, he transmitted all of his Torah knowledge to his disciple. 
Hashem ratified Yehoshua’s position with His promised support, just 
as He supported Moshe Rabbeinu. The fact that the Zekeinim, 
Elders, of that generation commented that Yehoshua in comparison 
to Moshe was like the moon in relationship to the sun, does not 
necessarily indicate a negative comparison. Indeed, as the moon has 
no light of its own, receiving its illumination solely from the sun, 
likewise, Yehoshua absorbed all of Moshe’s Torah. While Yosef was, 
indeed, the successor to Yaakov Avinu, and Yaakov taught Yosef the 
Torah he had imbibed from his father, Yitzchak Avinu, and from the 
fourteen years he spent in the yeshivah of Shem and Eiver, the 
succession was not the same as when Yehoshua succeeded Moshe. 
Yehoshua was never on his own; thus, everything that he taught was 
his Rebbe, Moshe’s, Torah. Yosef had spent two decades away from 
his father, during which time the inspiration he received certainly 
sustained him, but it was definitely not the same as being with him.

Death is the cessation of physical life. Each individual has a 
spiritual component whose abidance is based upon its endurance 
after death. This is the meaning of sifsosas dovevos b’kever, “his lips 
are moving in the grave,” as he continues to cause Torah to be 
learned in this world. “Gone, but not forgotten” has a different 
meaning and value in the Torah world.

םהיבאתמיכףסוייחאואריו
Yosef’s brothers perceived that their father was dead… (50:15)

Yosef’s brothers felt that now that their saintly father, 
Yaakov Avinu, was gone, their protection from what they felt would 
be Yosef’s wrath had also come to an end. It seemed to them that 
Yosef’s attitude toward them had abruptly changed. No longer were 
they the beloved family whom he invited to dine with him in the 
palace. They feared that it was all because their father had been 
alive. Now that he was gone, Yosef’s lingering animosity toward 
them was becoming apparent. (This was in their perception. It was 
not true.) Indeed, Yosef had a reason for everything he did (or did 
not do). When Yaakov was alive, he would grace the head of the 
table. Now that he was gone, Yosef felt awkward taking the place 

that rightfully belonged to Reuven and Yehudah. On the other hand, 
as viceroy of Egypt, it would be a violation of protocol for him not to 
sit at the head of the table.

Anxious about Yosef’s feelings of (perceived), animus, they 
said that their father had asked that, he forgive them for what they 
did to him. (They felt that it was permissible to alter the truth in 
order to promote peaceful relations.) We see that they were now 
pre-occupied with how Yosef was treating them. The Midrash 
Tanchuma teaches that it was not only the lack of invitations for 
dinner that caused them angst. It is what preceded this change that 
troubled them. Apparently, on their return from their father’s 
funeral, they passed the site (the pit) in which they had originally 
placed Yosef, prior to their selling him to the Midyanim. Yosef halted 
the group, so that he could go over to the pit and recite the brachah, 
blessing, She’asah li neis ba’makom ha’zeh, “Who made a miracle 
for me in this place.” Yosef paid gratitude to the Almighty for sparing 
his life. Horav Chaim Shmuelevitz, zl, wonders why they were so 
concerned. After all, he was simply following the halachah that 
instructs us to bless and pay gratitude for Hashem’s favour.

The Rosh Yeshivah explains that the brothers were well 
aware that to make hodaah, praise and give gratitude properly, one 
must reflect and reiterate his reflections concerning what could have 
happened and how he was spared. The brothers feared that too 
much delving into the near-tragedy of Yosef’s sale might arouse 
Yosef’s original feelings of pain, fear and deprivation. This would in 
turn arouse antipathy toward them. (I reiterate again that this was 
perceived by the brothers. It was not a reality.)

This is a powerful observation concerning hakoras hatov. 
Most people are not ingrates, but do we take the time to truly 
acknowledge the favour? Do we think it through in such a manner 
that we ask ourselves: What if? What if we would not have been 
beneficiaries of his favour? Where would we be today? Our hakoras 
hatov must be commensurate with the favour. To do this we must 
reflect upon the favour. Those who fail to do so, likewise, fail to 
execute the obligation of hakoras hatov properly.

Va’ani Tefillah

םימחרב...הפלכתליפתעמושהתאיכ
Ki Atah shomea tefillas kol peh…b’rachamim

For You mercifully hear the prayer of every mouth

Calling upon G-d to listen to our sincere prayers involves 
actual calling. One should not say, “Hashem knows my needs. If He 
would want to help me, He would have done so.” This is a grave 
error. One must daven. Nothing should be taken for granted. The 
Midrash (Yalkut Machiri) explains the pasuk in Tehillim 17:6, “I have 
called out to You for You will answer me, O G-d, incline Your ear to 
me, hear my utterance.” There were others, prior to David, who fell 
victim to the wiles of the yetzer hora, evil inclination. Had they 
called out to Hashem, He would have listened. The generation of the 
Flood, the generation of the Dispersion, the people of Sodom, were 
all swept away – because they did not reach out to Hashem. When 
David Hamelech was involved with the incident of Bas Sheva, the 
yetzer hora sought to overwhelm him and he too would have been 
swept away. He pleaded to Hashem and Hashem replied, “Had I 
helped the previous generations, they would not have succumbed to 
sin and being swept away. Why are you different?” David replied, 
“Because they did not pray to You. I am calling out to You for help.” 
We cannot reiterate enough that Hashem listens to every sincere 
prayer. There is, however, one contingency: One must pray. It does 
not happen by itself.
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PPaarraasshhaass  VVaayyeecchhii   

White With Milk 
Is it important to smile? Let's see what 
the Torah says about it. Part of Yaakov 
Avinu's blessing to his son Yehuda was, 
“His eyes are red with wine, and his teeth 
are white with milk.” (Bereshis 49:12). 
The gemora (Kesuvos 111b) writes that it 
is better to whiten your teeth to your 
friend (smile to him) than to pour milk 
for him. The Mishna (Pirkei Avos 1:15) 
also tells us the importance of smiling, 
“Shammai says... receive everyone with a 
beautiful facial expression.” Also in 
Mishna 3:16, “Rebbe Yishmael says... re-
ceive everyone with happiness.” 
 
Kinderlach . . . 
It is so important, to greet people with a 
smile. When we come home from school, 
let’s have a big smile on our face. When 
Abba comes home at night, let’s have a 
wonderful welcome for him. We can prac-
tice greeting people with a smile at our 
Shabbos table this week. Tell our brother 
Yitzy to go out of the room for a minute. 
When he returns, let's all give him a big 
smile and say, “Shalom Yitzy! How are 
you?” That will put a big smile on Yitzy’s 
face. Then each member of the family 
(even Imma and Abba) can take their turn 
going out of the room and getting their 
greeting when they return. We get so many 
mitzvos Children, when we smile. We make 
people happy, we do chessed for them, we 
make shalom between people, and we 
make a real Kiddush Hashem. Let's all keep 
smiling, and keep those mitzvos coming. 
 

Act With Seichel
Yosef brought his sons, Ephraim and 
Menashe to his father Yaakov, to receive 
blessings. “Yosef took them both, Eph-
raim with his right hand toward Yisrael’s 
left, and Menashe in his left hand toward 
Yisrael’s right, and brought them close to 
him. However, Yisrael stretched out his 
right hand, and laid it upon Ephraim’s 
head, though he was younger, and his left 
hand upon Manasseh’s head. He maneu-
vered his hands; for Menashe was the 
first-born” (Bereshis 48:13,14). 

     

“Abba, Yaakov Avinu did a strange 
thing when he blessed his grandchildren, 
Ephraim and Menashe. He crossed his 
hands. He wanted his right hand to rest 
on the head of Ephraim, who was on his 
left side, and his left hand to rest on the 
head of Menashe, who was on his right 
side. Why didn’t Yaakov just move the 
boys around, putting Ephraim on his right 

and Menashe on his left?” 
“That is an excellent question, Avi. Many 
of our meforshim ask that question. I 
would like to share with you the answer 
of Rav Chizkia Ben Manoach, who is 
known to us as the Chizkuni. He focuses 
on a particular phrase in the verse. Yaa-
kov ‘secal es yadav’ – he guided his hands 
wittingly. The word ‘secal’ is the same as 
‘seichel’ – common sense. Yaakov acted 
with seichel when he crossed his hands.” 
“In what way, Abba?” 
“Yaakov Avinu was a man of great wis-
dom. There were many times in his life 
when he needed to switch things around. 
He had to buy the bechora (firstborn 
rights) from his brother Eisav, because he 
would use it properly, whereas Eisav 
would spurn it (Bereshis 25:34). He also 
needed to use trickery to get Eisav’s bro-
cho from Yitzchak, because Klal Yisrael 
needed that brocho in order to survive. 
Lavan, his father-in-law switched his kal-
lah (bride) on the night of the chassanah 
(wedding), and he had to work and extra 
seven years to get Rachel, the wife he 
truly wanted. At the end of the employ-
ment period, Hashem made a big switch 
in the flocks of Yaakov and Lavan, giving 
our holy forefather the wages that he 
deserved. So you see, Yaakov Avinu was 
no stranger to switching things around to 
make them right.” 
“What did he straighten out when he 
switched his hands in giving the blessings 
to Ephraim and Menashe, Abba?” 
“Menashe was the bechor 
(firstborn). He 
apparently deserved 
the blessing with the 
right hand, which is the 
primary hand. However, the 
Torah itself relates that Ephraim, 
the younger brother would become 
greater than his older brother, Me-
nashe (Bereshis 48:19). The superior 
brother should get the brocho with the 
stronger hand. Therefore, Yaakov blessed 
Ephraim with his right hand.” 
“Now we are left with the original ques-
tion, Abba. Why did Yaakov Avinu switch 
his hands instead of switching the boys 
around?” 
“Let us return to the answer of the Chiz-
kuni, Avi. Yaakov Avinu acted with sei-
chel. He did not want to embarrass Me-
nashe. It was bad enough that Menashe 
would be getting a left-handed blessing. It 
would be even more humiliating to ask 
him to move over to the left side. Yaakov 
saved him this shame by allowing Me-
nashe to stay where he was, and just 
crossing his hands. This minimal amount 
of kovod (honor) was due to Menashe 
because he was the bechor.” 
“What sensitivity! What wisdom! What 

seichel!” 
“Yes, Avi. Yaakov Avinu, our holy forefa-
ther, personified the middah of seichel – 
understanding what needs to be done, and 
doing it in a way that is a pleasing as possi-
ble to other people. We can all learn from 
his example to use our seichel to be sensitive 
to the feelings of our fellow man.” 
 
Kinderlach . . . 
Do you need to give someone some bad 
news? Do it with seichel. Say it in a time, 
place, and a way that is as pleasant as pos-
sible. Is someone doing something wrong 
that should be corrected? Act with seichel. 
First, determine if he is prepared to listen. 
Then see if you are really the right one to 
tell him. If so, approach him gently, ex-
plaining the problem, and giving him as 
much help as possible correcting it. Let us 
consider a third case. Do you have to give 
someone some good news or a blessing in 
the presence of another person? May this 
hurt the other’s feelings because he is not 
the recipient of the good thing? Use your 
seichel. Praise the other person’s good 
qualities also. Make the blessing as low-
keyed as possible. Kinderlach, be sensitive 
to other people’s feelings. Act with seichel. 
 

Every Drop Counts 
“May they multiply abundantly like 
fish within the land” (Bereshis 48:16). The 

Medrash Rabba (97:3) adds 
another insight to Yaakov’s 
blessing with a parable. 

Although these fish grew up 
in the water, when one 
drop of rain falls, they 

rush to drink it as if they 
had never tasted water in 

their lives. So too it is with the 
Jewish people. We grow up immersed in 
the “sea” of Torah, which is compared to 
water. Still, when we hear a chiddush 
(original Torah thought), we drink it in 
with great thirst as if we had never heard 
a word of Torah in our lives. 
 
Kinderlach . . . 
This is what we are striving for in our To-
rah learning. It is not so hard to under-
stand. Try offering ice cream to someone 
who has never tasted it. He may want to 
try it. He may not. He does not really 
know what he will be eating. Someone 
who knows how delicious ice cream is will 
always want to eat it. Someone who has 
not tasted the sweetness of Torah learning 
may not be so anxious to hear a chiddush. 
On the other hand, someone who knows 
the pleasure of Torah learning will always 
want to learn more. 
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Part of a Whole 
ויחי יעקב בארץ  “ 47:28
מצרים שבע עשרה שנה,  
ויהי ימי יעקב שני חייו שבע  
 ”שנים וארבעים ומאת שנה 
“Yaakov live in the land 

of Mitzrayim for seventeen years, and 
Yaakov’s days, the years of his life, were one 
hundred and forty-seven years.” Why does 
the Posuk need to say, “ימי יעקב שני חייו” – The 
days of Yaakov, the years of his life”?  This 
seems to be superfluous, as the Torah could 
have just written that these are the years of 
his life, or these are the days of his life, but 
it does not appear that there is a need for 
both.    
 The words, “שני חייו” are extra, as 
the Posuk could have just said that the days 
of Yaakov’s life were 147 years.   This can 
be explained with a Moshol.  There is a 
complete vessel comprised of many large 
and small pieces attached together.  When 
one looks at any part of this vessel, whether 
it be the big pieces or the small pieces, it is 
called by whatever the complete vessel is 
called.  The Gemara in Shabbos 92b says 
that if two people make something that 
each one on his own cannot make, each one 
is Chayiv for what he did, for it is 
considered that each one made the entire 
thing.  The same is with those small pieces 
within the vessel, while it may not be a 
main part of it, however, if that small piece 
were to be removed, it would no longer be a 
complete vessel, that small piece has the 
same name and characteristics as the entire 
vessel.  However, if that vessel were to 
break into pieces, then the large pieces 
would be considered large pieces, while the 
small pieces would be considered small 
pieces.   

The same applies with a person. A 
person works on this world to make himself 
complete. If one makes himself into a 
complete vessel, then each and every day of 
his life that are a part of his being a 
complete vessel are called his entire life – 
they are called after the complete vessel for 
they are part and parcel of it.  For if he were 
lacking one of those days, then he wouldn’t 
be complete, so each day is like his entire 
life.  However, if one does not make himself 
into a complete vessel, then each of his days 
stands on its own, and is not called his 
entire life, and each day is only one day.  
The Torah testifies that Yaakov was a שלם, 
complete vessel, and therefore each of his 
days are considered like his entire life.  
That is what the Torah is telling us here by 
adding these two words, “שני חייו” – that each 
and every day of Yaakov’s life was like his 

entire life.   With this understanding, we 
can explain that which it says in Parshas 
Behar 25:8 “ , שבע  וספרת לך שבע שבתות שנים

יו לך ימי שבע שבתות השנים  שבע פעמים, וה שנים
 Why does the Posuk – ”תשע וארבעים שנה
need to tell us that seven times seven years 
is forty-nine years, when we all know that?  
Hakodosh Boruch Hu made these years a 
complete vessel, of which the 50th year was 
then Yovel.  Being that these years were 
complete years, each one of the days, “  והיו
 was considered like forty-nine years - ”לך ימי
– the complete vessel.  Kiddushin 39b – 
There is no reward in this world.   

That which is says in Devorim 
 So that you shall“ – ”למען יאריכון ימיך“ 5:15
lengthen your days,” refers to the day which 
is completely long – referring to Olam 
Habah. That which the Torah tells us that 
if we perform certain Mitzvos; we will be 
Zoche to a long life, the long life refers to 
Olam Habah.  However, this is difficult to 
understand, for if the Torah was in fact 
referring to the day that is eternally long, 
Olam Habah, then the Posuk should have 
used a Loshon Yachid, “ יומך” – so that your 
“day” shall be long – and not the way the 
Posuk says it in a Loshon Rabbim, “ ךימי .”  It 
says in Avos 4:2 שכר מצוה מצוה – the reward 
for a Mitzvah is that you will be able to do 
more Mitzvos, as it says in Avos, one 
Mitzvah causes another Mitzvah to come 
along.  If one does the Mitzvah of Kibbud Av 
Va’eim, he will be Zoche to perform more 
Mitzvos, and make himself into a שלם.  If he 
makes himself into a complete vessel, then 
each and every day of his life will be 
considered like his entire life.  Where does 
this matter, in Olam Habah – the day that 
is eternally long.  One who makes himself 
into a complete vessel, will be Zoche to bring 
with him “many days” – all the days of his 
life, with him to Olam Habah, the day that 
is eternally long. ( חכמת התורה) 

 Although Yaakov Avinu went to 
the land of Mitzrayim, even there he 
attached himself to Hakodosh Boruch Hu.  
The Torah tells us that Yaakov lived in 
Mitzrayim for 17 years, which is the 
Gematria of the Shem ה -ו- ה- א , and is also 
the Gematria of  טוב, good.  Yaakov Avinu 
only connected himself to good while in 
Mitzrayim, to the Shem Hashem, and that 
is what sustained him.  The Torah stresses, 
 that Yaakov lived, meaning that even ”ויחי“
in the Tumah of Mitzrayim, he lived, 
meaning that he did not let the Tumah 
infiltrate him, and he remained pure and 
holy in his service to Hakodosh Boruch Hu.  

When Yaakov Avinu was preparing to leave 
this world, he had Yosef place his hand 
under Yaakov’s thigh – meaning that he 
was telling Yosef that he must be the   ברא
 that Yosef must be the legs of – כרעא דאבוה 
Yaakov, he must follow in Yaakov’s 
footsteps.  He must not attach himself to the 
Tumah of Mitzrayim, rather he must keep 
himself attached to Kedusha.  Yaakov tells 
Yosef to ensure that he not be buried in 
Mitzrayim – meaning that Yosef should 
ensure that Yaakov not end up dying, for as 
the Gemara in Bava Basra 117a says that if 
a Tzaddik leaves over in this world a son 
like him, then even when he passes on it, is 
not considered that he is dead – Yaakov 
should not be buried in Mitzrayim, but he 
should live on through the righteousness of 
his children.  With this understanding, we 
can answer a question on those who ask 
why we don’t eat אגוז, walnuts, during the 
Aseres Yemei Teshuva. We are told that we 
are not to eat  אגוז because it is the same 
Gematria as חט, sin, but perhaps we should 
eat אגוז for it is also the Gematria of  טוב, 
good.  The answer to this question is that it 
is true that אגוז can in fact be good, just as 
Yaakov Avinu was able to remain Kodosh 
and Tahor in the Tumah of Mitzrayim.  
However, we still don’t eat אגוז, for although 
there may be good in it, it is only the 
Tzaddikim who can do it, and we don’t want 
to place ourselves in a precarious position. 
 (אך פרי תבואה)
 If one becomes complete, every 
part of that which is complete, is complete – 
it is a whole, and each part of that whole is 
also considered a whole.  Conversely, one 
who is not complete, each piece is self-
standing, and stands on its own merit. 
Yaakov Avinu was truly complete, as the 
Torah tells us that he brought his days – 
each and every day, he brought with him as 
an accounting for his years.  Yaakov Avinu 
utilized his time in this world to the fullest, 
and departed from this world as a שלם.  
Yaakov Avinu was also a  שלם, a complete 
person, in the sense that he had children 
who would follow in the path of Avodas 
Hashem.  One who is Zoche to leave behind 
children who are proper Ovdei Hashem, 
Tzaddikim, they are considered alive long 
after their physical body is in the ground.  
Yaakov never died, for his children carry on 
with their mission of Avodas Hashem, all 
for the sake of Hashem.  May we be Zoche 
to be complete in this world, and after we 
pass on from this world, leave behind 
Ehrliche children, so that we may live for 
eternity.   
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PARSHAS VAYEHCHI  
HOW TO BECOME AN AMAZING YID 

 
Yaakov Avinu wanted to reveal to his children the time of the final redemption, the ץק , but the Shechinah removed itself from him and he 
was restrained from conveying it. The question is why specifically do we find that Yaakov is the Av that wanted to reveal to his children the 
final geulah? Why didn't Avraham desire to relate the same to Yitzchak and Yitzchak to Yaakov?  
 
Rav Eliyahu Weintraub ztl explains that the avodah of Avraham and Yitzchak was the innovation of the middos of love and fear which parallels 
chesed and din, until they attained the lofty level to be a Merkavah to the Shechinah through their middah. However, they were not actively 
involved with the closure of the final redemption from the Kingdom of Edom, the finale when the goal of subjugating the world to the absolute 
side of kedusha will be actualized. In contrast was the life of Yaakov Avinu.  Since the period of being born, it is written  his  ושע בקעב תזחוא ודיו
hand was grasping the heel of Eisav. Rashi explains this verse to mean that before this one (Eisav) finishes his kingdom the other one (Yaakov) 
grabs it away from him. Chazal have taught us that even in their mother's womb Aisav and Yaakov were battling over the inheritance of the 
two worlds Olam Hazeh and Olam Habah. Nevertheless, their relationship to each other's acquisition is like a seesaw, that when one goes up 
the other automatically goes down. Yaakov by holding on to Eisav's heel, he revealed that at the end of Eisav's supremacy, Yaakov and Am 
Yisrael will take over, and thereby the world will come to its final tikkun. The period of the heel, the final geulah, was Yaakov's essential 
business and primary ambition into which he invested all his kochos.  
 
Even the ten berachos that Yaakov received from his father were not to be activated at that time but rather they are to be fulfilled at the 
time of Acharis Hayamim and the ultimate geulah. It is during this period of the heel that the dimensions of Adam Harishon before the chait 
of Aitz Hadaas will be reconstructed. It is Yaakov alone who was crowned with the description that his countenance was similar to that of 
Adam before the chait (Baba Basra 58). Therefore Yaakov's focus during his lifetime was to prepare for that period of the Heel securing its 
revelation and the tikkun of Man and the world. (That is the reason why בקעי 's name consists  named of the letters בקע  and the letter י which 
represents the ten berachos of Yitzchak given to him. For it is Yaakov who by battling Eisav with the focus on the final geulah, and armed with 
the ten berachos which relate specifically to that geulah, can bring this destiny of the world towards its fruition). 
 
This is what Yaakov truly sought to reveal to his children the ץק . Yaakov's objective was not merely to reveal the specific date on the calendar 
of Moshiach's arrival, as many people mistakenly think. Rather it was part and parcel of  that deliberate encounters  , םינבל ןמיס תובא השעמ
and actions of the Avos during their lifetime, served as catalysts to trigger and activate these same events in the future history of their 
descendants. Yaakov's entire life was to battle against the evil and prepare for the Moshicach's coming. Now as he was about to die, it was 
time to conclude his preparations for this future revelation of Yisrael bringing Hashem's Kingdom into absolute recognition.   
 
Let us extend this concept further. We can now understand other aspects of Yaakov's name which spell both  fixed as opposed to  עבק
temporary, and ב"עק  which are the number of words in the Aseres Hadibros. Yaakov's fixed focus and concern in the future history of his 
descendants is the period of the heel בקע . Everything else of Yisrael, the previous exiles and geulos are only a buildup for the final phase of 
returning to the state of Adam Harishon before the chait and the revelation of the oneness of Hashem.  
 
Chazal relate that the final geulah will be heralded in by the promulgation of Torah (Baba Basra 8) תוינשמה תוכזב אלא תוצבקתמ תויולגה ןיא . The 
Medrash in Megillas Rus derives this idea of the future geulah from the passuk (3,3) רקבה דע יבכש 'ה יח יכנא ךיתלאגו אל םאו לאגי בוט ךלאגי םא  
When Rus went at night to the silo to Boaz, he told her that if her relative would redeem her then good. If not יכנא ךיתלאגו  I will redeem you. 
Chazal comment, if you Am Yisrael will have merit to be redeemed at the end, then so be it. However, if you do not possess such a merit, 
then the יכנא  referring to the Torah of which the word יכנא  is the first word of the Aseres Hadibros, will serve as the merit for redemption 
which is compared to the coming of the morning. The Zohar says that the word יכנא  contains all the other words of the Aseres Hadibros which 
are the gematriah of בקע . Yaakov who is the pillar of the Torah will ensure that at the בקע  which alludes to the time of the Heel, the longest 
galus of Edom, the merit of Torah will reign. 
 
 
 



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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This relationship of  בקע עבק  with their interpretations of fixed and heel, together with the number of words in the Aseres Hadibros, has yet 
a deeper understanding. Chazal say (Berachos 32b) on the passuk ךחכשא אל יכנאו הנחכשת הלא םג  Hashem says I will forget הלא  which is the 
worshipping of the Aigel "לארשי ךיהלא הלא"  but I won't forget ךיקלא 'ה יכנא . The Maharal explains that the first dibbur of the Aseres Hadibros 

ךיהלא 'ה יכנא  is not stated in the command form but rather as a matter of fact. The reason is because יכנא , the emunah in Hashem, became 
a deep irrevocable reality in Am Yisrael and in the heart of every Yid. This is in contrast to the chait of the Aigel which can be forgotten for it 
never was part of Yisrael's essence and remained as a passing and forgettable aveirah a"k. 
 
The Aseres Hadibros of בעק  words which is hinted in the word יכנא  is a עבק  an irrevocable fixation in Am Yisrael. The Zohar says that Torah, 
Yisrael, and Hashem are one so therefore the geulah must come eventually through the zechus of יכנא  the Torah. This could be alluded to in 
the first beracha of Shemoneh Esrai הבהאב ומש ןעמל םהינב ינבל הלואג איבמו  the final geulah will come because of His Name which can be 
referring to the Torah on which the Ramban writes in his preface to Bereishis, that the entire Torah consists of one holy name of Hashem.  
 

ךחכשא אל יכנאו  is the acronym אול  which hints to the passuk (Tehillim100,3) ותיערמ ןאצו ומע ונחנא אלו  which is written with a ביתכו ירק . It is 
written with אל  and read with a ול . The explanation is that even if on the outside it appears that we are ומע אל  we are not Hashem's nation, 
we will nevertheless be redeemed because we are יכנא yes Hashem's nation inwardly because of the  ול . An allusion to this is if one spells out 
the inner letters of ואל  one finds ואו ףלא דימל  which is the gematriah of בקע  (including the kollel). The יכנא  factor of the Aseres Hadibros is 
what is fixated forever in Klal Yisrael. 
 
Even the characteristic of Yaakov known as the pillar of Torah is also to ensure that during the period of the בקע  the end of the supremacy of 
Eisav's kinship, Am Yisrael will reign and bring about the absolute kingdom of Hashem just as was evident before the chait of Adam. 
The history of the world and in particular the existence of Klal Yisrael can be compared to a maze. The Mesillas Yesharim writes chapter 3 
that life is like a garden maze. In these plantings, are arraigned many walls of hedges and between them there are many confusing and 
interconnecting paths all of them resembling one another. The goal is to reach the single pavilion in their center. One who is already standing 
at the pavilion sees from his vantage point all the paths spread out before him  and can distinguish between the correct and false paths he is 
thus able to call out and exhort those walking them saying this is the path you should take. If you believe him then you will arrive at the center 
and reach the destination. 
 
Every Yid specifically, and Klal Yisrael as a nation, must go through the maze of life and its constant challenges in order to reach the destination 
of one's personal geulah and the reconstruction of the original dimensions of Adam. Yaakov who was the Av that ascertained that the final 
geulah will come to fruition, is on top of the pavilion directing us to follow the Torah way which will lead us through the maze and bring the 
world to its ultimate tikkun. Those individuals who listen to the בקעי לוק לוק , help in bringing to world the shelaimus which we are all waiting 
for. Those individuals who "brave the maze" and do not fall to fatigue because they face constant ordeals, deserve the title of being AMAZING. 
They are known as A - MAZING a person who doesn't quit from the Maze of Life. Instead they embrace the challenges that Hashem sends 
them, knowing that each success dispels the darkness of galus and brings Moshiach ever closer. Just take the gematriah of the Lashon 
Hakodesh of the word AMAZING  גניזימע  and you will find that its adds up to exactly 190 the same as ץק . The amazing individuals bring the 
ץק  closer. 

 
When the ץק  will come the dimensions of 100 amos (cubits) that were taken away from Adam after the chait will be returned to him (Baba 
Basra 75). If one takes the spelling of the inner letters of ץק ידצ ףוק -   one will come to 100 which symbolizes the returning of those lost 100 
amos. That will be the time that Hashem will fulfill the mitzvah of the biggest הדיבא תבשה  to Man. 
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

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

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

עלי הדף
בענין המסיים תפלתו קודם שפסע

ברכות י’ ב’ וא”ר יוסי בר’ חנינא משום 
ראב”י המתפלל צריך שיכוין את רגליו 
שנא’ ורגליהם רגל ישרה. נראה דדוקא 
המתפלל אבל אם גמר תפלתו ואין יכול 
לפסוע מפני אחר שעומד אחוריו א”צ 
סי’  במ”ב  דמבו’  ואף  רגליו  את  לכוין 
אסור  מצוה  לצורך  דשלא  סק”ט  ק”ד 
הג’ פסיעות  לזוז ממקומו עד שיפסע 
ה”מ לזוז ממקומו אבל לכוין רגליו א”צ, 

וראי’ מירו’ דפ”ק דסנהדרין ה”ב ופ”ב 
מצלי  קאים  הוה  רחב”א  ה”ה  דר”ה 
עאל ר”כ וקם לי’ מצליי מן אחוריי מן 
דחסל רחב”א מן צלותי’ יתיב לי’ בלא 
מיעבור קומי ר”כ וע”כ מיירי שהי’ חוץ 
שלא  אלא  לישב  אסור  דאל”ה  לד”א 
ד”א  לתוך  נכנס  לפסוע שהי’  יכול  הי’ 
וכ”ש  לישב  מותר  הי’  ואפ”ה  ר”כ  של 
שא”צ לכוין רגליו, ומזה אפשר ללמוד 
ג”כ שאם א’ עומד מאחוריו שכבר סיים  

תפלתו רק ממתין לא’ שעומד אחוריו 
מותר להראשון לפסוע אם יפסע חוץ 
לד”א של השלישי מאחר שהשני עצמו 
הי’ יכול לישב אילו הי’ חוץ לד’ אמותיו 
קכ”ב  בסי’  המ”ב  שכ’  ואע”ג  ודו”ק, 
סק”ה דכ”ז שלא פסע מקרי עומד לפני 
המלך היינו דוקא שלא להפסיק בדבור 
וכן בסי’  וע”ש סק”ד,  מה שאינו צריך 

צ”ז סק”ג הוא דוקא לענין לרוק. 

)שיח השדה ח”ג ברכות שם(

נפסל  החינוך,  על  השבוע  המאמר 
חכם  תלמיד  הערת  בעקבות  להדפסה 

שליט”א, שעובר על הדברים. 
עם הקוראים הסליחה.

רבינו  תלמיד  של  מפנקסיו  אישיות  רשימות 
הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרלבך זצ”ל, 
במחיצת  ולשמוע  לשאול  לראות,  שזכה  ממה 
רבינו מרן שליט”א )תודתנו נתונה לאחיו הגאון 

רבי יחיאל שליט”א על מסירת הדברים לע”נ( 

פרק ז’ 
Z  ’יוה”כ – אמר מו”ר שעדיף לשתות ‘שעורים

בגופו  חובל  מיקרי  אינפוזיה  כי  מאינפוזיה 
דחייב מן התורה.

Z  עפ”י המבואר גדול  בלולב  ענין  יש  כי  אמר 
בתוס’ בדף ט. בב”ק ועיין מהרש”א.

Z  הציע בסוכות  איתי.  שהיה  מה  כאן  אכתוב 
ואמרתי,  בסוכתו.  מטה  עבורי  לסדר  מו”ר 
שאני גר בב”ב ויש לי סוכה... אמר וכי מטתי 
לא טובה? וכאשר אמרתי שאשתי מחכה לי 

השיב ‘על זה לא דברתי’.
Z  והיה סוכות,  במוצש”ק  לבקרני  בא  מו”ר 

שמח מאד, בירך ‘לישב בסוכה’ מיד בישיבתו, 
שם  הנמצאים  כל  ובירך  יין  שתה  ואח”כ 
ירושלמי  נהייתי  האם  שאל  אח”כ  בשמחה. 
שאינו  בנו  לו  השיב  בבלפונים?  שמסכך 
איני  למה  ושאל  קיינעס,  אלא  בלפונים 
מסכך בסכך רגיל, השיב בנו שאין סכך היום 
את  בירך  אח”כ  תולעים.  מלאים  והדקלים 
צעירי הצאן והתחיל לשיר לשמח את כולם.

Z  שמחת תורה – שידלני שאסע לתפרח ובירך
קשה  לי  יהיה  ואם  בשלום  יעבור  שהכל 
וכששמע  טוב  מאד  היה  וב”ה  לנוח  שאלך 
הגיב  מצוין  היה  שהכל  שמח”ת  לאחר 
וסיפר  בעיניך,  קלה  הדיוט  ברכת  תהי  אל 
חזר  והלה  לאחד  בירך  פעם  שהגרעק”א 
שהברכה התקיימה אמר הגרעק”א אל תהי 
כפירושך אל  ולא  בעיניך  הדיוט קלה  ברכת 
תהי ברכת גדול הדור קלה בעיניך כשמברך 
הדיוט דעדיף להשאיר את הגרעק”א הדיוט 

ולא יהיה מגלה פנים בהלכה.

הרהורים אחרי מיטתו של הצדיק 
רבי יצחק גרודזינסקי זצוק”ל

אבל יחיד עשי לך עורכי ולומדי הגליון העולמי 
‘דברי שי”ח’.

יום  בכל  כשנתיים,  תקופה של  במשך  זה  היה 
שישי היה מזדמן לי לעבור סמוך לביתו של רבי 
יצחק זצוק”ל, ראש ומייסד כולל ‘בית אברהם’ 
נשגב.  באופן  שמים  וירא  וצדיק  ברק,  בבני 
כאילו  בשלומי,  דורש  היה  הוא  קבוע,  ובאופן 
פעם  שלו,  ילדות  חבר  אבדלחט”א,  והייתי, 
אחת נודע לו זצ”ל, שאני עורך את הגליון ‘דברי 
שי”ח’, ומאז הוא החל להכיר לי טובה אישית 

כאילו ערכתי את העלון במיוחד עבורו...

תראה  כמתנצל,  לי  אמר  הוא  פגישה,  באותה 
ולא  הגליון,  את  לקרוא  נהנה  מאוד  מאוד  אני 
תמיד נשאר בבית הכנסת, האם תוכל בבקשה 
נשימה  ובאותה  בקביעות?  זה  את  לי  להביא 
הוא היה מוסיף, ‘אל תטרח לעלות אלי, תשים 

לי בתיבת הדואר’.

רבי יצחק היה מזן המיוחד של אנשים שהרגישו 
שאף אחד לא חייב להם כלום. ‘כל העולם לא 
ביני  זה במה שנוגע  נכון,  נברא אלא בשבילי’, 
לעצמי, אבל בנוגע לאחר, אדרבה, העולם כולו 

נברא עבורו... כך היתה שיטת חייו.

 לא פעם נפגשנו במדרגות המשותפות לביתו 
של רשכבה”ג מרן רבי אהרן ליב שטינמן זצ”ל, 
עמוסות  היו  והמדרגות   ,5 איש  חזון  ברחוב 
יצחק  רבי  וברכה,  לעיצה  המחכים  באנשים 
לביתו  לעבור  לו  שיתנו  תבע  לא  בעדינות 
בקומה השניה, אם רק היה יכול, היה פורח לו 
ביקש  רק  הוא  אבל  ב’(  ס”ד  ב”ב  )ראה  באויר 
בעדינות ובקול נמוך, סליחה, אפשר רק לעלות 

לקומה השניה?... 

נוקבת  ביקורת  קיבלתי  בהם  השבועות  באחד 
ציפיתי  בגליון,  הנכתב  על  עסקנים  מכמה 
רבי  אותו,  שאלתי  משהו,  גם  ממנו  לשמוע 
יצחק, מסתמא יש לכם איזה ביקורת על הגליון, 
הוספה,  הערה,  שיפור,  הטעון  משהו  אולי 
באצילות  יצחק,  ורבי  לשמוע...  מעונין  אני 
הסלבודקאית, כיאה וכיאות לנסיך מבית היוצר 
וביה,  מיני  לי  משיב  סלבודקא,  של  דהמשגיח 
טובים  הכי  דברים  כותב  הרי אתה  ‘ביקורת’?? 
בעולם!... כי לגביו, כל מה שהאחר עושה הוא 

הכי טוב.

מעולם לא קרה, ששכח להודות לי על הגליון, 
לצדיקים  השמור  מיוחד  ובחן  פנים  במאור 
נסתרים. גליון זה מוקדש איפה, לעילוי נשמתו 

של רבי יצחק בן רבי אברהם הי”ד, ת.נ.צ.ב.ה.

עלי שי”ח

יפה מראה

בתמונה: הגאון הצדיק רבי יצחק גרודזינסקי זצ”ל עם להבחל”ח מרן רשכבה”ג שליט”א.



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

גיליון מס’ 369 | פרשת ויחי
תש”פ, שנה שביעית

 גליון זה יו”ל 

 לעילוי נשמת הרה”ג רבי יצחק 

בן הר”ר אברהם זצ”ל גרודזינסקי

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

סיום הש”ס

בימים אלו חוגגים ברוב פאר והדר קהילות 
הש”ס  סיום  את  כולו,  העולם  בכל  רבות 
הנלמד לפי סדר ‘דף היומי’ שהגה מחולל 

הרעיון, הגר”מ שפירא זי”ע מלובלין.

וסיום  מסכת  סיום  רבינו,  של  במחיצתו 
הש”ס אינו דבר נדיר, הוא נערך לעיתים 
כך,  משום  דווקא  כי  נדמה  אך  קרובות, 

הסיום תופס אצלו מקום של כבוד.

אצלו  שמורים  והערכה  כבוד  של  מקום 
לתורה,  עיתים  שקובעים  היהודים  לכל 
באחד  לסיום.  עד  דף  אחרי  דף  ועמלים 
הש”ס  סיום  במעונו  נערכה  עת  הימים 
בתים,   - בעלי  משתתפים  שבו  לשיעור 
גם  שיוכלו  המשתתפים  את  בירך  הוא 
יבואו  ושתיכף  תלמודם  על  להיבחן 

למבחן שוב...

מדוע הופסק כתיבת ‘דרך חכמה’

שליט”א  ציון  אוהב  יצחק  הג”ר  ידידנו 

הגר”ח  מרן  ‘חידושי  החדש  ספרו  בפתח 

יצירה   - הש”ס  על  שליט”א’  קניבסקי 

בהלכה  תשובות  של  מסוגה  ראשונה 

ואגדה ועיון מרבינו, על סדר כל מסכתות 

מפעימות  עובדות  מספר  מביא  הש”ס, 

משיב  שרבינו  המכתבים  כתיבת  אודות 

לשואלים במשך שנים רבות.

שאירעה  עובדה  על  היא  מהן,  אחת 

עסק  בה  בתקופה  שנים.  כעשור  לפני 

‘דרך חכמה’ על סדר  רבינו בהכנת ספרו 

שליח  מגיע  היה  עת  יום,  מידי  קדשים, 

הדואר להביא את המכתבים מכל קצוות 

תבל, היה רבינו מפסיק ועוזב את הספר 

לתשובות  קצוב,  זמן  להקדיש  מנת  על 

השואלים.

‘שאלו אותו’ מספר רבי יצחק אוהב ציון, 
הרי  למכתבים,  עדיפות  נותן  הרב  למה 
לא  תורה  הרבצת  היא  גם  הספר  כתיבת 
ומרן שליט”א  ייגרע חלקו?  ולמה  פחות, 
השיב - וכדאי לקרוא היטיב את התשובה 
וללמוד ממנה מוסר השכל - “אני מקדים 
סיבות,  מכמה  לשואלים  התשובות  את 
ואחד מהן כי בדרך כלל רוב השואלים הם 
נותנת  אליהם  שלי  וההתיחסות  צעירים, 
לצמוח  אותם  ומעודד  ללמוד  להם חשק 

בתורה’!!

לתת  יכול  גדלות,  של  מבט  הזה,  המבט 
לכל אחד מאיתנו את היחס הנכון באשר 
לצעירים, ולעשות מה שאפשר כדי לעודד 
נברך  והיראה.  התורה  על  לשקוד  אותם 
את הרב המחבר שיזכה להפיץ מעינותיו 
בכל  התורה  תופסי  לב  לשמחת  חוצה, 

אתר.

“ויקרא בהם שמי ושם אבותי” )מח, טז(
הקדוש  החיים”  “האור  פירוש  “ויקרא”, 
זצ”ל, לשון יקר וגדולה, שיגיע באמצעותם 
יקר לשם האבות. והוא על דרך אומרו “גיל 
הוא  וכן  כד(,  כג,  )משלי  צדיק”  אבי  יגיל 
אומר: “עטרת זקנים בני בנים” )שם יז, ו(. 
ודרכם  ההגונה  הכנתם  במצעות  היה  וזה 

הישרה, עד שיגיע יקר לאבות אבותם.

הזמנה  לכל  נענה  רבינו  היה  רבות  שנים 
לסנדקאות, בכל רחבי הארץ. ופעם נשאל: 
הן מובא שזו סגולה לעשירות )רמ”א, יורה 

דעה רסה, יא(, היכן עשירותו?!

מרן   – אבי  כך  על  ענה  בשעתו,  ענה: 
היא  שעשירותו   – זצ”ל  יעקב  הקהילות 
יכול  אני  גם  שחיבר.  הרבים  הספרים 
וכי   – בהתרגשות  הוסיף   – אבל  לענותכן. 
הנכדים הרבים שמתווספים בכל שנה אינם 
הגדולה  העשירות  הם  הנכדים   – עשירות 
האריז”ל  בשם  רבינו  אמר  ]ופעם  ביותר! 

שסנדקאות זו סגולה לכפרת עוונות.[
)תורת חיים ע”פ הספר “הספרים”(

מעניני הפרשה

עלי שיח

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

לכבוד מערכת ‘דברי שיח’ שלום וברכה.
מתורתו  מהגליון  מאוד  נהנה  הק’  אני  גם 
של ספר התורה החי שבדורנו, ואנו נהנים 
ממנו מידי שבוע. רציתי להביא על המובא 
אמר  שרבינו  קרליבך,  הרב  של  מהיומן 
אתרוג  על  המתפללים  החסידים  שמנהג 

בט”ו בשבט, הכל טעות! 

שיש  הקוראים  לידיעת  להביא  חשוב 
יששכר  בני  בעל  והגאון  אחרת,  הסוברים 
מדינוב זי”ע )במאמרי ט”ו בשבט( כותב כן 
להדיא! ואגב זה לא מנהג חסידים אלא הבן 
איש חי מחכמי ספרד תיקן תפילה על זה 
זי”ע:  יששכר  הבני  לשון  לצרף  והנני  ג”כ. 

)מתוך ‘אוצר החכמה’( 

 מאת קורא נלהב בגולה. 
ש. אייזקס 

הערות הקוראים:

הועתק על ידי אוצר החוכמה.

)הערת מערכת: הגיעו עוד תגובות נוספות בנדון, ולא ראינו צורך לכפול(
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מספר שאשתו כל יום נוסעת לאמא שלה, כל יום! כל יום 
זה כמו שאומרים גלות. והוא מספר שהוא חוזר מהעבודה, 

 והוא כבר גמור, ולפעמים אפילו

סיע אותה לאמא מי שישי, כל יום היא מבקשת ממנו שיבי
הוא מספר שהוא קרא קצת בספרים שלי,  שלה, כל יום!

הוא מבין הכל, אבל שואל 'איך אני אגיד תודה?! זה רע 
, �😊�לי!! זה רע לי מאוד!! אני לא יכול לסבול את החיים!!' 

ואני אומר את זה לכל אחד מבני ובנות  אז מה עניתי לו?
 –ישראל שרוצים להתחזק ולהגיד תודה 

שנה, כולם יראו להם מה שעבר עליהם בחיים,  120אחרי 
לכולם. ואז יראו לבנאדם כמה טוב הוא זכה בזה שאשתו 

בשמיים יראו לכל   כל יום נסעה לאמא שלה, כמה טוב!
אחד שמה שהוא עבר זה היה הכי טוב בשבילו! לא טוב, 

 אלא הכי טוב בשבילו! ואז הוא יתבייש...

ה, 'ואי! איך לא כתוב שהגהינום הכי קשה זה הבוש
האמנתי בה'! איך לא האמנתי שהיה לטובתי! איך לא 
אמרתי תודה! ולא רק זה עוד התלוננתי! איך התבכיינתי! 

יראו לבנאדם איך בעטתי בטוב שה' נתן לי!'. כי בשמיים 
שהכל מצוין! ואם אדם היה כן מחזיק באמונה! ואומר 
תודה באמת! ומאמין באמת! היה גם רואה איך שזה 

 טובה! והיה מתהפך לו לטוב נגלה!ל

הוא לא זכה לראות שזה לטובה ולא התהפך לו למה 
 לטובה? כי הוא לא האמין!

איך אמר לי מישהו, איזה אחד מחייך, אמר שהוא שאל 
את הרב, ידיד שלי טוב, הרב מאיר מלכה הי"ו, שאל אותו 
'תגיד לי, אין מנוחה בעולם הזה?', אמר לו 'יש מנוחה! 
האמונה! האמונה זה המנוחה, האמונה זה הישועה, 
האמונה זה השמחה! האמונה זה הגן עדן! האמונה! אתה 

יה לך אמונה תהיה לך מנוחה טובה רוצה מנוחה? שתה
 מאוד, ממש תנוח! גן עדן יהיה לך בעולם הזה. 

כי זו עובדה! עובדה! אי אפשר להתווכח עם העובדה שמה 
זה שאתה לא מבין למה זה  לטובה! 100%שה' עושה זה 

לטובה, זו בעיה שלך, זה לא משנה את המציאות! 
 !המציאות שמה שה' עושה איתך עכשיו זה הכי טוב

לא תלוי בזה שאתה מאמין או לא מאמין, זה כמו זה 
שאדם יגיד שהוא לא מאמין שיש פה שולחן, זה משנה 

אז תגיד שאתה לא מאמין  אתה המציאות? יש פה שולחן!
 או לא מבין, אל תאמין ואל תבין, יש פה שולחן וזה הכל!

זו מציאות! שכל מה שעובר עליך זה הכל אותו דבר, 
ויראו לך שאם  מיים יראו לך את זה!לטובתך! הכל! ובש

היית באמת מאמין ואומר תודה, יראו לך איזה ישועות היו 
צומחות לך מזה! ואי ואי ואי... איזה ישועות... איזה חיים 
טובים היית מקבל מזה! איזה השפעות טובות! אוהו מה 

 שהיית מקבל מזה. 

היית רק מאמין, שמה שעברת הכל לטובה! נכון, אם 
שילמת מליון מאתיים אלף שקל, נכון, שילמת! נכון! זה 
רע מאוד לכאורה, אבל אם ה' רצה ככה? זה טוב! אם היית 

בעולם הזה את הטובה אומר תודה מכל הלב, היית רואה 
בדבר הזה, שבהתחלה, לפני שהאמנת נראה לך רע. אם 

דה, היית רואה את הטובה הגדולה היית מאמין ואומר תו
 שהייתה צומחת לך מזה! היית רואה את זה עין בעין!

אדם תמיד צריך להזכיר לעצמו: הרי בשמיים, יראו לכן 
, ואז כבר שמה, אני לא אוכל לעשות לי שזה לטובה

 תשובה!

תשובה י אם אדם לא האמין, שמה הוא לא יוכל לעשות כ
, זהו! נגמר! הכל נגמר שמה! הוא גם לא יכול להגיד תודה

ונסגר שמה נשאר לך רק להתבייש, איך לא אמרת תודה! 
 רק זה מה שנשאר לך לעשות. 

להאמין עכשיו! כבר מה שיתן לבנאדם את הכח וזה 
כי בשמיים אתה ודאי תראה שזה לטובה, אז  בעולם הזה!
ואומר תודה מכל  גם בלי לראות אני מאמין!בא עכשיו, 

 הלב!

פני פטירתו רבי אלימלך מליזענסק, של שמסופר עלכמו 
מסר לבנו שמות קדושים, שכשתהיה ח"ו איזו צרה לעם 
ישראל מיד הוא יגיד את אלו השמות, ויעלה אליו לשמיים, 
ויפעל ישועה לעם ישראל. ובאמת רבי אלימלך הלך לעולם 
שכולו טוב, ובאמת הייתה צרה גדולה מאוד לעם ישראל, 

י אלימלך יש את השמות הללו והרבנים ידעו שלבן של רב
תמש במה שאמר לך אצלו. פנו אליו, ואמרו לו 'כבודו, תש

אבא שלך'. טוב, אמר שמות ועלה לשמיים. כמובן שהוא 
שאל אותו 'מה נתן חיוך, פגש את אבא שלו, וראה אותו, 

', אמר לו 'תראה איזו צרה!!', אמר לו רבי אלימלך עניינים?
ויגידו תודה, מזה  אמינו'תשמע, אם עם ישראל יזכו וי

תצמח להם ישועה גדולה'. כי בשמיים צוחקים מכל זה! 
צוחקים! על מה אתה מתבכיין בכלל?! ה' נתן לך פה מתנה! 

 מה אתה מתבכיין?! ה' נותן לך פה מתנה!

אדם צריך תמיד לזכור, בשביל שיהיה לו כח להודות, לכן 
למה אני אתבייש?! שאני אתבייש, איך לא  –יגיד לעצמו 

 האמנתי בך! איזו בושה זו!

יזכור את זה פה בעולם הזה, יגיד לעצמו 'אני לא וכשאדם 
מבין כלום! רק מאמין שהכל לטובה! זורק את כל 
השכלים! את כל הרצונות שלי! את הכל! זה מה שאתה 
רוצה בורא עולם? תודה! זה מה שגזרה חכמתך שאני צריך 

בור? תודה!'. ולא סתם מהשפה ולחוץ, תודה מתוך לע
 אמונה שזה לטובתי.

אדם צריך תמיד לבקש אמונה, להגיד לה' 'אני לא ולכן 
רוצה כלום! רוצה אמונה! להאמין שזה טוב מה שאתה 
עושה איתי! מה שעובר עליי! זה טוב! להגיד לך תודה מכל 
הלב! להאמין! לא רוצה שום דבר! רוצה אמונה! שאני 
יאמין בך! זה מה שאני רוצה! חוץ מזה לא רוצה כלום! אם 

 אני לא יאמין לא שווה לי כלום!'

 

  העלון

 הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן פיגא זיע"א. של והקדושה הטהורה לכבוד נשמתו
 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 

חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעילוי נשמת וכן לעילוי נשמת 
 פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה בתוך שאר כל נפטרי ישראל

של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת  שלמה לרפואה ולהבדיל
 ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה תשובהב ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה

 ובעולם בארץ

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 0527161619לתרומות:
 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 , וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"הע"ה לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן
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"ל אמרו, שפרעה כל יום היה חולם את החלום הזה! וחז
כל יום! וכל יום היה שוכח אותו. ז"א שאם יוסף הצדיק 
היה ביציאה, מתי שהוא היה יוצא כבר, הרי הוא היה 

ונה על האסירים, ממילא הוא היה מלווה אותו הממ
ביציאה, אם אז היה אומר לו 'תשמע, שר המשקים, אתה 
כבר יוצא, כל טוב, להתראות, רק תזכיר אותי אצל פרעה'. 

ולא כלום. ואז באמת כבר באותו יום אז הוא לא היה נענש 
היה פרעה זוכר את החלום שחלם בלילה, ואותו יום, כבר 

 הכל היה קורה.

למה אתה לא מאמין  –הטענה שהייתה על יוסף עיקר 
י שר המשקים?! למה אתה לא מאמין? שאתה תצא לפנ

למה אתה לא מאמין שבשלשה ימים האלו ה' יכול לגאול 
 אותך.

יוצא שכל השנים האלו שהיית שמה, אל האמנת כל שניה 
שאתה יכול לצאת! זה, ה' חנן אותי באומן להבין את 

ונן לאדם דעת. שהעניין הזה, מה השכל הזה, ברוך הח
שיוסף הצדיק ביקש משר המשקים שיזכיר אותו, זה 
מלמד אותך שיוסף הצדיק כל הזמן הזה הוא לא חי 
באמונה. אמנם הוא קיבל באהבה את הייסורים, אבל הוא 
לא חי באמונה שכל שניה ה' יכול להוציא אותו, מתי שהוא 

לא האמנת?  ירצה! יוצא שהטענה היא על כל השנים למה
 כל יום ויום!

אמנם, תודה, ותשמח בייסורים, תודה שאתה בבית 
סוהר, ותרקוד שאתה בבית סוהר, מצוין! אבל כל שניה, 
אם ה' ירצה שאני יצא גם אני ירצה! ואם לא? בסדר! לא 

 יצאתי היום, תודה שעוד יום נשארתי בבית סוהר!

 ככה אדם צריך לחיות!

שכל אחד, בכל נסיון שיש לו בחיים צריך וה' חנן אותי, 
"אם ה' ירצה היום הוא יוציא אותי מכל  –לחיות ככה 

 החובות! היום!

השכל החדש של התודה! ז"א, למה אתה צריך להגיד וזה 
עכשיו אמרת תודה על נכון ש בכל יום חצי שעה תודה? כי 

ה' יכול להוציא אותך  מעכשיו , אבלמה שהיה עד עכשיו
ובות! היום הוא יכול לרפאות אותך! היום הוא היום! מהח

יכול לתת לך זיווג, היום הוא יכול לתת לך ילדים, היום! 
הוא יכול להחזיר את הבן שלך בתשובה, את הבת שלך 
בתשובה! היום! טוב, ראית שלמחרת עדיין לא קרה כלום? 
אתה אומר, כנראה שזה מה שה' רוצה היום. ועוד פעם הוא 

רצה ככה? תודה! אבל עוד פעם אני מאמין, אומר תודה 'ה' 
היום! היום אחרי התודה, אני מאמין שאם ה' ירצה? 

 וככה אדם צריך לחיות! –' תהיה לי ישועה!

שהיום!! תהיה לך ישועה!  –אמונה אדם צריך לחיות ב
היום!! היום ה' יקנה לך דירה בירושליים, היום ה' יתן 

דבר שאתה  לך עשירות! יסדר לך את השלום בית! כל
צריך בחיים! כל ישועה! ואם אתה לא מאמין ככה, יוצא 
שאתה לא מאמין שה' כל יכול, וכל שניה ה' יכול לגאול 
אותך! וכל שניה ה' יכול להוציא אותך, וכל שניה ה' יכול 
להושיע אותך! וכל שניה ה' יכול לרפאות אותך! וכל שניה 

חזיר ה' יכול לתת לך עשירות! וכל שניה ה' יכול לה
בתשובה את הבן שלך, את הבת שלך, וכל שניה ה' יכול 

 לעשות לך שלום בית, וכל דבר ודבר!

וזה השכל החדש שה' חנן אותי באומן, למה אדם צריך 
הגיד בכל יום חצי שעה תודה. כי אמרתי תודה על מה ל

שהיה עד היום, תודה, כי ככה רצית והכל היה רק טוב. 
ול להושיע אותי וזהו, אבל היום אני מאמין שאתה יכ

שהיום  –גמרנו! אחרי שאמרתי תודה, אני ישר חי באמונה 

אה, ראיתי שעד למחרת עדיין  ה' יכול לגאול אותי! היום!
לא זז שום דבר? אז טוב, אני יגיד עוד תודה, על עוד יום 
של ישועות, שה' רצה שיהיו לי עדיין את הייסורים, וזה 

להגיד על זה תודה, חצי שעה ודאי הכי טוב, ולכן אני צריך 
תודה. ואחרי החצי שעה תודה, עוד פעם אני חוזר לאמונה 

 היום ה' יכול להושיע אותי! היום!ש

באמת לגמרי אמיתית! שאני אומר תודה על התודה היא 
מה שהיו לי ייסורים עוד יום אחד, ואני מקבל את זה 

 באמונה שזה הכי טוב בשבילי ואני

 תודה מכל הלב! לא בשביל להוושע! אומר

תודה היא על עוד יום של ייסורים שהיה לי, שבוודאי ה
 הכל רק טוב!

שיו אני מאמין שה' אם הוא ירצה, היום הוא יכול ועכ
להושיע אותי, היום! והיינו שגם אם הוא לא ירצה, בכל 
אופן העיקר מה שאני צריך להאמין זה שאם ה' ירצה 

א אותי! היום הוא יכול לגאול אותי! היום הוא יכול להוצי
היום הוא יכול לרפאות אותי! היום הוא יכול להוציא 

 אותי מכל החובות, וכו' וכו'.

עכשיו, עצרנו באמצע השיחה, מה שהאחים, אם היו באים 
מה, היית  ליוסף הצדיק, והיו אומרים לו 'אחינו יוסף!

בבית סוהר?! סליחה! בטח היית בוכה כל היום! ובטח 
 הצטערת! ואי ואי ואי!!'

ף הצדיק היה אומר להם ''מה 'ואי ואי ואי'? איזה 'ואי ויוס
ואי', מה אתם מדברים? אני כל היום רקדתי!", 'מה 
רקדת?!', ''בטח! שרתי כל היום: 'תודה רבה לך ה' שאני 
בבית הסוהר'!", 'מה שרת?!', ''בטח! וגם רקדתי! שמחתי! 

עושה! תראו, אני רק  למה? כי מה שה' עושה לטובה הוא
יומיים לא האמנתי שאני יכול לצאת ותראו מה קרה לי. 

 אז עכשיו אתם תגידו תודה, ותאמינו בה'!''.

וככה היה יוצא שלא הייתה בכלל גלות מצריים, אם היו 
עם ישראל, בני ישראל, האחים הקדושים, היו זוכים 
להתקרב ליוסף בצורה נכונה, וללמוד ממנו אמונה, לא 

ז"א, הם היו צריכים להיות  תה גלות מצריים!היי
איזה  במצריים, כי ה' יתברך גזר שהם צריכים לעבור שמה

, אבל הם לא היו צריכים לעבוד שם. כל אחד היה תיקון
מקבל איזו שמרה, מנהלי בנקים, ומשרדי עו"ד, כל יהודי 

היו יושבים במצריים,  �😊�. היה מקבל שם איזו משרה
אבל בלי גלות! הגלות היא רק בגלל חוסר אמונה! תבינו 

 טוב את העניין הזה של התודה!

אמר לי זה שהסיע אותי היום, אמר לי שהוא כל הזמן איך 
הולך עם מחשבה של פרופורציה. הוא סיפר שכשהיו לו 
הכאבים הנוראים, הוא אמר לעצמו 'על מה, על מה אתה 

איזה צרות יש מסביבך! אז על מה? תגיד בוכה? סתכל 
תודה מכל הלב!! מה יש לך?! לעומת מה שעובר בעולם, מה 

 יש לך בחיים? משחק ילדים מה שיש לך'.

למרות שאני שמחתי להגיד את זה, אבל אני לא אוחז ו
כמוהו. למה? כי אדם צריך לחיות באמונה, וגם בלי 

עליו ומה  הכי טוב מה שעבר –להשוות את עצמו לאף אחד 
שעובר עליו! זה הכי טוב! לא טוב, ולא טוב מאוד, זה רק 

כי בורא עולם עושה עם כל אחד את הכי הכי טוב! למה? 
 לכן לא צריכים להשוות. הכי טוב שאפשר לעשות איתו!

הייתי באיזה מקום, אז אחד שראיין אותי, שאל  עכשיו
אותי 'איך אני יכול להגיד תודה בשמחה?! איך?!', הוא 
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ותראו, תשימו לב, מה קורה כשאתם לא עוסקים בהפצה 
😊😊. 

ואני לא צוחק, זה כפשוטו! כל יום אנשים סובלים סבל 
רק הייתם מלמדים אותם להגיד תודה, כולם נורא! אם 

היו נושעים! כולם! והיו מתבטלים כל הצרות! אני לא 
צוחק! זה כפשוטו! לא להתעצל בהפצה! לא להתעצל! 
לראות לשים בכל מקום את הספר של אדוננו ומורנו, 
ליקוטי מוהר"ן, שכולם יהיה להם את הספר. כי בכל 

 מגן!מקום שיש את הספרים יש הגנה! רבנו 

אז באמת מה רואים פה? חזרו השבטים הקדושים ממערת 
 המכפלה, מה כתוב?

יֶהם" י ֵמת ֲאבִּ ְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף כִּ זו כבר טעות ראשונה.  –" ַויִּ
ואיפה רואים שוב את הטעות הזו? אצל עם ישראל במדבר, 

 שחשבו שמשה רבנו מת.

איך?! איך אתה יכול לחשוב על צדיק שהוא מת?! אין 
מציאות שצדיק מת! אין כזו מציאות! אין מציאות כזו! 
צדיקים אף פעם לא מתים! אולי אתה לא רואה את הגוף 
שלהם, אבל הם מתים? לא מתים! ח"ו! צדיקים במיתתם 
נקראים חיים! ח"ו! מת?! זו כבר טעות ראשונה! יעקב 

 אבינו חי וקיים!

ְשְטֵמנּו"... –טוב, עכשיו מה  ֹּאְמרּו לּו יִּ יש להם  –" ...יֹוֵסף ַוי
עכשיו דאגות. מחילה, אנחנו קוראים מה שכתוב בחומש! 
אנחנו, לא שאנחנו שווים את האבק של הנעליים שלהם, 
אם לא היינו קצת לומדים ספרי רבנו, גם את האבק של 
האבק של היינו שווים. רק מה, לא היה להם את ספרי 

 רבנו.

יב ָלנּו ֵאת ָכל הָ "... תֹו:ְוָהֵשב ָישִּ  –" ָרָעה ֲאֶשר ָגַמְלנּו אֹּ
ואי! עכשיו מה יהיה עכשיו עם יוסף הצדיק! כל זמן 
שאבא, יעקב אבינו היה חי, אז יוסף לא יעשה כלום, מה, 
הוא מתבייש מיעקב אבינו. אבל עכשיו שיעקב אבינו חי 
וקיים, ורק לא רואים אותו, עכשיו מה יהיה?! בטח עכשיו 

 ל הרעה...יוסף הוא ישיב לנו את כ

טיפה מכירים -אתם יכולים לחשוב ככה?! אם היו טיפאיך 
את יוסף הצדיק, איך אתה יכול לחשוב כזו מחשבה על 

 כתוב בחומש, אבל זה לא נתפס. יוסף הצדיק?!

ְפֵני מה עשו: "... טוב, ָּוה לִּ יָך צִּ ר ָאבִּ ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹּ
ר: זהו! יוסף הצדיק, אם ישמע שאבא שלו  –" מֹותֹו ֵלאמֹּ

 ציווה, גמרנו, כבר אין דאגות. 

ה "... –אמרו לו 'תשמע, אבא שלך ציווה לאמר...'  כֹּ
י ָרָעה  תֹּאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָנא ָשא ָנא ֶפַשע ַאֶחיָך ְוַחָטאָתם כִּ

יָך ר, בקיצו –" ְגָמלּוָך ְוַעָתה ָשא ָנא ְלֶפַשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאבִּ
 תקבל באהבה את מה שעשו לך.

בכה, איפה אתם הוא  –" ַוֵיְבְך יֹוֵסף ְבַדְבָרם ֵאָליו:"...
 מונחים?..

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל "... –עכשיו בא נלמד אמונה  ַוי
יָראּו י ֲהַתַחת ֱאֹל"... –אל תפחדו. למה?  –" ...תִּ ים קכִּ

י אומר רש"י הקדוש, מפרש 'שמא במקומו אני',  –..." ָאנִּ
בתמיהה. מה, אני במקום האלוקים?! 'אם הייתי רוצה 

 להרע לכם כלום אני יכול לעשות לכם רע'.

לפי מה שאתם חושבים עליי, שאני עכשיו רוצה להתנקם 
בכם עכשיו על מה שעשיתם לי, אז אני אלמד אתכם 

ול? אני לא אמונה. 'אם הייתי רוצה להרע לכם, אני יכ
 יכול! למה?'.

חשבתם  –"  ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה"... -והלא אתם כולכם 
והקב"ה חשבה לטובה! ה' לא רצה  להרוג אותי נכון?

שתהרגו אותי, הרגתם אותי? לא! אז אתם כולכם לא 
הצלחתם! 'והיאך אני לבדי יכול להרע לכם'? ככה מפרש 

 רש"י הקדוש.

ונה! תחיו באמונה! אתם אמר להם 'תתחילו לחיות באמ
מפחדים ממני? תפחדו מה'! אמנם אין בכלל הווה אמינא 
שאני יעשה לכם איזו רעה, אבל אם ה' ירצה, לא יעזור לכם 

 כלום. ואם ה' לא ירצה, גם לי לא יעזור כלום!

 ! יראת ה'! תירא רק מה'!אמונה

בקיצור מה אנחנו רואים? שהאחים לא זכו להכיר את 
האחרונה! אם היו זוכים להכיר את יוסף, יוסף עד השניה 

היו שואלים אותו, הרי אתם כבר שנים מכירים אותו, 
שעשינו לך מה  הייתם פונים אליו: "יוסף הצדיק, סליחה

שעשינו, אנחנו מתחרטים, בטח היית בצער כל הזמן, בטח 
היית בוכה כל הזמן, תספר לנו מה עבר עליך...''. וככה היה 

הייתי עבד אצל פוטיפר, אח"כ  מספר להם 'אה, אני
נכנסתי לבית סוהר...', 'בבית סוהר היית?! מה?! איזה בית 
סוהר, משהו חמישה כוכבים?', 'איזה כוכבים... בור! בתוך 
הבור!', 'בבור?! ואי! בטח היית כל היום בוכה!', 'מה 
פתאום! רק שר ורוקד! שמח! למה? כי מה שה' עושה הכל 

 טוב!'.

גלת השיחה, והיה מלמד אותם אמונה, וככה הייתה מתגל
והיה מלמד אותם דבר שהתחדש לי השנה באומן, שכל 

 חדש שהתחדש לי באומן.

מה התחדש לי? יוסף הצדיק ספרו לו שר המשקים ושר 
שלהם, נכון? והוא פתר להם את זה,  האופים את החלום

ממש מדויק, לשר המשקים אמר 'תשמע, אתה חוזר להיות 
כרתני, תזכור אותי כאשר ייטב לך, זרק  שר המשקים,

ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה, והוצאתני מן 
 '.הבית הזה

אז קודם כל פה רואים שהוא קורא לזה בית, מה, וכי זה 
בית? זה בור! אז מה זה בית? אלא שיוסף הצדיק היה כל 
הזמן שמח ורוקד, עד שהוא חשב עכשיו בתוך הבור הזה 

 רמון, באיזה בית.שהוא נמצא באיזה א

אבל מה הייתה הטעות של יוסף הצדיק, למה יוסף הצדיק 
 נענש להשאר עוד שנתיים בבית סוהר, למה?

ואז תזכיר אותי  כי אמר לו 'אתה עוד שלשה ימים יוצא
למה אתה לא מאמין שאתה תצא אבל  –לפני פרעה' 

לפניו?! למה אתה לא מאמין שלפני שהוא יצא מהבית 
פירושו שאין לך אמונה שכל שניה סוהר אתה כבר תצא?! 

ה' יכול לגאול אותך, כל שניה יכול ה' להוציא אותך 
 .וזו הייתה הטעות שלומהחושך! 

כי אם יוסף הצדיק היה, הרי הוא היה הממונה על 
ציאה, היה אומר לו 'תשמע, תזכיר אותי האסירים, אז בי

שום טענה! והוא אצל פרעה', שום טענה לא הייתה עליו! 
 לא היה מקבל שום עונש.
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אחד קרא לכל הילדים שלו, הוא אהב מאוד את הים, איזה 
ולכן הוא קרא לכל הילדים שלו על שם הים. אחד קרא לו 
'ים', לבת שלו קרא 'חופית', לבן שלו קרא 'גל', ואחד קראו 
לו יעקב. שאלו אותו 'מה זה יעקב?' אמר להם 'זה 

 .�😊�המציל...' 

ראל נזכיר לכולם מה שאמר ר' נתן מברסלב 'אם היו עם יש
שומעים לקול הצדיקי אמת להאמין שהכל לטובה, והיו 
נותנים שבח והודיה תמיד לה' יתברך בין על הטוב בין על 

וכל הגלויות לגמרי  בוודאי היו מתבטלים כל הצרותהרע, 
 וכבר הייתה גאולה שלמה'.

הייתה שבני ישראל ירדו למצריים. אז הגלות הראשונה 
ושומעים ליוסף הצדיק, , כבר אז, בני ישראלאם היו זוכים 

אם היו מתקרבים אליו, מאמינים בו ולומדים ממנו את 
 האמונה, כבר אז הייתה הגאולה. 

בפרשת מקץ, שיוסף הצדיק  בתורה הקדושה,וכתוב 
כשנפגש עם האחים שלו במצריים, בפעם הראשונה אחרי 
שנים רבות, כתוב שהוא הכיר אותם והם לא הכירו אותו. 

הפשט, למה לא הכירו אותו, כי הוא ולמה לא הכירו אותו? 
היה צעיר כשנפרד מהם, ולא היה לו עוד זקן, ועכשיו אחרי 

 א הכירו אותו אחיו.שנים, וגדל לו כבר הזקן, ולכן ל

תלמיד שלי, הרב נתנאל מלוד, אמר דבר יפה, ואני 
הסכמתי איתו. אמר שכפשוטו, הצדיק, יוסף הצדיק, הכיר 
אותם, אבל הם לא הכירו אותו, לא הכירו את יוסף 

 הצדיק!

יכול להגיד, טוב, תשמע, הרבה זמן לא התראו איתו, ואתה 
 ן יכירו אותו.הם לא מכירים אותו, בסדר! אולי במשך הזמ

במחילה מכבוד האחים הקדושים, השבטים אבל 
הקדושים, שהם אבותינו, ראובן שמעון לוי, וכו', כל 
השבטים הקדושים, אבותינו. מחילה מכבודם, אבל גם 
אח"כ, אחרי שהם חיו עם יוסף הצדיק כל כך הרבה שנים, 
גם לא הכירו אותו. אם באמת היו מכירים אותו, כבר אז 

 ולה השלמה.הייתה הגא

"א שמה שאמר ר' נתן זה הולך על כל שניה בחיים! שאם ז
עם ישראל יזכו וישמעו לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, 
שהוא מלמד אותנו יותר מכולם, ביחד עם תלמידו ר' נתן, 

 מלמדים

אותנו להאמין בה' שהכל לטובה. ומלמדים אותנו להגיד 
ד תהיה ברגע שעם ישראל ילמדו, מי תודה על הכל!

 הגאולה! 

 אז קודם כל יתבטלו כל הצרות. 

 לדוג' יש לך צרה שאין לך זיווג? תגיד תודה יהיה לך זיווג!
יש לך צרה שאין לך ילדים? תגידי תודה יהיו לך ילדים! 
ועל זו הדרך! יש לך צרה שאתה חולה? תגיד תודה ותהיה 
בריא. כל אחד! רק תגיד תודה! ומעל הטבע! אתה תראה, 

 הטבע!מעל 

הרבה פעמים שואלים אותי התלמידים 'תגיד, אני יכול 
להבטיח שאם יגידו תודה תהיה להם ישועה?'. אני אומר 
'בטח תבטיח! ר' נתן מבטיח שבוודאי יתבטלו כל הצרות! 

 אז בטח שתגיד!'.

פה יכולים להיות פועלי ישועות, ללכת לאנשים כולם 
ה לך זיווג, תגיד ולהגיד להם 'תגיד תודה שאין לך זיווג ויהי

תודה שאתה חולה ותהיה בריא, תגיד תודה שאין לך 
פרנסה ותהיה לך פרנסה, תגיד תודה שיש לך חובות ולא 

 !וודאי יתבטלו כל הצרותיהיו לך חובות'. ר' נתן אומר שב

שהסיע אותי לפה, סיפר לי שתקפו אותו כאבים יהודי 
את נוראים, אז הבן שלו, שהוא תלמיד טוב שלי, מפיץ 

, אמר לו 'אבא, אני אתפלל עליך, רק תבטיח לי הספרים
שתגיד כל הזמן תודה'. והוא מספר לי, שהוא לא הבין מה 

 נעלם הכל! ומידשקורה, הוא אמר תודה 

בקיצור כולם פה, גם נשים, יכולות, להיות פועלי ישועות. 
תודה ותהיה לך  על כל צרה, אתם יכולים להבטיח 'תגיד

 ישועה!'.

ששומע אותנו בכל מקום, איפה ששומעים אותנו, מי גם 
תגידו לאנשים 'תגידו תודה ויהיו לכם ישועות'! יש לנו 
הבטחה מר' נתן שבוודאי יתבטלו כל הצרות, וגם יתבטלו 

 כל הגלויות, ותהיה גאולה!

מלחמות, בלי טילים, בלי אטומים, בלי פיגועים, בלי  בלי
 מחלות, בלי ייסורים, בלי תאונות דרכים, רק עם תודה!

 ישתבח שמו לעד.

ובאמת מהי ההוכחה שבאמת האחים לא הכירו את יוסף 
 הצדיק?

מספרת שכשיעקב אבינו הסתלק מהעולם הזה, אז התורה 
ברו לקחו אותו, לקבור אותו במערת המכפלה. טוב, ק

אותו, ובדרך חזרה, התורה מספרת, מחילה מכבוד האחים 
 הקדושים, הם

תינו, אנחנו לא יותר טובים מהם, אנחנו פשוט למדנו אבו
אנחנו לא יותר את הליקוטי מוהר"ן, והליקוטי הלכות, 

צדיקים מהם ולא כלום, אנחנו לא שווים את האבק של 
שאתם לא בגלל , הם היו קדושי עליון. אבל הנעליים שלהם

, אם הייתם הולכים להפיץ, והייתם עוסקים בהפצות
מביאים לראובן, שמעון, לוי, וכו', מביאים להם גן 
האמונה, נפלאות התודה, כבר אז הייתה גאולה שלמה. 
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הרבה מאד תשובות נתנו לשאלה העולה מתחילת 
פרשת ויחי, כיצד ייתכן שאת שנותיו הטובות ביותר 

חווה יעקב דווקא בארץ מצרים? 

היא  לזה  שנתנה  ביותר  הפשוטה  התשובה 
בשלום  במצרים  חי  יעקב  ביותר,  הטובה  התשובה 
כי רק שם משפחתו הייתה שלמה. סוף סוף, אחרי 
מסכת חיים רוויות קרבות מבית ומחוץ, יעקב חווה 
רודף אחריו  לא  רגועה. אח שלו  חוויה משפחתית 
להורגו, גם לא האחיין שלו, חמיו לא מתנכל אליו, 
לא עושק את משכורתו, הילדים שלו מפויסים על 
הפשוטה  התשובה  זאת  לו.  טוב  לכן  השטח,  פני 
מדוע טוב לו עכשיו ליעקב דווקא בארץ מצרים, כי 
אין  בית.  חווה שלום  זו פעם ראשונה בחייו שהוא 
סכסוכים בין רחל ללאה, ואין לו טרדות פרנסה, ולא 

נשקפת לו סכנת חיים. 

לעצמנו,  מוסר  ממנו  לקחת  שאפשר  נוסף  רובד 
כי  שם,  דווקא  שקט  חווה  שיעקב  שהסיבה 
דרך  דווקא  לרגיעה  מגיעים  אנחנו  פעמים  הרבה 
המצרים  בתוך  כי  במיצר,  דווקא  ההתרסקות, 
אנחנו  וכך  מקום,  פחות  יש  לאגו  שלנו  הפרטית 
לעולם  להוכיח  הצורך  מאתנו  נלקח  כי  נרגעים, 
שאנו מושלמים. במילים שונות, כשאדם מבין שהוא 
לעולם לא יהיה שלם, שהחסרונות יהיו תמיד מנת 
רק  לא  אני  להשלמה.  מגיע  הוא  נרגע,  הוא  חלקו 
ארץ ישראל, אני גם ארץ מצרים, אני לא רק חסד 
(עיין  וצדקה אני גם שנאה קנאה ותחרות.  משפט 

בליקו"ה או"ח – הל' ברכת הודאה הלכה ו נא)

הגאווה,  חומת  את  לנו  סודקת  זו  עמוקה  הבנה 
ודרך הסדק הזה אנחנו מתחילים להתפלל באמת 

ולבקש עזרה. 

וזה סיפור הצמצום עליו מדבר רבינו האר"י הק' 
רבינו האר"י  לדברי  כי  החיים,  עץ  בראשית הספר 
קודם הבריאה היה העולם מלא רק באלוקותו, הכל 
היה אור אינסוף, ובשביל שיהיה עולם, הוצרך האלוה 
כביכול להצטמצם, לסלק את אורו לצדדים, לחסר 
העולם.  נתהווה  וכך  שלו,  יכולות  מהכל  מעצמו, 

תהליך זה מכונה "הצמצום".

הכלים,  שבירת  של  לתהליך  הוביל  זה  צמצום 
שהם כל אותם עולמות שקדמו לעולם שלנו, שהם 

השורש לכל המידות הלא מתוקנות שבקרבנו. 

בשבר,  נברא  המקובלים  פי  על  שהעולם  נמצא, 
שלו,  מצרים  הארץ  זה  באדם,  קיים  הזה,  והשבר 
מחדש,  ולהיוולד  להתהוות  "להיבראות",  ובשביל 
צריכים להכיר בשבר, לוותר על הרצון להיות שלם, 
מוות שמחולל  זה  אבל  כמוות,  וויתור שכמוהו  וזה 
אי אפשר  כולו מעצמו,  כל  כי כשאדם מלא  חיים, 
בה,  לחיות  למצרים,  לרדת  צריך  הוא  לו,  לעזור 
עם  ישראל  לארץ  חזרה  להגיע  כדי  בה,  לשהות 
כל  את  ממלא  אפריקאי  הסורי  שהשבר  ההכרה 
כולו. תובנה זו מתוארת גם במזמור "שיר למעלות 
ממעמקים קראתיך ה'", מעמקים אלו על פי ספר 

כאשר  שרק  התהומות,  הנפש,  עמקי  אלו  הזוהר 
נוכחותם  ומכיר  בתוכן  צולל  אליהם,  מגיע  אדם 
במציאותו, הוא עובר התעוררות רוחנית, הוא מגיע 
להשלמה שאין שלם ממנה,  שהוא לעולם לא יהיה 

שלם. 

שאלות שנשאלו ב“קו ההלכה“
שבת  ובמוצאי  בשבת,  אימייל  לי  נשלח 
האימייל,  את  ולקרוא  לפתוח  מעוניין  אני 

האם מותר?

ולא  להחמיר  ראוי  לכתחילה 
שישלחו  ולבקש  זו  הודעה  לפתוח 
בכבוד  זלזול  כאן  שיש  משום  שוב 
שבט  שו“ת  מדברי  נראה  (כך  השבת. 
אמנם  ב‘)  אות  מ‘  סימן  ח‘  חלק  הלוי 

בדבר.  להקל  יש  הצורך  במקום 
אלקיים  (מהדורת  יוסף  בילקוט  עיין 
שהתיר  רס“א)  עמוד  י“ז  אות  רמ“ו  סימן 

לפרסם את העסק באינטרנט עם 
וכן  בשבת.  ומכירה  קניה  אפשרות 
י‘  (חלק  הלכות  משנה  בשו“ת  פסק 
סי‘ נ“א) להתיר לשמוע את המזכירה 

אלקטרונית.

ולואיזה  שיבה  נענע  בגינה  מגדל  אני 
האם  תה,  חליטת  לצורך  בזה  ומשתמש 
ומעשרות  תרומות  להפריש  מחוייב  אני 

מעלים אלו?

כגון שמערב  אכילה,  לצורך  בנענע  אם משתמש 
אותו בסלט וכדומה יפריש תרומות ומעשרות, אבל 
אם אינו משתמש בו אלא להרחה או להטעים את 
ומעשרות  (תרומות  עובדיה  חזון  ממעשרות.  פטור  התה, 

עמוד ק“ה). אמנם צריך להיזהר מצד איסור תולעים 

עלים  ולחלוט  ואין להשתמש  אלו,  בעלים  המצויים 
אלו, רק באמצעות מסננת משי או חיתול מחלחל, 

באופן שלא יהיה מגע ישיר בין המים לעלים.

ידיים  ליטול  אפשר  האם 
עם בקבוק שיש לו פיה צרה?

אם המים נשפכים בלי הפסקה, 
זה  בבקבוק  להשתמש  מותר 
לנטילת ידיים. ט“ז (סימן קס“ב סעיף קטן 

ה‘) אור לציון (חלק ב‘ פרק מ“ו אות ו‘).

לכבוד  בגדים  לייחד  צריך 
מותר  האם  טוב,  ויום  שבת 
גם  אלה  בבגדים  להשתמש 
של  וחתונות  חודש  לראש 

חברים?

מדברי מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה (שבת א‘ פרק 
לו בגדים מכובדים  א‘) משמע שהעיקר הוא שיהיו 
ולא כתוב שאסור ללבשם בימי החול כלל,  לשבת 
גם בדברי האחרונים [המובאים בסי‘ רס“ב סעיף ב‘] 
חשובים  בימים  הבגדים  את  ללבוש  שיכול  משמע 
רק שיהיו הבגדים מיוחדים לשבת, אמנם כף החיים 
עץ  פרי  ספר  בשם  הביא  כ“ד)  קטן  סעיף  רס“ב  (סימן 

חיים ”צריך להיזהר ששום מלבוש מכל מה שלבש 
בחול אין ראוי ללובשו ביום שבת, ואפי‘ החלוק של 

שבת אין ראוי ללובשו בימי החול כלל“. ועל כן ראוי 
להיזהר בזה לכתחילה למי שאפשר. 

שמעתי שכהן שיש לו שונא בבית הכנסת 
שאסור לכהן לעלות לדוכן, האם זה נכון? 

מובא במשנה ברורה שכהן השונא לציבור אסור 
לו לעלות לדוכן ואם עולה לדוכן - סכנה יש לכהן. 
הזוהר  הוא  לדבר  והמקור  ל“ט).  קטן  סעיף  קכ“ח  (סימן 

הקדוש (שער הציון שם). וכתבו הפוסקים שכל האיסור 
הוא דווקא כששונא לכל הציבור או לחלק נכבד מן 
הציבור, שאין תקנה שיצאו כולם כדי שיוכל לישא את 
כפיו, אבל באדם יחיד ששונא לו, אין דין זה. ומכל 
דחמירא  הכהן,  שיצא  להחמיר  יש  מספק  מקום 
ה“ישראל“  את  לשכנע  אפשר  אם  ולכן  סכנתא, 
שיצא הוא מבית הכנסת כדי שיוכל חבירו לישא את 
כפיו מה טוב, ואם אינו מוכן לצאת מבית הכנסת, 

יצא הכהן קודם ברכת ”רצה“ מבית הכנסת.

מכביצה  יותר  לאכול  מנת  על  ידיו  נטל 
לחם וכשהתחיל לאכול הגישו לפניו בשר 
ודגים ושאר מאכלים עד שבסופו של דבר 
לא אכל אפילו כזית לחם, האם צריך לברך 
ברכה אחרונה על שאר המאכלים שאכל?

יש לברך ברכה אחרונה על שאר המאכלים, מכיון 
שאכל פחות מכזית לחם אין זו קביעות סעודה ולכן 
(חלק  צריך לברך על שאר המאכלים. אגרות משה 
אורח חיים ד' סימן מ"א) יביע אומר (חלק י' חלק אורח חיים 

סימן י"ז).

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ִלְבִלי  ִיְשָֹרֵאל,  ִּביֵמי ַהּשֹׁוָבִבי"ם ְּבֶאֶרץ  ָנֲהגּו ַאַנ"ׁש 
ְוָהיּו  בּוַע.   ַהּׁשָ ִמיֵמי  ֶאָחד  ְּביֹום  ַהַחי  ִמן  ָּדָבר  ֶלֱאכֹל 
 אֹוְמִרים: ַהְנָהגֹות ֵאּלּו ֵהם ַרק ִזָּכרֹון ְּבַעְלָמא ֶׁשָּצִרי
ִּכי  ְּבַעְצָמּה,  ַהְּתׁשּוָבה  זֹו  ְוֵאין  ְּתׁשּוָבה,  ַלֲעשֹוֹת 
ַהְּתׁשּוָבה ְּבַעְצָמּה זֹו ַהְּתׁשּוָבה ָהֲאִמִּתית, ָּכל ֶאָחד 

ּוְתׁשּוָבתֹו. (שיש"ק ד דר ) 

ָקבּוַע  ְוֵסֶדר  ִׁשעּור  יֹום  ְּבָכל  לֹו  ָהָיה  מֹוַהְרַנ"ְּת 
ֶׁשל  ֶאָחד  יֹום  ֲאִמיַרת  ְּדַהְיינּו:  ְּתִהִּלים,  ַלֲאִמיַרת 
ְּתִהִּלים, ּוִביֵמי ַהּשֹׁוָבִבים ְוַהְּסִפיָרה ָהָיה מֹוִסיף עֹוד 
יֹוִמית,  ַהּיֹום  ַהְּקִביעּות  ַעל  נֹוָסף  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת 
ְוהּוא ַעל ִּפי ַהֶּנֱאָמר ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן 

ע"ג, ַעֵּין ָׁשם.  (שם חלק ב שלה )

ֶווְלֶוול לֹוֵמד ֻׁשְלָחן  ְּגַדְלָיה  ִסְּפרּו ְלמֹוַהְרַנ"ְּת ֶׁשַרִּבי 
ָערּו ִעם ַהָּמִגיִנים ְוחֹוֵזר ֲעֵליֶהם ַהְרֵּבה ְּכֵדי ָלַדַעת 
אֹוָתם ְּבַעל ֶּפה, ַאַחר ַּכ ְּכֶׁשָרָאהּו מֹוַהְרַנ"ְּת ָאַמר 
לֹו "ְלַמד ַּגם ֶאת ַהִּלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַעד ֶׁשֵּתַדע אֹותֹו 
ַהּתֹוַלַעת  ְוַתְרִּגיׁש  ַּבֶּקֶבר  ְּכֶׁשָּתנּוַח  ִּכי  ֶּפה,  ְּבַעל 
ֶׁשָּבֵאיָבר ְוָהֶעֶצם ַהֶּזה מּוְטַּבע ַהִּלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִהיא 

א ִּתְקַרב ֵאֶלי".  (שם ד- תרכו )

פנינים
חסידות ברסלב
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גביע מעץ - ישועות מכסף
הצליח  לא  והוא  עליו  ותכפה  הלכה  הפרנסה 
המרובים.  מאמציו  למרות  ביתו  בני  את  לכלכל 
משבאו מים עד נפש פנה יהושע לרבו הקדוש, רבי 
משה ִמֶלעלֹוב (י"ג בטבת יום פטירתו), ושאלו האם 
יכול הוא לצאת מירושלים עיה"ק לפרוסיה, לקנות 
שם סחורות שאינן בנמצא בארץ ולמוכרן כאן ברווח 

נאה. 

הרבי התלבט והתלבט, אך לבסוף הסכים. ממגירתו 
שלף הרבי גביע עשוי עץ, יחד עם תחתית תואמת, 
"להצלחה  ואיחל:  ליהושע  מסרם  היא,  אף  מעץ 

ולשמירה".

צמד המילים הללו 
יהושע.  את  בלבל 
מילא.   - הצלחה 
ממה  שמירה?  אבל 
הספיק  לא  בדיוק. 
להתמהמה  יהושע 
והבא  הרבה,  מדי 
נדחף  אחריו  בתור 
לתנות  הרבי  אל 
ויהושע מצא  צרותיו, 
מחוץ  עומד  עצמו 
גביע  עם  לדלת 

ותחתית עשויים עץ.

יהושע  לווה 
מסוחרים  רב  כסף 
לצורך  ירושלמים, 
ויצא  סחורות,  קניית 
חפצו,  מחוז  לכיוון 
פרוסיה.  מדינת 
לפרוסיה  בהגיעו 
החל יהושע מתקדם 
הנמל  מעיר  רגלית 
האנייה,  מן  ירד  בה 
מתקיים  בה  לעיר 
בו  שברצונו  היריד 

לרכוש סחורות.

וגברתן  אימתני  שודד  עיניו.  חשכו  הדרך  אם  על 
כספך  את  "הב  מושחזת.  חרב  ובידו  מולו  עומד 
יהודי מזוהם", נהם השודד, "אל תנסה אפילו לבקש 

רחמים. פשוט תן ושתוק". 

יהושע הבין שאם חייו יקרים לו, עליו לתת לשודד 
התאוותן את מבוקשו ויפה שעה אחת קודם. בלית 
ברירה הריק מכיסיו את הממון ומסרו בידיים רועדות 
לשודד. אך זה האחרון פרץ בצחוק גס ומבחיל: "לאן 
הולך הינך? וכי פתי אני להותירך בחיים? הן תלשין 

עלי לשלטונות". 

רבו  הן  הגביע!  יהושע:  של  במוחו  הבריק  רעיון 
הקדוש בוודאי צפה זאת ולשם כך הדגיש שהגביע 
מן השודד משאלה אחרונה,  ביקש  יהיה לשמירה. 

והלה הסכים. 

שלף יהושע מצקלונו את הגביע, מזג לתוכו מעט 
ולגם בכוונה. בטוח היה  משקה חריף, בירך שהכל 
שזכות הצדיק תעמוד לו. כאן התערב השודד, חטף 
מידו את בקבוק המשקה והגביע, מזג לתוך הגביע 
לפיו.  הצר  הגביע  את  ודחף  אלכוהול  גדותיו  עד 
אומץ  אזר  באו,  מהיכן  יודע  שאינו  בכוחות  יהושע, 
פיו  לתוך  עמוק  איתנים  בכוחות  הגביע  את  ודחף 

וגרונו של השודד.

ה  ק ש מ ה
חסם  האלכוהולי 
האוויר  נתיבי  את 
שרף  השודד,  של 
בעת  בגרונו  היטב 
שהגביע מנע ממנו 
החוצה,  להיפלט 
עד  עברו  ורגעים 
השודד  ששולח 

לגיהנום.

פשפש  יהושע 
במהירות,  בכיסיו 
את  משם  שלה 
שנלקח  הכסף 
בתוספת  ממנו, 
סכומי כסף אדירים 
לפני  השודד  שגזל 
כן, ורצה להסתלק.

גופתו  עם  ומה 
של השודד? העמיס 
על  יהושע  אותה 
השודד,  של  עגלתו 
בקש  אותה  כיסה 
לעיר  והתקדם 
חשב  'שם',  היריד. 
מה  'אראה  בליבו, 

לעשות עימה'.

רבתי:  התקהלות  יהושע  ראה  ליריד  בהגיעו 
למי  עצום  בסך  כספי  פרס  על  הכריזו  השלטונות 
יהושע  מת.  או  חי   - האיום  השודד  את  שיביא 
הדהיר את עגלתו לתחנת המשטרה המקומית שם 
הרג  כיצד  וסיפר  לפרס  זכאותו  את  לפניהם  הציג 
הפרס  את  לו  העניקו  אכן  השלטונות  השודד.  את 

המובטח.

הפרס  בתוספת  השודד,  מן  שלקח  הכספים 
הכספי שקיבל הפכו אותו למיליונר ברגע אחד. רכש 
בעמיו  גביר  כמעשה  ושלחן  רבות  סחורות  יהושע 
מתארגן  הוא  בעוד  הקודש,  לארץ  שתיסע  באנייה 
נוחה בתנאים מצוינים לארץ הקודש. שם  לנסיעה 
כוחו  רב  ומה  הקדוש  רבם  הוא  מי  לחבריו  סיפר 

להושיע את ישראל.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

איך נשארת בשמחה? זה היה יכול להיות התיקון 
למכירת  שהוביל  האמונה  לפגם  תיקון  השלם, 

יוסף.

התעלמות מהרמזים
הראה  ה'  יוסף  מכירת  בזמן  כבר  ובאמת, 
לאחים רמז ברור שאין בכוחם להרע או להיטיב. 

הם זרקו את יוסף לבור מלא נחשים ועקרבים 
יצא משם בריא ושלם. אפילו בעלי החיים  והוא 

לא נגעו בו לרעה.

כבר באותו רגע היו האחים צריכים להבין שאם 
ה' לא רוצה להרע לאדם אף אחד לא יוכל לגעת 
הרבה   – חלילה  להרע  רוצה  ה'  ואם  לרעה,  בו 

שלוחים למקום.

הוא  לעשות  צריכים  היו  שהאחים  החשבון 
אבינו  אברהם  את  זרק  נמרוד  פשוט:  חשבון 
והאש  יינזק  שהוא  רצה  לא  ה'   – האש  לכבשן 
לשבור  רצו  נח,  של  דורו  בני  אותו.  שרפה  לא 
את התיבה, ה' שלח דובים ואריות ופיזר אותם. 
ארבעת המלכים באו עם צבא שלם, אבל ה' רצה 
ואבנים הפכו לחיצים  ינצח וקצת חול  שאברהם 
וחניתות והביסו צבא שלם. וישנן דוגמאות נוספות 
רבות לכך. ולכן למרות שהם החליטו שיוסף מזיק 
זאת  עושים  אתם  מדוע   – לסלקו  ויש  ומפריע 

בעצמכם? שלוחים רבים למקום.

וגם לאחר  אז,  זה  אבל האחים לא הבינו את 
שיוסף מתוודע אליהם והם רואים את אצילותו, 
שהוא לא כועס ולא מקפיד ולא נוזף, אלא מחבק 
והם עדיין לא  ודואג להם.  ואוהב ומפרנס אותם 

מבינים שהם צריכים ללמוד ממנו אמונה.

להם פתח של  פותח  הצדיק  יוסף  עכשיו,  וגם 
אמונה ומתכוון לעורר אותם בתשובה, אבל הם 
רק רוצים להיפטר מהִאיּום שמרחף על ראשם... 
היו מוכנים לתשובה מתוך אמונה  הם עדיין לא 
ההזדמנות  את  מפסידים  והם  אהבה,  ומתוך 
לתקן את החטא של המכירה, וההפסד הזה עלה 

לנו בהרבה מאוד סבל בכל הדורות.

שהדרך  מיוסף  לומדים  אנחנו  דרכנו  ולפי 
העמוקה ביותר לעורר אחרים בתשובה היא רק 
ועוון לא  ישירה על חטא  ידי אמונה. תוכחה  על 
תשיג את המטרה, לכל היותר תהיה כאן תשובה 
מיראה שהיא תשובה חיצונית, לא מתוך הכרה 
באמת אלא מתוך פחד מהעונש. אבל ה' רוצה 
שנכיר באמת, שהדרך הרעה היא עצמה העונש 
הגדול ביותר ושהדבר הטוב ביותר והנעים ביותר 

הוא לחזור בתשובה.

לכן הדרך של הצדיקים בדורנו היא לא להוכיח 
ולתת מוסר כדרך המוכיחים ולייסר את השומעים 
על העבירות. אלא הדרך של המוכיחים של דורנו 
להראות  ה',  ועבודת  ודעת  אמונה  ללמד  היא 
אוהב  ה'  כמה  ואהוב,  חשוב  הוא  כמה  לאדם 
 – ה'  טוב  כמה  ה',  את  לעבוד  נעים  כמה  אותו, 
ובהתלהבות  ברצונות  מתמלא  האדם  וממילא 
רוצה  הכי  שהוא  שהדבר  עמוקה  לדעת  ומגיע 
בעולם זה להיות כרצון ה', ואז הוא חוזר בתשובה 
חששות  מתוך  ולא  דעת  ומתוך  אהבה  מתוך 

ופחדים. שנזכה לתשובה שלימה מתוך אמונה!

בברכת שבת שלום ומבורך
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מוציאים את ה"הם" מהבית
כאשר באים אלי בני זוג, שהבעיות שלהם סובבות 
סביב ההורים, האחות, פלוני, אלמוני, אני אומר להם 
בפרוש, שאני לא עושה שלום בית כשיש עוד אנשים 

מעורבים. רוצים שלום בית? רק את והוא.

 אחרי שיהיה שלום בית ביניכם, נמצא דרך לגשר 
לפתור  אבל  וכו',  ההורים  עם 
כשיש  הבית  שלום  בעיות  את 
עוד אנשים מעורבים, אי אפשר.

כל  את  להוציא  כל  קודם 
האם,  החיצוניים...  המעורבים 
האב, האחות וכו', ורק אחרי זה 
למצוא את הדרך לקיים אתם 

קשר בריא.

שיהיה  בשביל  הכלל:  זה 
שלום בית, צריכים להוציא את 

כל האנשים מתוך הבית.

אני  המסר:  את  לבעלה  להעביר  צריכה  האשה 
מסתדרת אתך ואתה אתי. ההורים הם לא בבית 
שלנו. אנחנו צריכים לכבד אותם מחוץ לבית שלנו, 
וגם כשהם באים לבקר. כל זמן שהם אצלנו בבית, 
הם לא יראו ולא ידעו כלל מה שיש בינינו, וגם אם 
ידעו מכלום. כי  בינינו, הם לא  חלילה המצב קשה 

שלום עושים בין בני הזוג, ולא בין כל המשפחה.

שלי  העבודה  כל  דרכי,  שעברו  מקרים  בהרבה 
קשורים  הלא  האנשים  כל  את  להוציא  הייתה 
מהבית, ואז יכולתי לעשות שלום בין האיש והאשה. 

את  להוציא  הצלחתי  שלא  במקרים  ולצערי, 
לא  הזוג,  בני  של  הפרטיים  מחייהם  האנשים 
ולמען  להם,  לעזור  הצלחתי 
האמת, כיום, כשאני רואה שאי 
אפשר לי להוציא את האנשים 
מהבית של בני הזוג, אני אומר 
להם מפורשות שיחפשו מישהו 

אחר שיעשה להם שלום בית.

כך אני אומר להם: בעזרת ה', 
אני אוכל לעשות שלום ביניכם, 
ולא  לבד,  שניכם  עם  רק  אבל 
עם משפחה שלמה שכל אחד 

סוחב לכיוון שלו.

וכך אני נוהג תמיד, כשבאים אלי זוג לשלום בית, 
והם מתחילים לדבר על מישהו חוץ מ - "הוא והיא", 
אז אני אומר להם: אם אלו הבעיות שלכם, אין לי 

מה לעשות אתכם.

תשכחו  ובאהבה?  בשלום  לחיות  רוצים  אתם 
מ"הם", דהיינו האם, החמות, החם, פלוני או אלמוני 

– "הם" לא קיימים.

באופן  רק  זה  ההורים?  את  לבקר  רוצים  אתם 
וכשהם באים לבקר אתכם,  שלא מתערבים לכם. 
לכם  יש  אם  וגם  אתכם,  קורה  מה  שידעו  אסור 
את  רק  כשיש  זה.  את  תסתירו   – ביניכם  בעיות 

שניכם, אז כבר אפשר לעשות שלום בית.

מבינים,  והקוראות  מהקוראים  אחת  כל  כמובן, 
שאין הכוונה להוציא אותם בפועל, כגון ניתוק קשר 
שלהם  מהחיים  אותם  להוציא  העיקר  אלא  וכד', 

במובן העקרוני.

להורים  והן  הן לאשה  לאיש,  הן  ברור  קו  שיהיה 
שלהם, שכאן בבית הזה חיים רק בני הזוג, ואף אחד 

לא מתערב להם בחיים בשום ענין.

ההורים לא שייכים לחיים של בני הזוג, ובני הזוג 
לא גרים אתם.

לכן על זה תתפלל האשה, ואחר כך תפנה לבעלה 
ותאמר לו: בוא נסתדר בינינו. אחר כך נמצא כבר 
בלי שישפיע על  את הדרך לשמר על קשר אתם 
החיים שלנו. מעכשיו אנחנו צריכים לנטרל את כל 
האנשים מהחיים שלנו, שלא ידעו מה קורה אתנו. 
כי  להורים,  ולא  לרב  נפנה  בעיות,  לנו  יהיו  אם  גם 
ההורים הם לא ניטרליים, והעצות שלהם לא יכולות 

להביא לשלום בית רק להרס הבית.

בעלה  על  תשפיע  וסבלנות,  תפילה  בהרבה  וכך, 
יזכו לשלום בית  ובוודאי  להתחיל לחיות רק אתה, 
למנוע  מבקש  הבעל  כאשר  להפך,  וכן  אמיתי. 

מאשתו לערב אחרים בבעיות שלהם.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696



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

ילדון חידודון

החולה היחידי בתורה נזכר בפרשה. ובשום מקום לא מצאנו 
שמאז  אלא  בפרשה.  אצלנו  ורק  רופאים,  תפקיד  בתורה 

נשתנו הזמנים ותפקידי הרופאים, נתחלפו.
יוסף אגר כל כך  (בראשית מא מט)  ויוסף,  יעקב,  תשובה פרשת מקץ: אברהם, 
לאברהם  מבטיח  השם  יז)  כב  (בראשית  הים".  "כחול  רב  היה  שהוא  מזון  הרבה 
מתפלל  יעקב   , יג)  לב  (בראשית  הים".  שפת  על  אשר  "כחול  רבים  יהיו  שצאצאיו 
שהשם יצילו מיד עשיו, ומזכיר בתפילה: שהשם הבטיח להרבות את זרעו "כחול הים".

הזוכה: ש. שיינפלד, קריית ספר
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בין הפותרים יוגרלו מתנות

ֵּתן ְּבֶרְקס!
ֶאת  ִאֵּבד  ְמֻמָּגן  אֹוטֹוּבּוס  ִלי:  ֶׁשִּסְּפרּו  ֵנס  ַמֲעֵׂשה 
ָּפַגע  ֶׁשֹּלא  ִנִּסים  ָעָׂשה  ַוה'  ְלֵביָתר,  ַּבְיִּריָדה  ַהְּבָלִמים 
ִּבְכלּום. ּוַבּסֹוף ִהְתַנֵּגׁש ִּבְמכֹוִנית ֶׁשַּדּקֹות ְספּורֹות ִלְפֵני 
ָׁשֲאלּו ֶאת  ֶנֱעַצר.  ְוָׁשם הּוא  ּוְבנֹו,  ָאב  ִמֶּמָּנה  ָיְרדּו  ֵכן 
אֹותֹו ָאב ֶׁשהּוא ּוְבנֹו ִנְּצלּו ְּבֵנס: ִּבְזכּות ָמה ָזִכית ְלֵנס 

ׁשֹוֵמַע  ֶׁשֲאִני  ִּבְזכּות  ָאַמר:  ָּכֶזה? 
ָׁשלֹום  ָהַרב  ֶׁשל  עּוִרים  ַהּׁשִ ֶאת 
ָארֹוׁש ַוֲאִני אֹוֵמר ָּכל ַהְּזַמן ּתֹוָדה, 
ַהֵּנס  ֶאת  ִלי  ָעָׂשה  ה'  ֶזה  ִּבְזכּות 
ִעם   ֶׁשהֹוֵל ִמי  ֶזה!  ָּכָכה  ַהֶּזה. 
ָּכל  ִיְרֶאה  הּוא  ְוהֹוָדָאה,  ּתֹוָדה 
ָאָדם  ַהֶּטַבע.  ֵמַעל  ִנִּסים  ַהְּזַמן 
ִעם   הֹוֵל ְוהּוא  ֱאמּוָנה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ֶאָחד  ַאף  יֹוֵדַע:  ְוהֹוָדָאה  ּתֹוָדה 
ִאם  ְּכלּום.  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  א 
ְוִאם  ָיכֹול!  ִיְרֶצה, הּוא א  ה' א 
ֶזה  ֶאת  ְנַקֵּבל  ַאְּדַרָּבא,  רֹוֶצה,  ה' 
ְּבא  ַלה'!  ּתֹוָדה  ַנִּגיד  ְּבַאֲהָבה. 

ְמַעט ַמֲאָמִרים ִהְסַּבְרִּתי, ֶׁשָאָדם רֹוֶאה ָּתִמיד ְיׁשּועֹות 
ַּכֲאֶׁשר הּוא עֹוֵסק ַּבֲעבֹוַדת ַהּתֹוָדה ְוַההֹוָדָאה ַלּבֹוֵרא, 

ְוא ִּבְכִדי. ֵיׁש ָלֶזה ִמְסַּפר ִסּבֹות:

א. ַעל ְיֵדי ַההֹוָדָאה ָאָדם מֹוֵצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה' ּוַמָצבֹו 
ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶׁשּכֹוֵתב  ְּכִפי  ה',  ֶׁשל  ְּבִלּבֹו  ִּכְבָיכֹול,  נֹוֵגַע, 
ָאָדם  "ַּכֲאֶׁשר  א):  תורה  מוהר"ן,  (ליקוטי  ִמְּבֶרְסֶלב 
ְמַבֵּקׁש ֵאיֶזה ָּדָבר, ֲאַזי ַעל ְיֵדי ֶׁשֵּיׁש ַלְּדָבִרים ֵחן, ַנֲעֶׂשה 

ִּכְבָיכֹול ָמקֹום ְּבִלּבֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ִמֶּמּנּו, ְוַנֲעֶׂשה 
ּבֹו ָרצֹון ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּתִפָּלה ְוַהַּבָּקָׁשה". ָּכ הּוא ַהָּדָבר 
ָיָדּה ַהְּדָבִרים ְמַקְּבִלים  ְּבנֹוֵׂשא ַהּתֹוָדה-הֹוָדָאה, ֶׁשַעל 

ֵחן ּוִמְתַקְּבִלים ְּבָרצֹון.

ֶׁשָאָדם   ֶׁש"ְּבֶדֶר ָהאֹוֵמר  ְּכָלל  ֶיְׁשנֹו  ב. 
ְוַכֲאֶׁשר  אֹותֹו",  מֹוִליִכין   – ָלֶלֶכת  רֹוֶצה 
ַמְנִהיִגים  ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמין  ָאָדם 
ַהּכֹל  ּוֶבֱאֶמת,  ֶׁשּלֹו.  ָהֱאמּוָנה  ְּכִפי  אֹותֹו 
ִמְתַהֵּפ לֹו ְלטֹוָבה מּול ֵעיָניו ַהִּמְׁשָּתאֹות 

ּנּוִיים ְוַהֲהָטבֹות. ְלנַֹכח ַהּׁשִ

הּוא  ִמָּיד  ַהּכֹל,  ַעל  ֶׁשּמֹוֶדה  ָאָדם  ג. 
ר ֶאל ַּתְכִלית ָּכל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם,  ִמְתַקּׁשֵ
ַהּבֹוֵרא  ֶׁשל  ַרְחָמנּותֹו  ְלַגּלֹות ֶאת  ֶׁשִהיא: 
ִיְתָּבַר, ְּכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב 
 (ליקוטי מוהר"ן, תורה סד): "ִּכי ה' ִיְתָּבַר

ֵמֲחַמת ַרְחָמנּותֹו ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְוכּו'".

ַזַצ"ל:  ְּדָבִרים ֵאּלּו מּוָבִאים ְּבֵׁשם ָהַרב ִמְּסלֹוִנים  ד. 
ַּכֲאֶׁשר ָאָדם מֹוֶדה ַלה' הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ה' 
ִעּמֹו, ְוָאז, ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ה' ְמַקֵּבל ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות 

ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ֶׁשִהיא ְּבִלי ִּדיִנים, ַרק ְּבַאֲהָבה ּוְבַרֲחִמים.

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי
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אמרתי תודה ונושעתי

דרך חדשה (חלק ד')
ָתה  ּלְ ּגִ ׁשֶ סֹוד  ָלְך  ה  ַוֲאַגּלֶ ּבֹוִאי  י,  "ַמְלּכִ
מֹוָרה  ִלי  ָהְיָתה  ג'.  ה  ִכּתָ ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ַהּמֹוָרה  ִלי 
ַהּמֹוָרה  ָלּה  ְראּו  ּקָ ׁשֶ ג'  ה  ִכּתָ ּבְ ַמְקִסיָמה 
ה  ּתָ ּכִ ּבַ אֹוָתנּו  ָדה  ִלּמְ ִהיא  ֶאָחד  יֹום  ִמְרָים. 
ִמיד  ּתָ ֲאִני  ּוֵמָאז  ַחִּיים,  ּבַ ְלַהְצִליַח  ֶרְך  ּדֶ

ְבָחִנים". ּמִ ַמְצִליָחה ּבַ

ָכל  ּבְ ְבָחִנים, ּוִבְכָלל  ּמִ ּבַ ֶרְך ְלַהְצִליַח  ּדֶ "ֵיׁש 
י.  ַאְלּתִ ַהַחִּיים?" ׁשָ

הֹוֶלֶכת  "ֲאִני  ֲאחֹוִתי,  ָאְמָרה  אי",  ַוּדַ "ּבְ
ְפָלָאה  ה ְוַהּנִ ֶרְך ַהֲחָדׁשָ ד אֹוָתְך ֶאת ַהּדֶ ְלַלּמֵ
ַהּכֹל  ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  לֹוַמר  ְצִריִכים  ַהּזֹו. 
ַעל  ה'  ְלָך  ּתֹוָדה  י:  ִאּתִ ַיַחד  ּתֹאְמִרי  ִמיד.  ּתָ
ה, ּתֹוָדה ַעל  ּטָ ֵּיׁש ִלי, ּתֹוָדה ַעל ַהּמִ ַהֶחֶדר ׁשֶ

ִעים..." ּצָ ַהּמַ

י, "ְצִריִכים לֹוַמר ּתֹוָדה ַעל  "ָמה?!" ִנְדַהְמּתִ
ָבר?" ל ּדָ ּכָ

ֵּיׁש  ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ "ֲהֵרי  ֲאחֹוִתי.  יָבה  ֵהׁשִ ן",  "ּכֵ
ּבֹו,  ת  ׁשֶ ּמֶ ּתַ ִמׁשְ ַאּתְ  ׁשֶ ּכְ ְוָלֵכן  ַלה',  ָּיְך  ׁשַ ָלְך 

מֹו  הּוא ה' – ּתֹוָדה. ּכְ ִית, ׁשֶ ּתֹאְמִרי ְלַבַעל ַהּבַ
ַלה'  אֹוֶמֶרת  ֲאִני  ִלי,  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֵכן, 
ה ִלי. ַעל  ׁשֶ ּקָ ב ַעל ֶזה ׁשֶ ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ּתֹוָדה ַרּבָ
ְך טֹוב ֶאת  ל ּכָ ֲאִני יֹוַדַעת ּכָ טּוַח ׁשֶ ּלֹא ּבָ ֶזה ׁשֶ
ַוֲאִני  ְבָחן.  ֵמַהּמִ ַלַחץ  ּבְ ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ַהחֶֹמר. 
ָּיַדִים  ּבַ ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ם  ּגַ ַלה'  ּתֹוָדה  אֹוֶמֶרת 
ֶעְזָרתֹו  ּבְ ׁשֶ ְבָחִנים  ַהּמִ ל  ּכָ ַעל  ְותֹוָדה  ּלֹו,  ׁשֶ

ֶהם ַעד ַהּיֹום." י ּבָ ִהְצַלְחּתִ

ַהּמֹוָרה  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָהְלָכה  ׁשֶ ֲחֵבָרה  ל  "ּכָ
ה  ַהְרּבֵ ָרֲאָתה  ׁשּוט  ּפָ אֹוָתנּו,  ָדה  ִלּמְ ִמְרָים 
ִהְתַלֲהבּות,  יָכה ֲאחֹוִתי ֻרָחִמי ּבְ ים". ִהְמׁשִ ִנּסִ
ה'  ׁשֶ ְוִתְרִאי   , ַאּתְ ם  ּגַ י  ַנּסִ ּתְ "ּבֹוִאי  יָעה:  ְוִהּצִ
יד ּתֹוָדה  ה ַאּתְ ְצִריָכה ְלַהּגִ ִבי: ָלּמָ ְחׁשְ ַיֲעזֹר, ּתַ

ּמּוִדים?" ּלִ ה ָלְך ּבַ ׁשֶ ּקָ ַלה' ַעל ֶזה ׁשֶ

י ַעל ָמה ִהיא  ֵהַבְנּתִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ַהְתָחָלה לֹא  ּבַ
ֵאיְך  ַרְעיֹון.  ׁשּום  י  רֹאׁשִ ּבְ ָצץ  לֹא  ֶרת.  ְמַדּבֶ

ֵאין ִלי? יד ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ ר ְלַהּגִ ֶאְפׁשָ

צּוָרה  ּבְ ַלֲחׁשֹב  י  ִהְתַחְלּתִ ְתאֹום  ּפִ ַאְך 
ה  ּבָ ַהּסִ אּוַלי  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ְתאֹום  ּפִ ַאֶחֶרת. 

י ֲאִני לֹא  ְגָלָלּה ֲאִני לֹא ַמְצִליָחה, ִהיא ּכִ ּבִ ׁשֶ
ו  ל ַעל ֶזה. ַעְכׁשָ ּלֵ ה ָחׁשּוב ְלִהְתּפַ ּמָ ְמִביָנה ּכַ
ַהּכֹל  ְלִמיָדה ַאֶחֶרת ׁשֶ ֲאִני ַמְתִחיָלה ְלָהִבין. ּתַ
לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ּמּוִדים  ּלִ ּבַ ַקּלּות  ּבְ ָלּה  הֹוֵלְך 
ִמְבָחן.  ל  ּכָ ִלְפֵני  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ִבין  ּתָ
ב:  ַהּלֵ ל  ִמּכָ ה  ַרּבָ ּתֹוָדה  אֹוֶמֶרת  ֲאִני  ָלֵכן 
ְלַהְצִליַח  ִלי  ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ֶזה  ַעל  ה'  ְלָך  "ּתֹוָדה 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ָלַמְדּתִ ֶזה  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ְבָחִנים,  ּמִ ּבַ

ֶעֶצם  ַעל ֶזה ְוַגם לֹוַמר ּתֹוָדה. ּבְ
ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ
ַעל  ׁשֶ ְמִביָנה 
עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ
יד  ְלַהּגִ ָצִריְך 

ה". ּתֹוָדה ַרּבָ

ך  ש מ ה
בשבוע הבא

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ י  ָלַמְדּתִ ֶזה  ְזכּות  ֶשּבִ ְבָחִנים,  ּמִ ּבַ
ֶעֶצם  ַעל ֶזה ְוַגם לֹוַמר ּתֹוָדה. ּבְ

ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ
ַעל  ׁשֶ ְמִביָנה 
עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּדָ ל  ּכָ
יד  ְלַהּגִ ָצִריְך 

ה". ּתֹוָדה ַרּבָ

ך  ש מ ה
הבא בשבוע



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

חיים במסגרת-פרק יב' 
טרררר... טרררר... הטלפון בבית משפחת אהרוני 
מצלצל. "הלו, שלום דינה, מה שלומך?! אני מחייגת 
כבר חצי שעה, את לא שומעת את הטלפון?!, יש 

לכם אולי בעיה עם הקו?!" 

"לא, זה לא הקו, הקו בסדר. אל תשאלי מה קרה 
לי היום, אני ממש מותשת, הילדים משגעים אותי 
מהצהריים. כבר עשר בלילה והם לא רוצים לישון. 
כל הבית הפוך, הם כל הזמן רבים. אז סגרתי על 
ביחד,  ושישתגעו להם  עצמי את הדלת של החדר 
מנה  אחד  לכל  יפליק  מהשיעור,  בעלי  שיגיע  עד 

הגונה ואחר כך הם יעלו לישון ויירדמו."

הרצאות-שמרצאות 

דינה,  לי  למה שאת מספרת  לא מאמינה  "אני   
שלי כבר ישנים משעה שבע וחצי"...

 "מה, שבע וחצי?! הלוואי עלי! את לא יודעת מה 
עובר עלי, כל ערב יש לי מלחמות עם הילדים וכבר 
שהם  מה  ושיעשו  התייאשתי  מצידי  כוח,  לי  אין 

רוצים"...

"מה זאת אומרת- שיעשו מה שהם רוצים?! הם 
בסה"כ ילדים, מה אין להם הורים?!" 

"כן יש להם! אבל הורים עייפים ומותשים שכבר 
אין להם כוח לחנך"

"טוב דינה, אני מבינה אותך, הרי גם הילדים שלי 
וזוכרת כמה  היו קלים, את הרי מכירה אותם  לא 
מתחילת  אבל  עליהם.  להשתלט  לי  קשה  היה 
סדנה  במתנ"ס  אצלנו  התחילה  הלימודים,  שנת 
ילדים של המחנכת הגברת כהן. בהתחלה  לחינוך 
הרצאות- האלה,  ההרצאות  לכל  האמנתי  לא 
שמרצאות, הייתי תמיד אומרת. אבל ערב אחד היה 
לספר  התקשרה  טובה  חברה  ובדיוק  משעמם  לי 
יוצאת להרצאה במתנ"ס אז הלכתי איתה.  שהיא 
אני מוכרחה לספר לך שמאז החיים שלנו השתנו. 
הבנתי עד כמה לא ידעתי לחנך, קיבלתי כ"כ הרבה 

כלים ורצון להתמודד, אני לא אגיד לך שהיה לי קל, 
ארבעה  אחרי  עכשיו  אבל  בשיניים.  נלחמתי  ממש 
השתנו,  הילדים  ב"ה  אינטנסיביים,  עבודה  חודשי 
הם יותר רגועים ומכבדים ובד"כ מתנהגים לפי כל 
ויש  לבד  מקיימים  כבר  שהם  חוקים  יש  הכללים. 
שעדיין זקוקים לעזרה ועידוד, אבל כללית ב"ה הם 
מאוד ממושמעים ויש כבר שיפור גדול בכל הצורה 

של הבית"

היחיד  הכלל  עלי.  הלוואי  אומרת  את  "מה 
שהילדים שלי מקיימים במסירות נפש הוא "להתיש 

את אמא". 

על  איתם  לעבוד  רציתי  פעמים  הרבה  כך  כל 
מכל  ומיואשת  מבולבלת  כבר  אני  אבל  חוקים, 
שיטות החינוך האלה. גם ככה אנחנו לא מתמודדים 
להתחיל  חושבת שאפשר  את  ועכשיו  הילדים  עם 
הכול מחדש ולעבוד עם הילדים על מסגרת וחוקים, 
אני כבר מיואשת. מבחינתי הרמתי ידיים ושימשיכו 

לעשות מה שהם רוצים".

בשביל השקט הנפשי

משפטים  נשמעים  רבים  בבתים  יקרים!  הורים 
מעין אלו, גם של דינה וגם של החברה. 

את  ולהרגיל  לחנך  מתקשים  רבים  הורים  אכן, 
ילדיהם לחיות עם חוקים וגבולות. הורים רבים כבר 
ולחנך  "לחיות לבד"  לילדיהם  מיואשים ומאפשרים 
בעצמם את עצמם.  ושלא תבינו נכון, זה לא שאני 
טוען שלחנך ילדים זה קל. לא! זוהי מלאכה קשה 
ואני בהחלט מבין את ההורים המתקשים, אני רק 

לא מסכים עם הייאוש.

הרגלים  שהקניית  להפנים,  עלינו  יקרים!  הורים   
הוא  "מסגרת",  בחוקי  נכון  שימוש  ידי  על  לילדים 
לדפוסי  הילדים  חינוך  לעצם  רק  לא  כך  כל  מועיל 
הנפשי של  בעיקר לשקט  התנהגות קבועים, אלא 
סיבות  הם  והייאוש  הקושי  רק  לא  אך  ההורים. 
נוספת  סיבה  בבית.  חוקים  על  העבודה  לדחיית 
על  בעבודה  להתחיל  לסרב  להורים  לגרום  יכולה 

"חוקים וגבולות" והיא: פחד משינויים. 

וכבר  ומאחר  משינויים  מפחדים  ואנו  פעמים 
התרגלנו למצב, אנו מסכימים בלית ברירה שכאילו 
"הכל בסדר" והמצב החינוכי של הילדים תקין. אך 
זו לא האמת, אנו טומנים את הראש בחול וכאשר 
סף התסכול שלנו כבר לא עומד בלחץ, אנו חשים 
"שוקלים  ואז  הילדים  התנהגות  למול  אונים  חסרי 
שוב" את קבלת העזרה בחינוך הילדים, ומסתפקים 
בעצם הרצון הזה עד לפעם הבאה... אבל האמת 
להפנים  עלינו  מפסידים.  רק  אנו  כי  שחבל,  היא 
בע"ה  נניב  נכונה,  הדרכה  עם  קטנה  בהשקעה  כי 

תוצאות מדהימות בחינוך הילדים.

השקעה קטנה = רווח גדול

הורים יקרים! כשאנו קובעים מסגרת בבית, עלינו 
לעבוד ולהשקיע. אבל אל תפחדו זה רק בהתחלה, 
מתרגלים  כבר  כשהילדים  זמן  פרק  לאחר  שהרי 
העבודה  ואז  לטבע,  להם  נהפכת  היא  למסגרת, 
כמו  המסגרת,  קיום  על  "לשמור"  רק  היא  שלנו 
כאשר  הרתיחה.  לאחר  החום  על  השומר  תרמוס 
זה  זמן,  לאורך  פירות  תניב  שלנו  נדע שההשקעה 

יקל עלינו את העבודה בראשיתה.

הורים יקרים! אני בטוח שאתם רוצים שיהיו לכם 
ילדים טובים, מחונכים ועובדי ה', לכן העבודה שלכם, 
בבית  חוקים  לקבוע  היא-  הרבה,  מלהתפלל  חוץ 

ולחנך את הילדים ליישם את החוקים.

זוהי עבודה מאומצת, אפילו הייתי אומר "מקצועית" 
אך אל דאגה, זה רק בהתחלה. אח"כ הילדים לבד 
אותם.  שחנכתם  כפי  החוקים  את  לבצע  ימשיכו 
אחריהם  הבאים  הילדים  שכל  הוא:  הכפול  הרווח 

יראו את אחיהם עושים ויעשו כמותם. בהצלחה!

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

בדיחות הדעת

נפגשים. א: מאיפה אתה  שני אנשי עסקים 
שלי  דודה  הקברות.  מבית  ב:  עכשיו?  בא 
אה…  ב:  לה?  היה  מה  באמת?…  א:  נפטרה. 

שום דבר רציני, דירת חדר וחצי בגבעתיים…

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 
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להוכיח בלי להוכיח
צופה למרחוק

טווח.  ארוכי  מהלכים  של  איש  הוא  הצדיק  יוסף 
העתיד  את  ראה  הוא  עשרה  שבע  בגיל  כבר 

בבהירות.

והכלא,  העבדות  ימי  בכל  גם  אותו  הוביל  והחזון 
הצליח  הוא  וכך  יתגשם,  בוודאי  שהחזון  ידע  הוא 
לשמור על השמחה ועל החיוך ולהכניס אור לתוך 
של  החלום  פתרון  גם  מכול.  האפלים  המקומות 
פרעה מראה על חשיבה ארוכת טווח, הוא מגלה 
שלימה  מדינה  של  וניהול  לעתיד  ראייה  של  יכולת 
בהווה באופן שיציל את כלכלת העולם כולו במשך 

שנים קדימה.

וגם ברמה של עם ישראל הוא רואה מאות שנים 
קדימה הוא כבר רואה את הגאולה לפני שהתחיל 
הקרקע  את  להכשיר  מצליח  גם  והוא  השעבוד, 
את  ששיבר  ידי  על  למצרים  ישראל  עם  לקליטת 
יוכל לשרוד שם  ישראל  טומאת מצרים, כדי שעם 

מאתיים ועשר שנים מבחינה רוחנית וגשמית.

ה',  ברוך  אבל  כזה!  מנהיג  היום  לנו  חסר  כמה 
מן  גם לאחר שנסתלקו  חיים  קרויים  גם  הצדיקים 
ממשיכים  והם  בתורה  כתובים  דבריהם  העולם. 

להדריך וללמד אותנו גם היום.

לא יעזור לדבר
והנה, הפרשה מספרת לנו על דו שיח מעניין בין 
האחים  אבינו.  יעקב  פטירת  לאחר  לאחים  יוסף 
ונופלים  לו  ומשקרים  יוסף  של  מהנקמה  חוששים 

לרגליו ומתחננים לפניו שלא יגמול עמהם רעה.

אפילו  זכו  לא  שהאחים  מכאן  רואים  אנחנו   
עם  בכלל  ידעו  לא  הם  יוסף,  את  להכיר  להתחיל 
איזה בעל אמונה יש להם עסק. על כך דיברנו כבר 
בשנים עברו. אבל חוץ מזה יש כאן עוד הרבה מה 

ללמוד מתשובת יוסף לאחים ומכל ההתנהלות שלו 
מולם.

האחים טעו טעות חמורה במכירת יוסף והם היו 
צריכים לתקן ולחזור בתשובה. יוסף, איש המהלכים, 
מתכנן מהלכים עמוקים ומורכבים כדי לעורר אותם 
שלהם  ההגעה  את  במדויק  צופה  הוא  בתשובה. 

למצרים ומחכה להם באופן המחושב ביותר.

הוא מעביר אותם ניסיון כדי לעורר אותם. בשלב 
אומרים  והם  מצליח,  שהוא  נראה  זה  ראשון 
מאוד  רחוק  זה  אבל  אחינו..."  על  אנחנו  "אשמים 
מלהיות מושלם, שהרי אנחנו לא מוצאים בהמשך 
של  שהעוון  במקורות  וידוע  ותיקון,  אמתית  חרטה 

מכירת יוסף עוד לא תוקן.

אם יוסף היה אומר לאחים שלו: טעיתם, תחזרו 
מבקשים  היו  הם  כי  עוזר,  היה  לא  זה   – בתשובה 
הוא המושל של  כי  יראה מפניו  סליחה רק מתוך 
כל העולם ולא בגלל שהם מכירים באמת בטעותם. 
כמו שאנחנו אכן רואים בדו שיח הזה, שמה שמניע 
מפני  שלהם  הדמיוני  הפחד  רק  זה  האחים  את 
נקמת יוסף ולא עצם הפגם הנורא. יוסף לא רוצה 
את זה, כי הוא רוצה שהם יחזרו בתשובה אמתית, 
נקרא  לא  זה  בלבד,  פחד  מתוך  בתשובה  ולחזור 

לחזור בתשובה.

חי  שיעור  באמונה.  שיעור  להם  מעביר  יוסף  לכן 
ואותנטי מפי איש אמונה שחי אמונה גם בניסיונות 
מדויקת  והדרכה  לכולנו  שיעור  וזה  ביותר.  הקשים 

לאחים על מה הם צריכים לחזור בתשובה.

תשובה מתוך אמונה
האחים מפחדים מיוסף שיגמול להם רעה. ויוסף 
יכול להרע?!  אני  וכי  ועונה להם בתמיה:  בוכה  רק 
האם זה בכלל בכוחי? האם אני הבורא?! הרי אם ה' 
לא ירצה להרע לכם – לא אוכל לעשות כלום; ואם 

ה' ירצה להרע לכם חלילה – מה הוא צריך אותי?

יש כאן כבר מבט מדהים. עומד לו אדם שמושל 
מוגבל  בלתי  כוח  לו  ויש  כולו  העולם  בכל  כמעט 
כמו שאומר לו פרעה: "ובלעדיך לא ירים איש את 
חי  והאיש הזה   – רגלו בכל ארץ מצריים"  ואת  ידו 

בשלימות את המציאות שאין לו שום כוח עצמי.

אבל יוסף מוסיף ומוכיח לאחים את טענתו ואומר 
להם: "תראו, הרי כולכם ביחד לא הצלחתם להרע 
לי בגלל שה' לא רצה – אם כן איך אוכל אני לבדי 
להרע לכם?!" כאן כבר יש רמז עמוק מאוד לאחים. 
ביותר  הגדולה  "הטעות  להם:  אומר  למעשה  יוסף 
שלכם היא שחשבתם שאתם יכולים להרע. הייתה 
לכם טעות באמונה. האמת היא שלא היה בכוחם 
כוח  אין  לי  וגם  ה'  רצון  מבלעדי  כלום  לי  לעשות 

לעשות לכם כלום."

שזרקתם  בפועל  המעשים שעשיתם  "כל  כלומר, 
אותי לבור ומכרתם אותי וכו' – כל זה היה לטובה 
כמו  עשה,  ה'  זה  כל  את  שהגעתי.  להיכן  שאגיע 
שכתוב: 'לא אתם מכרתם אותי הנה, כי האלוקים'. 
שלכם  הטעות  זה  שלכם  האמתי  החטא  אבל 
באמונה, שחשבתם שאתם יכולים להרע או להיטיב 

– על זה אתם צריכים לחזור בתשובה".

טעות בכתובת
טעו  שהם  להבין  צריכים  האחים  היו  זה  ברגע 
בכתובת. הם נופלים לרגלי יוסף במקום ליפול לפני 
מי  להיטיב.  או  להרע  שבידו  זה  הוא  הבורא שרק 
להרע  שיכול  היחיד  מי  ה'.  רק  הכול?  להם  עושה 
ולהיטיב? רק ה'. אם כן, למי צריכים להתחנן? רק 

לה' ממי צריכים לבקש סליחה? רק מה'.

להתחנן  אם הם כבר צריכים להתחנן ליוסף, זה 
לחיות  אותם  שילמד  אמונה,  אותם  שילמד  אליו 
באותה רמה אמונית גבוהה שבה הוא חי ועל ידה 

עבר את כל הניסיונות!

הם היו צריכים לשאול את יוסף: מה עשית במשך 
שנים בכלא? איך התחזקת? איך עמדת בניסיונות? 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

 רמשל לאיד מישלך לתיך המום
הישוט הקב"נוט את היבלר

ב"שם  זה  נפלא  ענין  שמצינו  מה  להעיר  ויש 

משמואל" )וירא תרע"ב ד"ה אלוני ממרא(: "שמעתי מכ"ק 

אדמו"ר ]רבי חנוך העניך[ זצ"ל מאלכסנדר, כי הטבע 

החבל  לולא  בנהר,  הטובע  כמו  טובע  מלשון  הוא 

שהושיט לו הקברניט אין לו חיים". ונראה לפרש מה 

"לולא החבל שהושיט לו הקברניט אין לו  שהוסיף: 

חיים", שכוונתו על מה שמבואר במדרש )במדב"ר יז-

ו( על הפסוק בפרשת ציצית )במדבר טו-מ(:

משל  מצוותי.  כל  את  ועשיתם  תזכרו  "למען 

את  הקברניט  הושיט  המים,  לתוך  מושלך  לאחד 

תניחהו,  ואל  בידך  זה  חבל  תפוש  לו,  ואמר  החבל 

שאם תניחהו אין לך חיים, אף כך אמר לו הקב"ה 

)דברים  במצוות  מדובקין  שאתם  זמן  כל  לישראל, 

ד-ד( ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, 

ֶרף  תֶּ ַאל  ּמּוָסר  בַּ ַהֲחֵזק  ד-יג(  )משלי  אומר  הוא  וכן 

י ִהיא ַחיֶּיָך". ֶרָה כִּ ִנצְּ

ד"ה  )פרשת שלח שנת תרל"א  וכתב ה"שפת אמת" 

ובמשנה( בשם זקינו בעל חידושי הרי"ם זי"ע, כי החבל 

הזה הוא רמז על התורה הקדושה: "ואדוני אבי זקני 

מורי ז"ל רגיל לומר מאמר זה, כי התורה נותנת חיים 

למי שיודע שעיקר החיות רק מהתורה, כמו שכתוב 

)שם ג-יח( עץ חיים היא למחזיקים בה".

"חבל הוא  )ערך חבל(:  יעקב"  וכן כתב ב"קהלת 

התורה הקדושה, שהוא חבל אחוז בו נימא בנימא, 

אומר  הוא  וכן  הרע,  יצר  בו  לקשור  חבל  הוא  וגם 

בים  למושלך  משל  רז"ל  ואמרו  במוסר,  החזק 

הושיט לו הקברניט החבל".

 רזבילין לייף ומום ושכיןר
כדו שוזה" שלא לטביע במומו הטבע

בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

חכמתו הגדולה של יעקב אבינו שבירך את זבולון: 

"זבולון לחוף ימים ישכון". כי יששכר עמוד התורה 

שמירה  לו  יש  ולילה,  יומם  ה'  בתורת  שעוסק 

שלא יטבע במים הזידונים של הטבע, אבל זבולון 

שעוסק בעניני העולם הזה נמצא בסכנה תמידית 

הכתוב  שהזהיר  כמו  הטבע,  במימי  יטבע  שמא 

בפרשת עקב )דברים ח-יא(:

פי מה  כותלי בית המדרש, על  ממנו מלעזוב את 

בענין  נפלא  מעשה  ז"ל  חכמינו  לנו  שמספרים 

שיש  מה  כל  למכור  יוחנן,  רבי  של  נפשו  מסירות 

לו כדי שיוכל לעסוק בתורה, כמבואר במדרש )שיר 

השירים רבה ח-ח(: 

"רבי יוחנן הוה מטייל וסליק מטבריה לציפורין, 

היה  יוחנן  ]רבי  ליה  סמך  אבא  בר  חייא  רבי  והוה 

מטייל ועולה מטבריה לציפורי, והיה רבי חייא בר 

בית  חד  מטון  כתפו[.  על  להישען  בו  תומך  אבא 

הדין  יוחנן,  רבי  אמר  אחת[,  לשדה  ]הגיעו  חקלא 

בית חקלא הות דידי וזבינתיה בגין מלעי באורייתא 

זו שלי היתה ומכרתיה כדי שאוכל לעמול  ]שדה 

אחד[,  לכרם  ]הגיעו  כרם  בית  חד  מטון  בתורה[. 

וזבינתיה  יוחנן, הדין בית כרם דידי הוה  ואמר רבי 

ומכרתיו  היה  שלי  זה  ]כרם  באורייתא  מלעי  בגין 

זיתא  בית  חד  מטון  בתורה[.  לעמול  שאוכל  כדי 

שוב  ואמר  אחת  זית  לשדה  ]הגיעו  כן  כמו  ואמר 

שמכרה כדי שיוכל לעמול בתורה[.

חייא  רבי  ]התחיל  בכי  אבא  בר  חייא  רבי  שרי 

יוחנן  לו רבי  ]אמר  בכי  ליה מה את  אמר  לבכות[, 

שבקת  דלא  אנא  בכי  ליה  אמר  בוכה[,  אתה  למה 

לסיבותיך כלום ]אמר לו רבי חייא אני בוכה כי לא 

השארת כלום לימי זקנותך[, אמר ליה ]רבי יוחנן[ 

שמכרתי  שעשיתי,  מה  בעיניך  זו  ונקלה  בני  חייא 

כי  כ-יא(  )שמות  שנאמר  ימים,  לששה  שניתן  דבר 

ששת ימים עשה ה', אבל התורה ניתנה לארבעים 

ארבעים  ה'  עם  שם  ויהי  לד-כח(  )שם  שנאמר  יום 

יום, וכתיב )דברים ט-ט( ואשב בהר ארבעים יום. כד 

דמך ]כשנפטר[ רבי יוחנן היה דורו קורא עליו )שיר 

באהבה  ביתו  הון  כל  את  איש  יתן  אם  ח-ז(  השירים 

שאהב רבי יוחנן את התורה בוז יבוזו לו".

יוחנן,  רבי  זכה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

בית  כותלי  מלעזוב  להצילו  מלאך  אליו  ששלחו 

שפרנסו  ישיבה  ראש  להיות  ונתעלה  המדרש, 

אותו בכבוד גדול, בזכות שמכר את כל נכסיו כדי 

כלום  לעצמו  השאיר  ולא  בתורה  לעסוק  שיוכל 

במשנה  ששנינו  מה  בו  נתקיים  לכן  הזקנה,  לימי 

)אבות פ"ד מ"ט(: "כל המקיים את התורה מעוני סופו 

לקיימה מעושר".

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך... פן תאכל 

וצאנך  ובקרך  וישבת,  ובתים טובים תבנה  ושבעת 

ירביון, וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה, ורם 

לבבך ושכחת את ה' אלקיך... ואמרת בלבבך כוחי 

ה'  את  וזכרת  הזה,  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם 

אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל".

ימים  לחוף  "זבולון  זבולון:  את  יעקב  בירך  לכן 

ישכון". ופירש רש"י: "והוא יהיה מצוי תדיר אל חוף 

אניות במקום הנמל שאניות מביאות שם פרקמטיא". 

כל זה כדי שישים אל לבו להתבונן על התפקיד של 

דרך  אדם  בני  להוביל  ים,  בלב  המשוטטות  האניות 

הים ממקום למקום שלא יטבעו בים הסוער, ועל ידי 

זה יזכור שגם הוא נמצא בסכנה שלא יטבע במצולות 

שתוביל  אניה  לעצמו  למצוא  צריך  והוא  הטבע,  ים 

אותו בים הסוער, על ידי שיקבע עתים לתורה, ובכך 

הוא מרים את ראשו למעלה ליוצרו.

במסחר  שעוסק  מי  אפילו  כי  זה  לפי  נמצא 

שאינו קשור לחוף ימים, עם כל זאת ילמד הלקח 

הנשגב מברכתו של יעקב אבינו, לצייר במחשבתו 

על  ותלוי  עומד  שהוא  במסחר  שעוסק  בשעה 

ידי שיהיה דבוק בתורה,  ורק על  המים הזידונים, 

הן על ידי שיקבע עתים לתורה, והן על ידי שיתמוך 

בלומדי תורה ינצל מלטבוע במים הזידונים. 

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

להוכיח  שביקש  אילפא,  של  העמוקה  כוונתו 

בים  עסקים  לעשות  בספינה  כשנסע  שאפילו 

לעסוק  שצריך  הנשגב  הלקח  את  זכר  הסוער, 

תלה  לכן  הזדונים.  במים  יטבע  שלא  כדי  בתורה 

אותו  ישאלו  שאם  ואמר  הספינה  תורן  על  עצמו 

שאלה ולא יוכל להשיב, יקפוץ לתוך המים ויטבע. 

רצה לרמז בכך שלא שכח לרגע הלקח של יעקב 

תמיד  נמצא  בתורה  עוסק  שאינו  מי  כי  אבינו, 

הזידונים  המים  בתוך  ליפול  עלול  שהוא  בסכנה, 

ולטבוע בהם, לכן גם בהיותו עוסק במסחר היתה 

מחשבתו דבוקה בעסק התורה, עד כדי כך שהיה 

מסוגל להשיב על כל השאלות.

 "בו ויינן מכ" כל "כישי
כדו שויכל לעסיק בתי"ה

רבי  שזכה  הטעם  לבאר  הוספנו  אחר  במקום 

למנוע  השמים  מן  מלאך  אליו  שנשלח  יוחנן, 
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בלעם[  ]אצל  דכתיב  התורה  מן  אותו,  מוליכין  בה 

קום  כ(  )שם  וכתיב  עמהם,  תלך  לא  כב-יב(  )במדבר 

ה'  אני  )ישעיה מח-יז(  הנביאים, דכתיב  מן  לך אתם. 

מן  תלך,  בדרך  מדריכך  להועיל  מלמדך  אלקיך 

יליץ  הוא  ללצים  אם  ג-לד(  )משלי  דכתיב  הכתובים 

ולענוים יתן חן". 

הכוונה  אגדות"  ב"חידושי  המהרש"א  וביאר 

ואענה  במפרשים,  בזה  "עיין  קדשו:  בלשון  בזה 

הקב"ה  אותו  שמוליך  קאמר  דלא  חלקי,  אני  גם 

אלא מוליכין אותו, והוא על פי מה שכתבנו בכמה 

מקומות שכל מחשבה ודיבור ומעשה האדם, הנה 

לרע,  אם  לטוב  אם  ענינו  לפי  מלאך  לו  בורא  הוא 

ועל כן אמר בדרך שאדם רוצה לילך, שהרשות בידי 

שמים  בידי  שהכל  הוא,  ברוך  יתברך  ממנו  האדם 

חוץ מיראת שמים.

ודעתו של אדם מוליכין אותו,  רצונו  כפי  אבל 

ומחשבה  רצון  מאותו  הנבראים  המלאכים  אותן 

תלך  לא  דכתיב  התורה,  מן  ראיה  ומייתי  בו,  אשר 

אתם  לך  קום  וכתיב  כן,  הקב"ה  לו  שאמר  עמהם 

]של בלעם[ לילך אתם,  וגו', שרצונו ודעתו הרעה 

ומחשבתו  כרצונו  מלאך  הקב"ה  לו  ששלח  הביא 

שאמר לו קום לך אתם".

אילפא  של  מהדיבור  כי  לומר  יש  מעתה 

וניעבד  וניזיל  "ניקום  יוחנן, שאמרו שניהם:  ורבי 

עיסקא ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה בך אביון", 

מאחר שכל כוונתם היתה בלתי לה' לבדו, כי ראו 

שקשה להם לעסוק בתורה מתוך עניות ודחקות, 

מלאכים  שהם  השרת  מלאכי  שני  נבראו  לכן 

ואחד  אילפא  של  מהדיבור  אחד  קדושים, 

מהדיבור של רבי יוחנן.

שהמלאכים  המהרש"א  מדברי  למדנו  וכבר 

האדם,  של  הטובים  מדיבורים  שנבראים  הללו 

המלאך  לכן  ה',  לעבוד את  מסייעים לאדם שיוכל 

של אילפא שרצה למנוע ממנו לעזוב את כותלי בית 

המדרש ולעסוק במסחר, אמר למלאך של רבי יוחנן 

שמן הסתם גם הוא ירצה למנוע מרבי יוחנן לעסוק 

למנוע  כדי  הקיר  את  עליהם  נפיל  הבה  במסחר, 

מהם שלא יחליפו את עסק התורה בעסקי העולם 

הזה, וכך ימותו זכאים ואל ימותו חייבים.

אולם המלאך של רבי יוחנן ידע שכך קבעו מן 

בבית  בתורה  לעסוק  ישאר  יוחנן  שרבי  השמים, 

על  ואילו  הישיבה,  ראש  להיות  ויתעלה  המדרש 

אילפא שהיה גם כן גדול מאד בתורה קבעו שיצא 

לאלו  דרך  מורה  בכך  להיות  כדי  במסחר,  לעסוק 

ממנו  שילמדו  במסחר,  לעסוק  עליהם  שנגזר 

לעסוק בתורה גם כשהם בבחינת זבולון, לקיים מה 

ששנינו במשנה )אבות פ"ב מ"ב(: "יפה תלמוד תורה 

עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון".

אילפא:  של  למלאך  לומר  התחכם  לכן 

שעתא",  ליה  דקיימא  חד  בהו  דאיכא  "שבקינהו 

יש  כי  הקיר,  את  עליהם  תפיל  ואל  אותם  עזוב 

ולא  להתגדל,  לו  עומדת  שהשעה  אחד  ביניהם 

זה  הוא  יוחנן  רבי  כי  תחילה  בכוונה  לו  הודיע 

על  בזה  שהכוונה  שיחשוב  כדי  להתגדל,  שעומד 

אילפא שהיה גדול יותר בתורה.

בבחינת  היה  מהם  אחד  שכל  היה  כן  ובאמת 

יוחנן  שרבי  כמו  כי  שעתא",  ליה  דקיימא  "חד 

אילפא  נתעלה  כך  ישיבה,  ראש  להיות  נתעלה 

להיות מורה דרך לאלו שהם בבחינת זבולון לשלב 

תורה עם דרך ארץ, ועל ידי זה נתקיים רצון הקב"ה 

יצא  ואילפא  המדרש  בבית  נשאר  יוחנן  שרבי 

לעסוק במסחר.

 רהעילם הזה ום סיע"ר
רו"ום "אשי למעלה לויצ"יר

שעלה  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

אילפא לראש התורן, ואמר שאם לא ידע להשיב 

על שאלה בתורה יקפוץ לתוך המים ויטבע, על פי 

השל"ה  דברי  את  פעמים  כמה  הבאנו  שכבר  מה 

ז(  אות  מוסר  תוכחת  חיים  דרך  יומא  )מסכת  הקדוש 

יסוד  ק(  אות  סו  )פרק  חרדים"  "ספר  בשם  שהביא 

נפלא שראוי לשנן תמיד:

האדם  לדמות  צריך  סוער,  ים  הזה  "העולם 

בדעתו כאילו הוא שט, ירים ראשו למעלה ליוצרו, 

מן  וישמור  הזידונים,  המים  בפיו  יכנסו  פן  ויזהר 

הגלים הבאים לטרדו, ואם לאו דמו בראשו".

דוד  שאמר  מה  פי  על  בזה  הכוונה  ביארנו 

המעלות"  ב"שיר  ישראל  זמירות  נעים  המלך 

עלינו  בקום  לנו  שהיה  ה'  "לולי  קכד-ג(:  )תהלים 

אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו, אזי המים 

שטפונו נחלה עבר על נפשנו, אזי עבר על נפשנו 

המים הזידונים". מבואר מזה כי הניסיונות הקשים 

"המים  בבחינת  הם  הזה,  בעולם  עלינו  העוברים 

הזידונים" המאיימים להטביע אותנו.

רבינו  נשכיל להבין מה שביאר  פי האמור  על 

בחיי )הקדמה לפרשת מסעי( הטעם שאנו מכנים את 

הנהגת העולם הזה בתואר "הטבע" שהוא מלשון 

ח"ו  עלול  נזהר  שאינו  מי  כי  ללמדנו  "טביעה", 

לטבוע ולשקוע בטבעי העולם הזה, ובלשון קדשו: 

"כי לכך נקרא הטבע בשם הזה, כי יטבע האדם ביון 

מצולתו וירד לבאר שחת אם לא יזהר בו, כמי שבא 

במצולות ים ולא ידע לשוט וטובע".

ה"חרדים"  מדברי  למדנו  המבואר  ולפי 

"ירים  היא:  כך  על  שהעצה  הקדוש,  והשל"ה 

כפי  הפשט  בדרך  והנה  ליוצרו".  למעלה  ראשו 

הנראה הכוונה בזה, שירים ראשו להסתכל כלפי 

דרך  על  זה  והרי  ליוצרו,  להתפלל  כדי  מעלה 

עמינדב  בן  נחשון  כי  לז.(  )סוטה  בגמרא  ששנינו 

קפץ תחילה לים, וכאשר הגיעו מים עד כדי סכנת 

נפשות צעק אל ה' )תהלים סט-ב(: "הושיעני אלקים 

כי באו מים עד נפש".

אמנם נראה לפרש עוד הכוונה בזה, על פי מה 

ששנינו בגמרא )עירובין נד.(: "אמר ליה שמואל לרב 

פיך  ]פתח  קרי  פומיך  פתח  ]חריף[  שיננא  יהודה, 

ותקרא מקרא[, פתח פומך תני ]פתח פיך ותשנה 

]כדי  חיי  ותוריך  ביך  דתתקיים  היכא  כי  משנה[, 

הם  חיים  כי  ד-כב(  )משלי  שנאמר  ימים[,  שתאריך 

למוצאיהם ולכל בשרו מרפא, אל תקרי למוצאיהם 

אלא למוציאיהם בפה". הרי מבואר שעסק התורה 

בפה היא סגולה לאריכות ימים.

ראשו  "ירים  הדברים:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

עוסק  ישראל  איש  שכאשר  ליוצרו",  למעלה 

להבין  שבראשו  במוח  ומתייגע  בפיו,  בתורה 

ולהשכיל מה שהוא לומד, הרי הוא מצליח להרים 

את ראשו למעלה מכל המים הזידונים של העולם 

במימי  יטבע  שלא  לו  מובטח  זה  ידי  ועל  הזה, 

הטבע, אמנם התנאי לכך הוא: "ויזהר פן יכנסו בפיו 

המים הזידונים", שיעמוד על המשמר שלא יכנסו 

כלשון  אסורים  ודיבורים  אסורות  מאכלות  בפיו 

הרע וליצנות המקלקלים את קדושת פיו.

 בשעה שאכלי שלי הקברה אלוהם שנו מלאכו הש"ת
שנב"אי מהדובי" של אולפא י"בו ויינן לשם שמום

 שלרה בשם הי"דום: צ"וך לדמוון שהעילם הזה היא ום סיע"
יו"ום "אשי למעלה לויצ"י כדו להונצל

 התי"ה הקדישה הוא בביונת יבל הצלה
למו שעיסק בה שלא וטבע במום הזודינום של עילם הטבע

 אולפא הוה דביק בתי"ה גם כשעסק במסי"
כו זכ" תמוד שהיא נמצא בסכנה שלא וטבע במום הזודינום



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

 פ"שת יויו תשרפ | ב

יוחנן  רבי  כאביונים[.  הדחק  מתוך  תורה  ללמוד 

הדר ]חזר לישיבה ללמוד תורה[, אילפא לא הדר 

]אלא נסע לעסקיו[.

עד דאתא אילפא ]עד שחזר אילפא מעסקיו[ 

שהוא  הישיבה  לראש  ]מינוהו  יוחנן  רבי  מליך 

בגדר מלך שמגדלים ומעשירים אותו, כמו שכתוב 

אצל כהן גדול )ויקרא כא-י(: "והכהן הגדול מאחיו", 

לו  אמרו  אחיו"[.  משל  "גדלהו  יח.(:  )יומא  ודרשו 

]אנשי המקום לאילפא[, אי אתיב מר וגריס ]אילו 

הווה  לא  במסחר[  ולא  בתורה  ועוסק  יושב  היית 

יוחנן  רבי  את  ממנים  היינו  ]לא  יוחנן  רבי  מלך 

לראש הישיבה אלא אותך. ופירש רש"י כי אילפא 

היה גדול בתורה מרבי יוחנן[.

]הלך  דספינתא  באסקריא  נפשיה  תלא  אזל 

של  התורן  ראש  על  בידיו  ונתלה  וטיפס  אילפא 

הספינה[, אמר אי איכא דשאיל לי במתניתא דרבי 

ממתניתין  ליה  פשטינא  ולא  אושעיא  ורבי  חייא 

בברייתות  שאלה  אותי  שישאל  מי  יש  ]אם 

שסידרו רבי חייא ורבי אושעיא, ולא אוכל להביא 

לו תשובה מהמשנה[, נפילנא מאסקריא דספינתא 

וטבענא" ]אפיל את עצמי מתורן הספינה ואטבע 

בים[. ופירש רש"י שרצה להראות בכך: "אף על גב 

דעבדי עיסקא גריסנא אנא טפי מיניה". פירוש, אף 

שאני עושה עסקים למדתי יותר מרבי יוחנן.

הנה כי כן ראוי לבאר המעשה הנפלא שעשה 

הספינה  של  התורן  לראש  עד  שטיפס  אילפא, 

ונתלה עליו בידיו, תלוי ועומד בין השמים ממעל 

לקבל  שבאו  מהנוכחים  ומבקש  מתחת,  והמים 

והיה  כולה,  התורה  בכל  ידיעתו  את  שיבחנו  פניו 

אם לא ידע לענות אפילו על אחת משאלותיהם, 

יעזוב את התורן ויקפוץ לים הסוער ויטבע, שהרי 

המים  לתוך  לקפוץ  ממש  התכוון  שלא  ברור 

ולהתאבד, שאסור לעשות כן, כמו שכתוב )דברים 

ד-טו(: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם".

 אולפא י"בו ויינן ושבי לאכיל
כדו לקבל הילטה מקדישת האכולה 

רחש לבי דבר טוב לבאר המעשה הנשגב של 

בסיפור  שהיו  ענינים  כמה  לבאר  בהקדם  אילפא, 

לנו  שמספרים  מה  ראשון  יצא  וזה  זה,  נפלא 

חכמינו ז"ל, כי אחרי שהחליטו אילפא ורבי יוחנן 

לעזוב את כותלי בית המדרש כדי לעסוק במסחר: 

"הוו קא כרכי ריפתא", ישבו לאכול לחם, ואז שלח 

לרבי  שגרמו  השרת,  מלאכי  שני  אליהם  הקב"ה 

ולאילפא  המדרש,  בית  כותלי  בין  להישאר  יוחנן 

שלא שמע את שיחתם לצאת לעסוק במסחר.

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

)בראשית  יוסף  את  שמכרו  לפני  השבטים  אצל 

ב"צמח  שאת  ביתר  מבואר  זה  נשגב  רעיון 

דוד  רבי  הרה"ק  דכלה"  ה"אגרא  של  מבנו  דוד" 

מדינוב זי"ע )פרשת וישב ד"ה וישבו(, שהיו מסופקים 

בקדושה  לאכול  ישבו  לכן  אותו,  למכור  אם 

זה  ידי  ועל  קדושה,  ניצוצי  לברר  כדי  ובטהרה 

ייחלו שיאיר הקב"ה את עיניהם לדעת כדת מה 

לעשות, ובלשון קדשו:

אכילתם  ידי  שעל  הצדיקים  דרך  "והנה 

הקדושים  הניצוצות  שמבררים  כשם  בקדושה, 

האמת,  לידע  ודעתם  שכלם  נתרחב  כן  מהמאכל, 

להבחין בין טוב לרע, בין אמת לשקר, על כן שבטי 

לחם,  לאכול  ישבו  כן  על  מסופקים,  שהיו  לפי  יה 

אולי יאיר השי"ת עיניהם לראות האמת, וזה וישאו 

עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים".

הנה כי כן ירווח לנו להבין המעשה של אילפא 

ורבי יוחנן, אחרי שעלתה בדעתם לעזוב למעשה 

את כותלי בית המדרש כדי לעסוק במסחר, לפני 

לאכול  ישבו  למעשה,  הלכה  כן  לעשות  שיצאו 

גדולה כמו שעשו השבטים, בתקוה  בכוונה  לחם 

שיאיר הקב"ה את עיניהם שידעו אם ראוי לעשות 

על  עיניהם  את  הקב"ה  האיר  ובאמת  לא,  או  כן 

כפי  השרת  מלאכי  שני  את  אליהם  ששלח  ידי 

שיתבאר לפנינו.

 שנו מלאכו הש"ת שנב"אי
מהדובי" של אולפא י"בו ויינן

ששלח  מה  לבאר  הקודש  במסע  נמשיך 

השרת,  מלאכי  שני  יוחנן  ורבי  לאילפא  הקב"ה 

לא  ואילפא  שיחתם  את  שמע  יוחנן  שרבי  וסיבב 

יוחנן  שרבי  העליונה  ההשגחה  גלגלה  וכך  שמע, 

יחזור לבית המדרש לעסוק בתורה, ונתעלה להיות 

בעשירות,  אחיו  משל  שגידלוהו  הישיבה  ראש 

בדרכו  ימשיך  כלום  שמע  שלא  שאילפא  בעוד 

לעסוק במסחר.

נקדים מה ששנינו בגמרא )מכות י:(: "מן התורה 

ומן הנביאים ומן הכתובים, בדרך שאדם רוצה לילך 

 כיינתי העמיקה של ועקב אבוני בב"כתי לזבילין
התימך בוששכ" עמיד התי"ה: רזבילין לייף ומום ושכיןר

 פת"ין היודה של אולפא שטופס על "אש התי"ן
יאמ" שאם לא ודע להשוב על השאלית ופול עצמי לום

 התביננית בסופי" הנפלא של אולפא י"בו ויינן
שהילוטי לעזיב את כיתלו בות המד"ש כדו לעסיק במסי"

 לפנו שוצאי למסי" ושבי לאכיל לים כמי שעשי השבטום
לפנו שמכ"י את ויסף כדו שואו" הקברה את עונוהם

ויראו  עיניהם  וישאו  לחם  לאכול  "וישבו  לז-כה(: 

מתמה  מגלעד".  באה  ישמעאלים  אורחת  והנה 

על כך ה"אגרא דכלה" )שם(, הן אמת כי השבטים 

כשראו שיוסף הביא את דבתם רעה אל אביהם, 

שלא  וישמעאל  עשו  כמו  שהוא  בו  חשדו 

יהיה  "לו  זה:  כל  עם  אולם  הקדושה,  מצד  היו 

הבן  אשר  בעת  לאכול,  להם  יערב  איך  כדבריהם, 

ואפילו  הבור,  מתוך  ובוכה  וצועק  מתמרמר  יקיר 

תורה,  בדין  המיתוהו  דין  שהבית  דין  בית  הרוגי 

נצטוו שלא לאכול על הדם".

ומיישב ה"אגרא דכלה" בלשון קדשו:

צדקתם,  רוב  בה  מספר  דהכתוב  לי  "ונראה 

להיות דהם בעצמם תמהו על הדבר, איך יש להם 

מצעקתו  נתפעלו  ולא  כך,  כל  עליו  לב  אבירות 

והכל  אביהם,  לצרת  חוששים  ואינם  ותחנוניו, 

מחמת  בכעס  הם  דלמא  וחשבו  לפניהם,  כמישור 

בכעס,  הוא  רעב  כשהאדם  הדבר  כנודע  הרעבון, 

ואינו  ביותר,  ומרחם  שמח  לבו  לבו,  וכשמסעד 

מתאכזר כל כך, כמה דאת אמר )ירמיה מד-יז( ונשבע 

ויאכל  )רות ג-ז(  לחם ונהיה טובים, וכמה דאת אמר 

בעז וישת וייטב לבו.

מנדל  מנחם  מוה"ר  הקדוש  ממרן  קיבלנו  וכן 

מהדרך  האדם  שבבוא  ברימנאב,  כבוד  מנוחתו 

יראה שלא לבא לביתו ברעבונו, בכדי שלא יתכעס 

על אנשי ביתו, כל זה גם הם חשבו למשפט, דלמא 

לב  בטוב  שאינם  מחמת  הוא  וכעסם  אכזריותם 

לניסיון,  לחם  לאכול  וישבו  כן  על  הרעבון,  מחמת 

דילמא אחר שייטיבו לבם תשכך כעסם מעליו.

והנה  להיפך,  ותהי  נסיבה  היתה  ה'  והנה מאת 

שסברתם  כתבנו  שכבר  וכו',  ישמעאלים  אורחת 

וישמעאל,  עשו  דמיון  אביהם  זוהמת  שהוא  היה 

המה  וכו',  ישמעאלים  אורחת  שהנה  ראו  וכאשר 

הוא  אך  לנו,  אלקים  עשה  זאת  מה  תמהו  כן  ראו 

חשבו  כן  על  אמת,  שסברותינו  להזכירנו  להורות 

ימצא מין את מינו".
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פ"שת יויו תשרפ | א

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

 הסופי" הנפלא מאולפא י"בו ויינן
ישוי סיד בון שנו מלאכו הש"ת

יעקב  של  כוונתו  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

אבינו, על פי סיפור נפלא שמספרים לנו חכמינו 

ז"ל בגמרא )תענית כא.(:

]היו  באורייתא  גרסי  הוו  יוחנן  ורבי  "אילפא 

עוסקים בתורה בישיבה[, דחיקא להו מילתא טובא 

]היו דחוקים מאד מצד פרנסה[. אמרי ניקום וניזיל 

עסק[  ונעשה  ונלך  נקום  ]אמרו  עיסקא  וניעבד 

ונקיים בנפשין ]נקיים בעצמנו מה שכתוב[ )דברים 

שצריך  ]משמע  אביון  בך  יהיה  לא  כי  אפס  טו-ד( 

תותי  אותבי  אזלו  אביון[.  להיות  שלא  להשתדל 

גודא רעיעא ]הלכו וישבו סמוך לכותל רעוע[, הוו 

קא כרכי ריפתא ]היו אוכלים את לחמם[.

אתו תרי ]באו שני[ מלאכי השרת. שמעיה רבי 

שאחד  יוחנן  רבי  ]שמע  לחבריה  חד  דאמר  יוחנן 

נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו  אמר לחבירו[, 

]הבה נזרוק עליהם קיר זה ונהרגם, מפני[ שמניחין 

ועוסקין  ]שעוזבים העסק בתורה[  חיי עולם הבא 

בחיי שעה ]של העולם הזה[. אמר ליה אידך ]אמר 

לו המלאך השני[ שבקינהו ]עזוב אותם ואל תפיל 

ליה  דקיימא  חד  בהו  דאיכא  הקיר[,  את  עליהם 

לו  עומדת  שהשעה  אחד  ביניהם  יש  ]כי  שעתא 

להתגדל, ועדיין לא הגיע זמנו למות[.

]את שיחתם של המלאכים[,  רבי יוחנן שמע 

לאילפא  יוחנן  רבי  ליה  אמר  שמע.  לא  אילפא 

ליה  אמר  משהו[,  שמעת  ]האם  מידי  מר  שמע 

לא  ואילפא  אנא  מדשמעי  יוחנן[  ]רבי  אמר  לא. 

שמע, שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא ]מאחר 

לא  ואילפא  המלאכים  שיחת  את  שמעתי  שאני 

שמע, הרי מוכח שמן השמים הודיעו לי שהשעה 

עומדת לי להתגדל[.

ואוקי  איהדר  ]לאילפא[,  יוחנן  רבי  ליה  אמר 

ואקיים  תורה  ללמוד  לישיבה  ]אחזור  בנפשאי 

אביון  יחדל  לא  כי  יא(  )שם  שכתוב[  מה  בעצמי 

צריכים  תורה  שלומדי  ]משמע  הארץ  מקרב 

"כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני 

בין  יסורים,  בעל  בין  בגופו  שלם  בין  עשיר,  בין 

בחור בין זקן גדול, אפילו עני המחזר על הפתחים, 

זמן  לו  לקבוע  חייב  ובנים,  אשה  בעל  אפילו 

א-ח(  )יהושע  שנאמר  ובלילה,  ביום  תורה  לתלמוד 

והגית בו יומם ולילה. ומי שאי אפשר לו ללמוד, 

הטרדות  מפני  או  ללמוד,  כלל  יודע  שאינו  מפני 

שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים". והוסיף על זה 

ויכול  בעצמו,  לומד  כאילו  לו  "ותיחשב  הרמ"א: 

בתורה,  יעסוק  שהוא  חבירו  עם  להתנות  אדם 

והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר".

העוסק  שזבולון  ידי  על  כי  זה  לפי  נמצא 

להעניק  בתורה  העוסק  ביששכר  תומך  במסחר, 

לו קמח, הרי הם נעשים שותפים בעסק התורה, 

המשנה  מאמר  שניהם  אצל  מתקיים  זה  ידי  ועל 

מסייע  זבולון  של  הקמח  כי  והדרו,  הודו  במלוא 

התורה  מסייעת  ובתמורה  יששכר,  של  לתורה 

של יששכר לקמח של זבולון.

עד כמה חשובה היא שותפות זו לקיום הנצחי 

ניתן ללמוד ממה שבחרו יעקב  של כלל ישראל, 

לדורות  זו  שותפות  לקבוע  רבינו  ומשה  אבינו 

עולם בברכתם לפני פטירתם. זאת ועוד, שמפאת 

חשיבותו הגדולה של זבולון שמקיים בממונו את 

לימוד התורה בישראל, הקדימו שניהם בברכתם 

עמוד  שיששכר  אף  יששכר,  לפני  זבולון  את 

התורה נולד לפני זבולון.

אלא שעתה ראוי לבאר, מה ראה יעקב אבינו 

"זבולון  בתורה:  התומך  זבולון  את  לברך  ככה  על 

לחוף ימים ישכון", שפרנסתו תהיה על חוף ימים, 

מהו הקשר בין תפקידו של זבולון לתמוך ביששכר 

עוד  ימים.  חוף  על  פרנסתו  ובין  בתורה  שעוסק 

צריך ביאור ליישב מה שאנו רואים בכל הדורות, 

של  בדרכו  ההולכים  תורה  תומכי  רבבות  אלפי 

לא  שהרי  ימים,  חוף  על  פרנסתם  שאין  זבולון, 

יעלה על הדעת שלא נתקיימה אצלם ברכתו של 

יעקב אבינו: "זבולון לחוף ימים ישכון". 

טוב,  מה  בעתו  דבר  ויחי  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בברכות שבירך יעקב אבינו לפני פטירתו 

המיוחדת  בברכה  ישראל,  שבטי  ראשי  בניו  את 

עם  הנפלאה  שותפותו  על  זבולון,  את  שבירך 

יששכר עמוד התורה )בראשית מט-יג(: "זבולון לחוף 

ימים ישכון והוא לחוף אניות וירכתו על צידון".

ארצו...  תהיה  ימים  חוף  "על  רש"י:  ופירש 

והוא יהיה מצוי תדיר אל חוף אניות, במקום הנמל 

זבולון  שהיה  פרקמטיא,  שם  מביאות  שאניות 

יששכר  לשבט  מזון  וממציא  בפרקמטיא  עוסק 

והם עוסקים בתורה, הוא שאמר משה )דברים לג-יח( 

שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך, זבולון יוצא 

בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים".

שותפות קדושה זו בין יששכר וזבולון, שהיא 

כעם  ישראל  כלל  של  הנצחי  בקיום  איתן  יסוד 

התורה מאז ומקדם עד היום הזה, יסודתה בקודש 

אין  "אם  מי"ז(:  פ"ג  )אבות  במשנה  ששנינו  מה  על 

קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח".

הנה כי כן נשאלת השאלה, אותם לומדי תורה 

שקיבלו עליהם עול תורה ופרקו מעצמם עול דרך 

ארץ, איך יוכלו לעסוק בתורה, הלא "אם אין קמח 

אין תורה". וכן יש לשאול על העוסקים במשא ומתן 

לפרנס את בני ביתם, איך יצליחו בעסקם הלא "אם 

אין תורה אין קמח". הן אמת שגם עליהם מוטלת 

החובה לקבוע עתים לתורה, אולם איך יספיק מעט 

לימוד התורה שלהם להשיג קמח רב.

 השיתפית של וששכ" יזבילין
כדו לשלב תי"ה עם קמי

היא  השאלות  שתי  על  הברורה  התשובה  אך 

אותם  כי  וזבולון,  יששכר  של  הנשגבה  השותפות 

מישראל העוסקים במשא ומתן כדי לפרנס את בני 

ביתם, חייבים להחזיק ולפרנס את תלמידי החכמים 

שקיבלו עליהם עול תורה, ועל ידי זה נחשב כאילו 

גם הם עוסקים בתורה, כמו שנפסק להלכה בשלחן 

ערוך )יו"ד הלכות תלמוד תורה סימן רמו ס"א(:

רזבילין לייף ומום ושכיןר

 פת"ין היודה של אולפא שעמד על תי"ן הספונה
יהכ"וז שאם לא ושוב על השאלית וקפיץ לום
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ד

טרקטור'... ועל כך יעודדו אותו כולם ויברכוהו... 
הגדולה  שהשמחה  הצעיר,  הדור  את  לחנך  צריכים  אנו  אבל 
היא כשזוכים לערוך 'סיום מסכתא', או כשזוכים להוציא ספר 
חדש מלא בחידושי תורה וכיוצא בזה. החינוך בענין זה משפיע 
מאוד, כד"א )משלי כב, ו( "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא 

יסור ממנה".
]שם[

• ~ • ~ •
אחד  את  פעם  שלח  זצוק"ל,  מלובלין  החוזה  הקדוש  הרבי 
כדי  אחת,  עיר  אל  קודש  בשליחות  תלמידיו  סגל  מגדולי 
ללמד את רב המקום מגדולי הרבנים מרביצי התורה, מה היא 
"תורה לשמה". בהיות שכל ימי חייו היה יושב בשבת תחכמוני 
למעלת  עדיין  זכה  שלא  אלא  ודובשנה,  תורה  של  בעסקה 
העליונה שתהא  למעלה  להתעלות  יזכה  ואם  "תורה לשמה". 
תורתו "לשמה", הרי יתקן את נשמתו כראוי, להעלות יותר נחת 

רוח לפני קונו, אשה ריח ניחוח לה', שאמרתי ונעשה רצוני.
יצא אפוא התלמיד במצות שליחות רבו, והנה בהגיעו אל בית 
גדולה  יושב בסעודה בשמחה  גאון, מצאהו  מדרשו של אותו 
מוקף בבני קהילתו, הוא התיישב עצמו מן הצד ותמה, לשמחה 

מה זו עושה?
עד מהרה נודע לו פשר דבר, כאשר הס הושלך בכל רחבי בית 
המדרש הגדול, והרב הגאון פסע מעדנות לעבר דוכן הנואמים.

שנראה  הגדול,  הרב  עבר  אל  קשבת  אוזן  היטה  כולו  הציבור 
כחתן השמחה בעצמו!

התרגשות  מלא  רם  ובקול  קהילתו,  בבני  אוהב  מבט  נתן  הרב 
פתח ואמר:

לכם קהל  אני  מודה  הזה!  לזמן  והגיענו  וקיימנו  ברוך שהחיינו 
היום.  לכבודי  שערכתם  זו  לחגיגה  שהתאספתם  ונכבד  חשוב 
שמחה  מלא  לבי  עבורי!  היום  זה  וגדול  נכבד  מאוד  מה  ואכן 
סיום  הן  כפול,  "סיום"  כאן  לערוך  כיום  זוכה  שאני  על  גדולה, 
היתה  כלל  קלה  לא   - ירושלמי!  ש"ס  סיום  והן  בבלי,  ש"ס 
דף  רבה,  בשקידה  תלמודי  על  רכנתי  ולילות  ימים  מלאכתי... 
'תוס''  היה  לא  בוריו,  על  להבינו  כדי  ויגעתי  עמלתי  דף  אחד 
אחד שלא השגתי את עומק פירושו אל נכון! וכמעשהו בבבלי 
יותר,  הירושלמי קשה  ידוע שלשון  הרי  בירושלמי,  כן מעשהו 
וויתרתי אף על תיבה אחת שלא הבנתיה כראוי!  אך אנכי לא 
ונמצינו אם כן כיום משתתפים בשמחה כפולה ומכופלת, של 
כל  שורש  בעצם  שהם  יחדיו,  וירושלמי  בבלי  הש"ס  כל  סיום 

התורה כולה, הן סיום בכמות והן סיום באיכות! 
לא אגזים אם אומר, המשיך הרב בדרשתו החוצבת, שזכיתי בזה 

היום לסיים את כל התורה כולה!
הרב  נתן  צדדיה,  מכל  גאווה  הנוטפת  הדרשה  של  בסיומה 
גדולה  ובהנאה  הדשנה,  כרסו  על  ידיים  נעימה בשתי  'טפיחה' 
כנגד  ואחד  בבלי,  כנגד  אחד  שישו,  מעי  בני  "שישו  אמר: 

ירושלמי"! 
הדרשה  עת  בכל  שכבר  הצד,  מן  שישב  הקדוש  התלמיד 

תחושת  ואת  שמים,  שם  הרב  שיזכיר  וציפה  המתין  הנלהבת 
וכל  הלום!  עד  להגיע  בעדו  וסייע  שעזרו  לאלקים  הודאתו 
הסיום  את  כראותו  מאוד...  לו  כאבה  דרשה  שבאותה  הגאווה 

שבאותה 'טפיחת כרס' חש כנשוך נחש!
'כוס  לעצמו  מזג  למקומו,  וחזר  הדרשה  את  הרב  סיים  והנה 
בירה' תוססת מתוך החבית הקטנה שעמדה על השולחן, הניפה 
אך   – לחיים!".  אידן!  "לחיים  גדולה:  בשמחה  והכריז  על,  אל 
ברגע אחרון בטרם הריק את הבירה הצוננת אל תוך גרונו, קפץ 
פתאום אותו תלמיד ממקומו, ואמר במלוא הרצינות: "הלא זה 
בני מעי', על שזכה למלאות  'שישו  עתה הכריז הרב בדרשתו 
כריסו בש"ס בבלי וש"ס ירושלמי... חוששני אם כן שהבירה הזו 

תרטיב את דפי הגמרא שבמעיים!"...
אחדים מן המשתתפים, כשומעם את העלבון שהטיח זה ההלך 
לגרשו  ורצו  בחוזקה  מיד  תפסוהו  הגדול,  ברבם  מוכר  הבלתי 
ולפגוע  כך  'להתחצף'  שהעז  על  פנים,  בבושת  החוצה  תיכף 

בכבודו הרם של הרב. 
אך דוקא הרב בעצמו ממקום מושבו שבמזרח עשה להם סימן 
בידו, שיניחוהו לנפשו. כשהביט היטב באותו הלך ראה כי צורת 
תלמיד  שהוא  בו  וניכר  קניא',  'קטלא  שאיננו  בו  ענתה  פניו 
חכם וירא אלקים. ולכן ציווה לעוזבו לנפשו, להמשיך בסעודה 

ולהתעלם מהערתו העוקצנית של אותו אורח.
כרגיל, בתוככי  עין המשיך הרב בסעודה  ברם, הגם שלמראית 
לבו ניצתה אש! הדברים שאמר אותו צדיק בסערת נפש חלחלו 
אל לבו, וכשהביט על אותו אורח כמה פעמים במהלך הסעודה 

הכיר בו ובמידותיו הנאות והמתוקנות, והבין שאמר את דבריו 
מתוך כאב עמוק וכנה, ולא התכוון חלילה לקנטר.

לאחר ברכת המזון, ביקש הרב לקרוא את האורח שיבוא לפניו 
אל חדרו. האורח נענה, ומשנכנס שאלו הרב: אמור נא האמת! 
מרגיש אני שלא התכוונת חלילה לצער אותי, הסבר נא לי למה 

היתה כוונתך?
האורח ענה תיכף בפשיטות, אמנם למדתם כל כך הרבה תורה, 

אך האם זו היא "תורה לשמה"?!
- זאת לא אוכל לומר... הצטנע הרב, אבל הלא כבר גילו חכמינו 

ז"ל )פסחים נ:( "שמתוך שלא לשמה בא לשמה!".
עתה  זה  הלא  ואמר:  בחכמה  פיו  את  החוזה  תלמיד  פתח 
אמרתם שכבר סיימתם את כל התורה כולה! ומתי אם כן יגיע 
הלימוד לשמה?! – הלא כבר הזהיר בזוהר הקדוש )תיקונים דף כה:(: 
"אורייתא בלא דחילו ורחימו, לא פרחת לעלא"! ונמצאים כל 
בלבד...  המעיים  על  מונחים  אכן  נשארים  הללו  הדפים  אלפי 

ולא נכנסים ברצון קמי מלכא עילאה!
לך  יש  עצה  מה  אפוא  כן  אם  ושאל:  בדעתו,  מעט  נבוך  הרב 

עבורי?
כי  מעצמו,  הנה  הגיע  שלא  הרב  אוזן  את  האורח  גילה  אז  או 
אם בשליחות רבו הקדוש, 'החוזה' ברוח קדשו בטובתם וטובת 
נפשם של כל ישראל לקרבם לאביהם שבשמים. ושהוא ציווה 
עליו לבוא במיוחד הנה כדי לעורר לב הרב על כך, לרומם את 

נפשו שיתן את לבו ללמוד "תורה לשמה".
העצה הטובה ביותר, סיכם התלמיד, היא שתבוא עמדי לובלינה, 
שם בוודאי תזכה להאיר את לבך ונשמתך בקרבת אלקים טוב.

שם  הקדוש,  הרבי  אל  יחדיו  ונסעו  להצעה,  הרב  נענה  ואכן 
הקדוש  רבם  ובראשם  ארץ,  מצוקי  וצדיקים  גאונים  בחבורת 
והטהור, ראה הרב שפלות וענווה מה היא! ותדבק נפשו בנפש 
הצדיק. – שם הוא למד להתבונן היטב כיצד הוא לומד, ולפני מי 
הוא לומד, ולחשב את חשבון החיסרון תמיד, מה מלמדת אותו 
תורתו, היכן צריך לתקן במה שאיננו מתוקן. עד שברבות הימים 
עלה ונתעלה במדרגת "תורה לשמה", ונעשה לאחד מתלמידיו 

המקורבים של החוזה מלובלין.
הסביר,  הקדוש,  הרבי  אודותיו  כשדיבר  ההזדמנויות  באחת 
חייו, הגם  ימי  כל  גדולה  ביגיעה  לימוד תורתו שעסק  שבעצם 
שהיתה שלא לשמה, ומעורבת עם שחץ וגאווה. – מכל מקום, 
)ירמיה כג, כט(, ובכוחה של תורה לזכך חדרי  הלא כה דברי כאש! 
תמיד  בה  שעסק  והמבורכה  הגדולה  התורה  פנימה,  ונפש  לב 
זיככה את נפשו מבפנים. ולכן היה די במשפט אחד ששמע מפי 
אותו תלמיד להפוך את לבבו בקרבו, ולהדליק בו הניצוץ האלקי 
הקדוש, שיתגלה בקרבו בשמחה ובחיות קודש, כדי להתדבק 
נפשו ונשמתו בעצמיות רוחניות מקור מוצא התורה, באור אין 

סוף ברוך הוא, אשר הוא ותורתו אחד!
]שיחת הכנה לקראת 'חג השבועות'[

חזק חזק ונתחזק!
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'הוויתור ותגמולו'
 • - • - •

אודות  מפעים  סיפור  השבת  מעלוני  באחד  קראתי 
יהודי ערירי שהחליט להוריש לשני שותפים שטיפלו 
בו במסירות ודאגו לכל צרכיו שניהם ביחד וכל אחד 

לחוד את כל הונו.
ומחק  השותפים  מאחד  היהודי  נפגע  מסוים  בשלב 
לאחר  אך  זעום,  סכום  לו  והשאיר  מהירושה  אותו 
זמן התפייסו והשיב צוואתו כבתחילה, ואף הביא לו 

מסמך חוקי המאשר את צו הירושה.
השותף   גילה  עולמו,  לבית  מיודעינו  שהלך  לאחר   
לצערו הרב כי שותפו בעסקים וידידו בחיים לא עמד 
בפיתוי ועשה יד אחת בעורמה עם עורך דינו להשילו 
מן הירושה המגיעה לסכום של כמה מליוני דולרים.

ישראל  לארץ  לטוס  הטוב  חברו  לו  יעץ  לו  בצר 
ולהתייעץ עם בעל שבט הלוי זצ"ל, בעל שבט הלוי 
לעורר  ולא  החוקי,  להציג את המסמך  לו שלא  יעץ 

מחלוקת וברכתו תבוא בכפליים.
ונשאר  הוא שמע לעצת הרב  והשמיד את המסמך 

מיודד עם מרעהו.
ידו ראה ברכה עד  ובכל משלח  פנים  לו  מזלו האיר 
היה  שנים  כמה  כעבור  מאוד.  עד  והתעשר  די  בלי 
השותף שוויתר בחופשה וחברו שהשיא לו את העצה 
נמצא  לו שהרב  הלוי, אמר  להתייעץ עם בעל שבט 
כאן בעיירה והציע לו להתברך מפיו, שמח על הרעיון 
היהודי  את  הלוי  שבט  בעל  כשראה  לברכה,  וניגש 
לכל  לו  יש  לוותר?" השיב שכיום  היה  "כדאי  שאלו 

הפחות פי שש מהכמה מליונים של הירושה!!!"
את הסיפור הזה סיפרתי לעוזרת שלי בעת שהגיעה 
לעזור לי בצרכי הבית הרבים, העוזרת החלה לדמוע 
והחלו  משבעה  קמו  הם  עכשיו  שבדיוק  וסיפרה 
מחלוקות על הירושה כאשר חלק מהאחים החליטו 
מעליב  משהו  לה  ולתת  מהירושה  אותה  לנשל 
החליטה  והיא  לו...  לקצץ  אח  לעוד  גם  וכן  ביותר 
להילחם ולעשות צדק גם על חשבון סכסוך של כל 

המשפחה!!!
"אני  מדמעות:  חנוק  בקול  אמרה  היא  עכשיו  אבל 
לי  מספרת  שאת  משמים  אות  היה  שזה  מרגישה 
לנקום  בליבי  גמלה  כאשר  היום  בדיוק  הסיפור  את 
ולריב, ועכשיו אני הולכת להודיע שאני מוותרת על 
כל הירושה ולא חפצה באגורה אחת מכספי ריב!!!"

אכן  שהיא  וסיפרה  התקשרה  היא  יומיים  כעבור 
היו  האחים  כך  ובעקבות  הירושה  כל  על  ויתרה 
המומים והתביישו מהמריבות שלהם וניסיון העושק 
בלב  בשווה  שווה  התחלקו  וכולם  סליחה  וביקשו 
הדדי  ובאהבה  בכבוד  שנאה,  רגשי  כל  וללא  שלם 
העיקר  מוותרים  והאחיות  מהאחים  אחד  כל  כאשר 

לא לריב!!!
בעל המעשה: א. ה.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים חזק חזק ונתחזק!

לכפול  קדושים,  ישראל  רבמנהג 
פעמים:  ג'  הספר  בסיום  ולשלש 
התחבטו  וכבר  ונתחזק".  חזק  "חזק 
ואמאי  למה,  זה  שילוש  האחרונים 
לא תסגי בפעם אחת, כפשטות לשון 
תיתי  ומהיכי  "חזק",  לומר  הרמ"א 
לכפלו שלוש פעמים. ]ועיין בספה"ק 
שלוש  דנן(,  פרשה  )שלהי  ושמש  מאור 

פעמים "חזק" עולה בגימטריא "משה", לחזק ולהתחזק בתורת 
משה, עיין שם מה שביאר בזה[.

ואפשר משום שטבעו של אדם כאשר מגיע לגמר הלימוד, אחר 
שסיים הספר וכבר יודעו ומכירו על בוריו, הרי הוא מרפה את 

עצמו מעט ומניח מן הלימוד, שכן כבר סיים וגמר את הספר.
ועל כך עונים אנו ואומרים: "חזק חזק", הגם שהגענו ב"ה אל קו 
הסיום, אל לנו להתרפות ולעזוב המלאכה, כי אם להתחזק מכך 

יותר להשיג עוד ועוד חלקים בתלמוד תורתנו הקדושה. 
שכן ברוחניות אין שביעה לאדם כלל, הנשמה כוספת וצמאה 
כענין  יתברך.  השם  ועבודת  בתורה  ולהוסיף  להתעלות  תמיד 
לא  כסף  "אוהב  ט(  )ה,  קהלת  )י.( בפסוקי  דמכות  בפ"ב  שדרשו 
ישבע כסף, ומי אוהב בהמון לו תבואה", דקאי על 'אהבת תורה', 
שאוהב תורה לא ישבע תורה, ותמיד ישתוקק להתגדל בה יותר 

ויותר. 
הכסף  כלפי  זו  בחינה  שמצינו  שמה  המוסר,  בעלי  אמרו  וכבר 
זה   – מאתיים".  רוצה  מנה  לו  "יש  לד(  א,  )קה"ר  כמ"ש  והממון, 
הכיסופין  את  ניתב  לא  כאשר  התורה,  חשקות  ממותרות 
נפלה אותה תאווה על תאוות  וההשתוקקות לחשקת התורה, 

הממון, שמנסה לגרוף הון ולהרבות הגשמיות חלילה.
חזק  "חזק  רם:  קול  ואומרים  עונים  החומש  כמסיימים  לפיכך 
ספר  שבלימוד  החיזוק  מלבד  ולהוסיף  להתחזק  ונתחזק", 
שלישית  ופעם  החדש.  הספר  בלימוד  להתחזק  יוסף  עוד  זה, 
מוסיפים "ונתחזק", שיוסיף עוד לחזק גם אחרים מבני ישראל, 

כד"א )ש"ב י, יב( "חזק ונתחזק בעד עמנו", אמן.
]טיב התורה, פרשא דידן[

• ~ • ~ •
מנהגו בקודש של מרן הגאב"ד רבי יוסף חיים זוננפעלד זצוק"ל, 
קדושי  וחסידים  צדיקים  כמנהג  השובבי"ם,  בימי  להתענות 

עליון. 
באחד מאותם תעניות נחלש מעט גופו הטהור, והיתה התענית 
קשה עליו מאוד. אך לא רצה 'לשבור' כך את הצום בלא כלום, 

רק בסעודה של מצוה. 
בה,  עוסק  שהיה  אחת  מסכתא  לסיים  הגאון  אפוא  החליט 
לרבנן'  טבא  'יומא  בה  שיש  מסכת,  סיום  סעודת  בזה  ולערוך 

)שבת קיט.(.

אל  להגיע  מנת  על  לידו,  הקדושה  הגמרא  את  הצדיק  נטל 
הסיום ולפתוח בסעודה. אולם, אדהכי והכי משנפתחה הגמרא 
והחל לצלול בה במים אדירים, שכח לגמרי שהוא אמור להגיע 
ולא חש שום  סוגיא,  כולו בעומקה של  כל  ונשקע  אל הסיום, 
חולשא ושום צורך לאכול... מחמת שעצם לימוד התורה החדיר 
בו חיות מחודשת ותענוג רוחני עליון, כד"א )משלי ד, כב( "כי חיים 

הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפא".
וניגש לסעודת הסיום, כבר היתה השעה  כשסיים את תלמודו 

מאוחרת בלילה, כמה שעות טובות לאחר סיום התענית...
]פרטיות, קובץ 000160[

• ~ • ~ •
אביו של הגה"צ רבי יצחק הוטנר זצ"ל, השקיע את כל הונו ואונו 

למען הצלחת בנו בתלמוד תורה ויראת 
שמים. בימים ההם היתה הפרנסה קשה 
מאוד, ואף על פי כן לא חסך כלום מכל 
לעסוק  שיוכל  כדי  הבחור  לבנו  הנצרך 
אהבת  גודל  כראותו  הבן  ואף  בתורה, 
כולו  כל  הכניס עצמו  הוריו  התורה של 

בתורה.
הביתה  הבחור  כשחזר  אחד,  ערב 
אימו  את  ראה  מאוד,  מאוחרת  בשעה  הישיבה  מלימודי 
הצדקנית יושבת במרץ על מלאכת התפירה, לאורה הקלוש של 
המנורה הקטנה. כשניגש לברכה הבחין שהבגד עליו רכונה אימו 
'מעיל החורף' שלה, כשהיא פורמת ממנו את  הוא  במלאכתה 
חוטי התפירה, גוזרת חתיכה ראויה מתחתיתו, ולאחר שקיצרה 
שיימצא  כך  הגזירה,  מקום  את  שוב  תפרה  כראוי  מידתו  את 

המעיל קצר יותר.
ברוב  האם  ענתה  עושה?  זו  מה  לגזירה  הנער  של  לשאלתו 
אהבתה אליו, שהחליטה להעביר את המעיל בשבילו... בהיות 
שהוא קם מדי יום בשעה מוקדמת מאוד בבוקר, כשבחוץ שורר 
מידתו  את  וקיצרה  גזרה  לכן  יפזר',  כאפר  'כפור  קפוא,  קור 
– כשלעצמי,  הנער.  לפי מידותיו של  כדי שיתאים  של המעיל 

הוסיפה האם, אסתדר כבר איך שהוא גם בלי המעיל...
מעות,  מעט  להשיג  אביו  של  בידו  עלה  קצרה  תקופה  לאחר 
המעיל  אותו  במקום  זוגתו,  בשביל  חדש  חורף'  'מעיל  ורכש 

שהעבירה לבן.
המעיל  את  לובשת  אימו  שאין  ראה  הנער,  של  לפליאתו  אך 
החדש שהיה יפה מאוד והדור נאה. הוא שאל את אימו המסורה 
מדוע אינה לובשת את המעיל, הרי יודעת היא כמה עבד האבא 

קשה כדי שיוכל לקנות עבורה את המעיל?
בקרוב  לי שעומד אתה  סיפר  ואבא  היות  ואמרה,  האם  חייכה 
עליה  שעמלת  אחר  קמא,  בבא  מסכת  כל  על  'סיום'  לערוך 
ברצוני  עבורי,  גדולה  שמחה  היא  וזו  רב,  בעיון  ארוכה  תקופה 
לחדש את המעיל בסעודת הסיום, ולברך עליו ברכת 'שהחיינו 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה'!
כך מחנכים את הילדים לשמחת התורה, לעודדם ולחזקם לסיים 
'אהבת  מלא  בית  מתוך   – התורה!  בשקידת  שלמות  מסכתות 

תורה' כזו יצא אכן תלמיד חכם מופלג, גאון וצדיק בדורו! 
חזק חזק ונתחזק!

]מתוך שיחה לכבוד סיום מסכתא[

• ~ • ~ •
סיפר לי יהודי אחד, שנזדמן לו פעם להתפלל בבית כנסת קטן 

באחד הקיבוצים שבארץ ישראל.
והנה רואה הוא לאחר התפילה, שניגשים המתפללים אל צעיר 
אחד מתושבי הקיבוץ ומאחלים לו ברכת 'מזל טוב' בחיוך רחב. 
תוך  לברכו,  הוא  אף  ניגש  והברכה  השמחה  גודל  את  כראותו 

שהוא שואל ומברר: ומה נולד? בן או בת?
סיים  שאתמול  אלא  בת!  ולא  בן  לא  כאן  אין  החברים,  לו  ענו 
טרקטור',  'נהיגת  של  המפרכים  הלימודים  את  דנן  הצעירצ'יק 
הוא עבר גם את ה'טסט' הקשה ]מבחן רישיון[, ואכן קיבל אתמול 
בערב לידו 'תעודת רישיון' לנהיגה בטרקטור... ועל כך לוחצים 
סיום  את  ולחגוג  רישיון  להוציא  שהצליח  על  בברכה,  ידו  את 
חבורת  אל  בכבוד  הוא  מצטרף  ומעתה  הנהיגה...  לימודי 

הטרקטוריסטים שבקיבוץ!
אמר לי האיש, באותה עת למדתי כמה חשוב ונחוץ הוא לחנך 
את הילדים לאהבת התורה! – הנה כאן בקיבוץ קיבל אותו צעיר 
חינוך מאלף שהשמחה הגדולה תהיה כשיזכה להוציא 'רישיון 

ג

ימוש  'לא  ט(  )א,  ביהושע  "נאמר 
חזק  מפיך,  הזה  התורה  ספר 
למסיים  לומר  נהגו  ומזה  ואמץ'. 
'חזק'"  פעם  בכל  בתורה  לקרות 

)שו"ע או"ח בהגהה סי' קלט סי"א(

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



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

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

א.  אם קראה משעלה עמוד השחר, אעפ"י שלא היה אנוס, יצא בדיעבד, 
והטעם, דמקצת אנשים קמים באותו הזמן, וקרינן ביה ובקומך, ובדיעבד 

העמידוהו על דין תורה )שו"ע סי' נ"ח ס"ד מ"ב סקי"ט(.
אחת  פעם  דהיינו  בעלמא,  באקראי  דוקא  הוא  בדיעבד  שיוצא  ומה  ב.  
בחודש, אבל אם הוא רגיל לעשות כן, אמרו חכמים שאפילו בדיעבד לא 
יצא, וצריך לחזור ולקרותה בזמנה, מיהו אם הוא שעת הדחק, אפילו רגיל 

בזה טובא שרי, דמאי הוה ליה למיעבד )מ"ב סקי"ט(.
ג.  אף על פי שזמנה נמשך עד סוף השעה השלישית, מכל מקום אם עברה 
השעה השלישית ולא קראה, ואפילו בפשיעה, קורא אותה בברכותיה כל 
שעה רביעית שהוא שליש היום, ובאופן זה אין לו שכר כקורא בזמנה )ס"ו 

מ"ב סקכ"ד(. 

ד.  והטעם שמברך גם ברכותיה,  משום דהברכות אינם שייכים לקריאת 
שמע, דאע"פ שנתקנו קודם קריאת שמע, מ"מ לאו ברכת קריאת שמע 
אלא  שמע,  לקרות  וציונו  במצוותיו  קדשנו  אשר  מברך  אינו  שהרי  היא, 
כמו תפילת השחר שזמנה עד שליש  דינם  ולפיכך  כמו תפילה,  הרי הם 

היום )מ"ב סקכ"ה(.
עם  שמע  קריאת  לקרות  ולהדר  ליזהר  יש  לכתחילה  מקום  מכל  ה.  
ברכותיה בזמן קריאת שמע, דהיינו עד שלוש שעות, כדי שיקרא הקריאת 
שמע שהוא יוצא בה ידי חובתו עם ברכותיה כמו שתקנו חז"ל לכתחילה 

)מ"ב סי' מ"ו סקל"א(.

ו.  אם עברה השעה הרביעית ולא קרא קריאת שמע, קוראה בלא ברכותיה 
כל היום )ס"ו(.

ז.  עיין בלבוש שכתב יכול לקרותה וכו', והכוונה הוא שטוב שיקראנה כדי 
שיקבל עליו עול מלכות שמים, אבל מ"מ אינו מחוייב לקרותה, כיון שאינו 
מקיים בזה המצות עשה של קריאת שמע, וכמו שהסכימו כל האחרונים 
וכנ"ל )מ"ב  זמן קריאת שמע מן התורה רק עד שלוש שעות  שאין נמשך 

סקכ"ז(.

ח.  עברה שעה רביעית אפילו נאנס, אפ"ה מכאן ואילך הפסיד הברכות, 
ואם בירך הוי ברכה לבטלה, ועיין בתשובת משכנות יעקב, שדעתו נוטה 
להכריע בדיעבד עד חצות כמו גבי תפילה דקי"ל שאם עבר הזמן תפילה 
אעפ"כ מתפלל עד חצות עיין שם, ואפשר שיש לסמוך ע"ז לענין אם היה 
וביה"ל  סקכ"ו  )מ"ב  שעות  ארבע  עד  הברכות  לקרות  יכול  היה  שלא  אונס  לו 

ד"ה קוראה(.

ט.  ודע דמ"מ פרשת ציצית וכן שארי פסוקים שהם מזכירת יציאת מצרים 
מחוייב מן התורה לקרותם כל היום, דהא מן התורה לא נקבע זמן לזכירתה 

)מ"ב סקכ"ז(.

אם נאנס ולא קרא קריאת שמע ערבית עד שעלה עמוד השחר, כיון  י.  
שעדיין לא הנץ החמה קורא קריאת שמע ויוצא בה ידי חובת קריאת שמע 
של ערבית, והטעם, דמקצת אנשים ישנים באותו הזמן, ולכן בשעת הדחק 
קרינן ביה ג"כ ובשכבך, אבל בלא"ה אפילו בדיעבד לא יצא )ס"ה ומ"ב סק"כ(, 
ויוצא בזה קצת ידי חובת קריאת שמע דערבית, אף על פי דלא מהניא ליה 

לענין התקונים הנעשים למעלה )בא"ח א' וארא ס"ד(.
אנוס  והיה  יא.  אם קרא קריאת שמע ערבית אחר שעלה עמוד השחר, 
באותה שעה שהיה משכים לצאת לדרך באופן שלא יוכל לעמוד ולא לכוין 
אפילו פרשה ראשונה, שאז מותר לו לקרות קריאת שמע של שחרית מיד 
ידי  בה  לצאת  קריאת שמע פעם שנית  אז  יקרא  לא  עלות השחר,  אחר 
חובת קריאת שמע של יום, שמאחר שעשה לאותה שעה לילה אי אפשר 

לחזור ולעשותה יום )ס"ה(.
יב.  וי"א דהיינו דוקא לקרוא את שניהם מיד לאחר שעלה עמוד השחר 
קודם שיגיע זמן קריאת שמע של שחרית, או לקרוא שניהם אחר שיגיע 
מיד בעלות עמוד  לקרוא אחת של ערבית  הנץ החמה, אבל  קודם  זמנה 
יום, והאחרת אחר שיגיע הזמן לשם  השחר קודם זמן קריאת שמע של 
קריאת שמע של יום, שזה מותר לכתחילה אף על פי שקורא שניהם קודם 

הנץ החמה )כה"ח סקכ"א, א"ר סק"ט(.
יג.  אם לא קראה ביום, יש אומרים שיש לה תשלומין בערבית, שיקרא 
תחילה של ערבית ואח"כ של שחרית, וכן אם לא קרא קריאת שמע של 
ערבית יש לה תשלומין בשחרית, כמו בתפלה שאם לא התפלל ערבית 
מתפלל שחרית שתים, ויש אומרים שאינה דומה לתפילה שהיא בקשת 
רחמים ויכול לבקש בכל עת ובכל שעה, אבל קריאת שמע תלה הכתוב 
זו בזמן שכיבה וזו בזמן קימה ואיך יקרא של שכיבה בזמן קימה או של 
קימה בזמן שכיבה, ועל זה נאמר מעוות לא יוכל לתקן כו' וכן עיקר )ס"ז 

ושו"ע הרב סי"א(.

■ הכנה לימי השובבי"ם ■
תשובה על ידי הריבוי בעסק התורה

החל מהשבוע הבא עלינו לטובה נכנסים אנו לתקופה מיוחדת, תקופה שנקראת ימי השובבי"ם, וכידוע מן הספרים 
הקדושים שזמן זה מסוגל ביותר לתשובה, אפילו חטאים ועוונות שבזמנים אחרים קשה ביותר לשוב עליהם הרי 
שכעת ימין השי"ת פשוטה לקבל את השבים גם על אלו החטאים, ואין לך אדם מישראל שרשאי להיפטר מכך, אלא 

החובה על כל אחד ואחד להרבות בימים אלו בתורה ותפילה ובמעשים טובים.
ואם כי בזמנים עברו ידעו שתשובה מעליא יכולה שתיעשה רק על ידי תעניות וסיגופי הגוף, הרי שכבר כתבו הספרים 
הקדושים, שבזמננו, כשנתמעטו הלבבות ונחלשו הגופות, רוב בני האדם אינם מסוגלים לעמוד בזה, והתשובה הנכונה 
הוא על ידי ההתחזקות בעסק התורה וריבוי יגיעתה, שהיגיעה והטורח בה משככת את אש התאוה והוי תיקון גדול 

על כל מה שנכשל בדברים אלו.
דברים נכוחים כותב הגה"ק ה'שם משמואל' בפרשתנו )פרשת ויחי תרפ"א(, וזה לשונו: "הנה ימי השובבי"ם ת"ת הם 
זמן התיקון לחטא הידוע, ויש שמתענים ועושין סיגופים, מוטב שיאמר כל אחד לנפשו, מוטב להשתעבד בביתה של 
תורה ולצמצם את כל מעשיו ותהלוכותיו שיהיו בדרך התורה ולא להשתעבד לתעניתים וסיגופים, כמו שהגיד כ"ק 
זקיני האדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק, שההילוך בדרך התורה הוא הגדול שבסיגופים לגוף, עכ"ד, ומובן שהאיש 
השם שכמו להשתעבד לתורה, הן ביגיעת הלימוד והן בצמצום תהלוכת מעשיו על פי דרכי התורה, מועיל יותר מכל 

סיגופי הגוף".
בעניין זה ראוי להסמיך את המסופר בזוהר הק' )וישב קצ.( על תלמיד שהיה יושב בישיבה ועלו בלבו הרהורי עבירה, 
עד כדי כך, שהיו פניו מוריקות מאש התאווה שבערה בקרבו רח"ל, בצר לו השיאוהו עצה שיתחזק ויתעצם ביגיעת 
ועמילות התורה ואולי יועיל לו. ממשיך שם הזוהר הק' כי אכן הועילה לו שלהבת התורה שיוכל להתגבר על האש 

הזרה שבערה בו, עד כי נהפך לבבו לגמרי אל השי"ת בקדושה ובטהרה.
המתייגע בתורה עולה לו כאילו עינה את גופו

וב'בני יששכר', שהשבוע ]ח"י טבת[ יחול יומא דהילולא דיליה, כתב עוד, שאף על פי שבזמנים הקודמים היו עושים 
תשובה בדרגה עילאה מאתנו, שהם היו גם מענים את עצמם בתעניות ובסיגופים, אולם גם אנו החלושים, אם רק 

נתגבר בעסק התורה, ייחשב לנו הדבר בשמים כאילו היינו מסגפים עצמנו בתעניות וסיגופים.
וזה לשונו )מאמרי חודש כסלו - טבת מאמר יד - ימי השובבים(: "והנה מעתה תבין גם כן מאמר הנביא 'השיבנו ה' 
אליך ונשובה' )איכה ה, כא( וכו', להורות, אנו אין כח עוד בידינו לשוב עד י"י אלקינו בבחינת תשובה עילאה כנ"ל 
בתעניות וסיגופים ויחודים, רק בבחינת תשובה תתאה, ואתה השם יתברך תפתח לנו פתחי התשובה עילאה יובל 
העליון חירות העליון, וזהו 'חדש ימינו כקדם', כאילו היתה תשובתינו מן הימים הקדמונים שנים קדמוניות, ואתה 

רחום מקבל שבים, בין והתבונן בדברים".
תורה מתוך מסירות נפש הוי תשובה מעליא

אמור מעתה, שבימים אלו מוטל חוב קדוש על כל אחד ואחד להגביר עוז ולהרבות חילים לתורה ולתעודה, להוסיף 
עתים  לקבוע  בכדי  מזמנם  לפנות  חייבים  הכלכלה  ועל  על המחיה  אלו שטרודים  גם  לימודים,  ועוד  עוד שיעורים 
לתורה, אף על פי שלעתים עולה להם הדבר בקושי ובטורח, מכל מקום אם יתאמץ קצת יראה שיש בידו די והותר 

זמן לקביעת עתים.
מלבד זאת, עצם הדבר שהוא עושה זאת מתוך עמל ומסירות נפש הא גופא הוי תיקון ודרך תשובה מעליא ביותר, 
וכדרך שכותב ה'בני יששכר' בספרו 'מגיד תעלומה' )על הש"ס(, ושואל שם על התנא שסידר את הש"ס, מדוע התחיל 
דווקא בדיני קריאת שמע, שהרי המשנה הראשונה במסכת ברכות מתחילה 'מאימתי קורין את שמע', וצריך להבין 

מדוע בחר התנא להתחיל דווקא בזה.
וליישב את זאת הוא מביא את דברי הגמרא במסכת יומא )פו.(, שם מבואר שיש ארבע חילוקים בדרכי הכפרה, ואלו 
הם: א. עבר על עשה ושב - אינו זז משם עד שמוחלין לו. ב. עבר על לא תעשה ועשה תשובה - תשובה תולה ויום 
הכפורים מכפר. ג. עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה - תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין ממרקין ד. 
אבל מי שיש חילול השם בידו - אין לו כח בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא ביסורין למרק, אלא כולן 

– תולין, ומיתה – ממרקת!
והוסיף על זה האר"י הקדוש, שאפילו מי שהרשיע הרבה, אם יהיה לו 'מסירות נפש', מוחלין לו על כל עוונותיו, ואין 
הכוונה דווקא שימסור את נפשו בפועל ממש, שהרי כמעט ואין זה שייך, אלא על ידי שיקבל על עצמו בקבלה גמורה, 
שבאם יזדמן לפניו מקרה שצריך מסירות נפש יהיה מוכן להיהרג על דבר כבוד שמו יתברך, דבר זה נחשב לו למסירות 
נפש ממש ומוחלין לו על עוונותיו, )מלבד במקרה ששורה על האדם הרבה קטרוגים, שאז אינו די בקבלה בלבד אלא 

צריך מסירות נפש בפועל ממש(.
ובזה יתיישב היטב מדוע בחר התנא אל נכון להתחיל את הש"ס דווקא בהלכות קריעת שמע, כי בלעדי זה יתהווה 
מצב שהרבה אנשים לא יהיו רשאים ללמוד תורה, שהלא כבר נאמר )תהלים נ, טז( "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר 
חוקי", ואם כן כיצד יכולים אנשים שהרשיעו לפני הבורא יתברך שמו לבוא ולהגות בתורה הקדושה, הן הקדוש ברוך 

אינו חפץ כלל בתורתם, רק כאשר הרשע יעשה תשובה אז יהא הרשות בידו לעסוק בתורה.
אולם עדיין צריך להבין, שהרי ישנם חטאים שדרך התשובה עליהם קשה ביותר ואינו מגיע כל כך בקל, וכיצד אם כן 
יהיו אלו החוטאים מותרים בתלמוד תורה, לפיכך קבע התנא בפתח התלמוד את דיני קריעת שמע, כי בקריעת שמע 
מקבל כל אחד ואחד על עצמו מסירות נפש, ולומר לך כדברי האר"י הק' לעיל, שעל ידי הקבלה שמקבל על עצמו 
למסור את הנפש נחשב לו הדבר לתשובה מעליא. ומכאן אתה למד, שמי שקביעות העתים לתורה מגיע לו בקושי 

ובבחינה של מסירות נפש, בוודאי ובוודאי שזוכה על ידי זה לתשובה וכפרת עוונות.
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ויחי יעקב בארץ מצרים
בימים אלו זכו רבים לסיים את הש"ס, מי מהם 
בפעם הראשונה ומי בפעם השניה והשלישית 
רבים  מסתובבים  אלו  כל  בין  אבל  יותר,  ואף 
עם  כל  עם  יחד  הדף  לימוד  את  שהתחילו 
או  אחד  דף  אחרי  בדרך,  נפלו  אבל  ישראל, 
ש"ס,  חצי  אחרי  אפילו  או  אחת,  מסכת  אחרי 
איך  איך?  החמצה,  תחושת  עם  מסתובבים 
אני  ורק  לסיים,  הצליחו  אנשים  הרבה  כך  כל 
את  לסיים  עדיין  זכיתי  לא  שכמוני  שלומיאל 

הש"ס אפילו פעם אחת?!
אנחנו מסתובבים בעולם מלא נסיונות, בלבולים, 
והפרעות, ועל כל דבר טוב שאנו רוצים לעשות 
מתעוררים עלינו אין ספור מפריעים, ורק מעצם 
עלינו,  שעוברים  הנסיונות  כל  על  המחשבה 
אבל  ולהישבר,  להתייאש  ח"ו  עלולים  אנחנו 
את  לנו  העמיד  מי  ונחשוב,  לרגע  נעצור  בואו 
כל הנסיונות הללו בדרך, ולשם מה? טוב, ברור 
שהקב"ה עושה הכל, אבל בשביל מה הנסיונות? 
את  ויסיים  יתחיל  פשוט  שאני  אפשר  אי  למה 

לימוד הש"ס בלי כל כך הרבה קשיים?!
מצרים',  בארץ  יעקב  'ויחי  מספרת  פרשתנו 
ומסבירים המפרשים שרק באותם שבע עשרה 
והדבר  טובים,  חיים  אבינו  ליעקב  היו  שנה 
תמוה, הרי ידוע ש'מצרים' מרמז על הקושי, על 
השעבוד, אם כן, עכשיו? במצרים התחיל יעקב 
הקודש  בארץ  השנים שהיה  כל  לחיות?  אבינו 
ורק בארץ מצרים,  'ויחי',  הוא לא היה בבחינת 
השעבוד,  במקום  והנסיונות,  הטומאה  במקום 
כן,  היא,  והתשובה  לחיות?!  מתחיל  הוא  כאן 
דווקא במקום הקושי מתחיל ה'ויחי', כי דווקא 

מתוך הקושי מגיע הסיפוק.
הקב"ה היה יכול לברוא אותך בלי נסיונות, אבל 
אז לא היית אתה אלא מלאך, האם למלאך יש 
סיפוק כשהוא ממלא את רצון ד'? לא, כי פשוט 
אין לו אפשרות אחרת, שלמה המלך אומר 'אף 
'תורה שלמדתי  וחז"ל דרשו  לי',  תורתי עמדה 
התענוג  עיקר  כלומר  לי',  עמדה  היא  באף 
וההנאה בלימוד זה רק בתורה שהתייגענו עליה, 
ולמרות  וקמנו,  ונפלנו  שנלחמנו  שהתאמצנו, 
ומזכירים  ומתחילים,  מנסים  שוב  אנחנו  הכל, 

לעצמנו כי הנסיונות – הם ה'ויחי' שלנו!
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הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'

4:17
5:34
6:11

8:26
9:10
9:32

10:02

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

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

<  05341-00024 >

ים  ׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  אֶמר לֹו ִאם־ָנא ָמָצאִתי  ַוּיֹ ְליֹוֵסף  ִלְבנֹו  ְקָרא  ַוּיִ
ֵרִני  ִתְקּבְ ַאל־ָנא  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִדי  ִעּמָ יָת  ְוָעׂשִ ְיֵרִכי  ַחת  ּתַ ָיְדָך  ָנא 
ִני  ּוְקַבְרּתַ ְצַרִים  ִמּמִ אַתִני  ּוְנׂשָ ִעם־ֲאֹבַתי  י  ַכְבּתִ ְוׁשָ ִים,  ִמְצָרֽ ּבְ

ה ִכְדָבֶרָך'. ֱעׂשֶ אַמר ָאֹנִכי ֶאֽ ְקֻבָרָתם ַוּיֹ ּבִ
חובת ההשתדלות

בריש פרשתינו מובא בארוכה סדר משאו ומתנו של יעקב אבינו עם בנו יוסף 
אודות העלאתו לארץ ישראל לאחר מלאת ימיו ושנותיו בנעימים, יעקב בחר 
הרי  ומקורב למלכות  היותו משנה למלך  יוסף מכח  בבנו  דווקא  זו  במטרה 
אף  אבינו  יעקב  אבותיו,  בארץ  להיקבר  ויוליכנו  שיקחנו  האפשרות  שבידו 
אינו מסתפק בהבטחתו שיעלנו אלא אף דורש ממנו שבועה בנקיטת חפץ 
על קיום בקשתו, ולא זו בלבד אלא אף מעניק לו את העיר שכם יתר מחלקו 

בירושה על שאר אחיו כמתנה תמורת הבטחתו.
והדברים תמוהים, הרי יש לו ליעקב אבינו הבטחה מפורשת מפי עליון שהוא 
יעלנו ממצרים, כפי שנאמר לו מקרא מפורש בשעה שהסתפק אם  - הוא 
ֱאֹלֵקי  ָהֵקל  'ָאֹנִכי  הגבורה  מפי  הבטחה  קיבל  הארץ  ערות   - למצרים  לרדת 
ַגם־ ַאַֽעְלָך  ְוָאֹנִכי  ִמְצַרְיָמה  ִעְּמָך  ֵאֵרד  ָאֹנִכי  ִמְצַרְיָמה...  ֵמְרָדה  ַאל־ִּתיָרא  ָאִביָך 
לו  שהובטח  הרי  בארץ,  נקבר  להיות  הבטיחו   - רש"י  פירש  ד(  ג  )מה  ָעֹלה' 
מפורשות שיעלנו השם יתברך בכבודו ובעצמו לאחר מלאת שנות חייו על 
האדמה ואם כן מה לו להשתדל להתאמץ באופן רב כל כך בכדי לבוא לידי 

מישוש הבטחה זו.
הבטחה  ישנה  כאשר  גם  כי  עולם  לדורות  ללמד  רצה  אבינו  שיעקב  אלא 
באלה  הוא  ובטוח  ומשאלתו,  רצונו  שימלא   - הבורא  מאת  כזו  מפורשת 
שדבר אחד מדברו לא ישוב ריקם, עם כל זה אל ימנע את עצמו מלהשתדל 
בכל מיני השתדליות להוציאו אל הפועל באופן של דרך העולם וכפי הטבע 
שהוטבע בבריאה, ואף יסדר לעצמו כל עניניו בדרך הטוב והמועיל ביותר על 

פי עולם המעשה - כמובן כל מקרה לגופו על פי שאילת חכם.
וללמדנו בא שאל לו לאדם לסמוך ולהישען ב'אמונה ובטחון' כל עוד עדיין 
השתדלותו  מלוא  את  עשה  שכבר  לאחר  ורק  משהו,  לעשות  ובכוחו  בידו 
המוטלת עליו אז באמת יאמין בהשם שיגמור בעדו ושהוא יתברך עושה כל, 
ולא שמחמת עצלנותו ורפיון ידיו יחשוב ויאמר שהוא חי באמונה ובטחון, - 
כי רצון העליון הוא שיעשו למטה בעולם המעשה מעשים ופעולות, אמנם 
לאחר שיגמור ויעשה את חפציו אז יאמין ויכריז שכל הצלחותיו הינם מאת 
הבורא יתברך - ואילו האדם אין בידו כח ובינה לעשות דבר מבלעדי השי"ת. 

לא על ידי שליח
לא זו בלבד נאמר לנו כאן, אלא אף גם זאת מצינו שבהמשך הפרשה ציוה 
בדרכו  ישראל  לארץ  לקחתו  בדרך  מיטתו  והולכת  הליכתם  סדר  לבניו את 
האחרון כפי שנאמר 'ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּום', פירש רש"י - 'קבע להם 
חוזרת  גם  כאן  רוחות',  לארבע  וכן  למערב  שלשה  למזרח  שלשה  מקום, 
ַגם־ ַאַֽעְלָך  'ְוָאֹנִכי   – יעלנו  הבטיחו שהוא  הרי הקב"ה  במלוא תקפו  התמיה 
ָעֹלה', ואם כן מדוע מכין לו יעקב סדרים ומַצֶוה לבניו את האופן שיעלוהו, הן 
אמנם מובן את אשר דאג את ההשתדלות של העלותו, אך להוסיף לעשות 
יותר מזה - מדוע, הרי סוף סוף ישנה הבטחה מאת השם שיעלהו ולמה לו 

את כל זאת. 

אלא כלל ויסוד גדול מלמדנו בזה יעקב אבינו שמאז ברא השם את העולם 
– את השמים והארץ וכל צבאם, הרי הוא לבדו מנהיג את כל העולם כולו, 
גדול  לנו  ומי  הזמן,  וִמקרי  שליחים  דרך  בעולם  למטה  מתלבש  שהכל  רק 
ממשה רבינו אשר היה שליח ההשגחה לגאול את בני ישראל ממצרים ונשלח 
אליהם לעשות אותות ומופתים גדולים ונוראים בפרעה ובכל מצרים, ואילו 
לא פעם אחת  אף  מוזכר  אין  בליל השימורים  ביציאת מצרים  כשמספרים 
ַבַּלְּיָלה  ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  'ְוָעַבְרִתּי  הפסוק  על  ואדרבה  ההגדה,  בסדר  שמו  את 
ַהֶזּה ְוִהֵכּיִתי ָכל ְבּכֹור... ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים', דורש בעל ההגדה - ֹלא ַעל ְיֵדי 
ְיֵדי ָׁשִליַח - ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו  ָרף ְוֹלא ַעל  ֹשָ ְיֵדי  ַמְלָאְך ְוֹלא ַעל 
ואילו משה רבינו אף  ּוְבַעְצמֹו, הרי שנחשב ממש שהקב"ה גאלנו ממצרים 

לא נחשב לשליחו. 

העושה לכל המעשים
אשר על כן למרות הבטחת השם שהוא יעלנו ממצרים - הכין יעקב אבינו את 
כל סדר העלתו לפי מציאות העולם על ידי שליחי המקום ברוך הוא, ובידיעה 
ה  ָעֹשָ ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבֹוֵרא  הּוא  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  'ֶׁשַהּבֹוֵרא 
ים' - רק שהשם יתברך מסתיר את עצמו כביכול  ה ְלָכל ַהַּמֲעֹשִ ה ְוַיֲעֹשֶ ְועֹוֹשֶ
בזה  ותפקידנו  וזהו מטרתינו  'א-ל מסתתר'  יכונה  כפי אשר  הבריאה  בתוך 

העולם למוצאו בתוך ההסתר ולראות בכל דבר את טיב ההשגחה עין בעין.
במעשה  סתירה  שום  בזה  אין  לעולם   - אבינו  יעקב  של  דרכו  שפיר  ואתי 
שלימה  באמונה  החי  אדם  ואדרבה  והבטחון,  האמונה  לענין  השתדלות 
יודע שכל מעשה בני אדם הינם גזירת הבורא ועל כן יכול למסור בידם את 
דרך  כי  השם,  בידי  ונמצא  הוא  מנוהל  כך  שגם  ולדעת  ובקשתו  משאלתו 
האדם המצפה לישועת השם ולבסוף בא ישועתו על ידי בשר ודם כביכול, 
זה  עליו לדעת שגם  כן  - על  רפיון באמונה  לו להרגיש  גורם  זה הדבר  הרי 

מעשה הקב"ה בכבודו ובעצמו. 
גילו כדרך  בני  נכדו של אחד הצדיקים שבילדותו שיחק עם  כן מסופר על 
כשהגיע  אחריו,  ומחפשים  באים  הילדים  ושאר  מתחבא  שילד   - הנערים 
להם  גרם  אשר  לעצמם  אחר  עיסוק  הילדים  לפתע  מצאו   - להיחבא  זמנו 
העת מצפה  כשבכל  במקום מחבואו  נשאר  ההוא  לגמרי מלחפשו,  לשכוח 
וזכרו  בענין האחר  היו שקועים  הילדים  שיבואו לחפש אחריו, ברם כאמור 
פרח ונשתכח מהם, אותו הילד קם מתוך בכי ועלבון ועלה לבית סבו בצער, 
לשאילת הסב על מה ולמה פניך נפולים – השיב: נחבאתי ואין איש שם על 
לב לבוא לחפשינו, נענה הצדיק ואמר: הרי כך בדיוק נעָשה לאבינו שבשמים 
העולם  הנהגת  תחת  במעטה  מאיתנו  ומתחבא  מסתתר  הקב"ה  עת,  בכל 
ומנהיגו לפי הטבע, כשעלינו מוטל לבוא לחפש אחריו על ידי שנראה בכל 
דבר ודבר את יד ההשגחה, ואילו בפועל אנשים אינם שמים לב אלא הולכים 
ורצים אחר הבלי העולם ושוקעים בטבעיות העולם הגשמי והחמרי ובכל דבר 

אומרים 'מקרה וטבע' היא.
וממנו ניקח לעבוד את השם שנדע שהכל בידי שמים אף בדבר הנעשה לנו 
בידי בעל בחירה - בכך בנקל נבוא לוותר לזולת ולהיות מעביר על מידותיו – 
על ידי שנדע שכל מה שעשה לו הזולת היא כאמור מאת ה', אזי לא יקפידו 
נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן  ז ב( אין אדם  )חולין  - כמאמר הגמרא  עליו 

מכריזין עליו מלמעלה, ובכך יקבל כל מה שנעשה לו באהבה רבה.

א-ל מסתתר

פר' ויחי-חזק
י"ד טבת תש"פ
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש
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Yosef  ben Perel

Yechiel Mechel Nachman
ben Elka Feiga

לזכות
רפואה שלמה

May these terror victims of
Motzei Shabbos Chanukah have
a quick and full recovery, I"H.
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

גיליון מס’ 369 | פרשת ויחי
תש”פ, שנה שביעית

 גליון זה יו”ל 

 לעילוי נשמת הרה”ג רבי יצחק 

בן הר”ר אברהם זצ”ל גרודזינסקי

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

סיום הש”ס

בימים אלו חוגגים ברוב פאר והדר קהילות 
הש”ס  סיום  את  כולו,  העולם  בכל  רבות 
הנלמד לפי סדר ‘דף היומי’ שהגה מחולל 

הרעיון, הגר”מ שפירא זי”ע מלובלין.

וסיום  מסכת  סיום  רבינו,  של  במחיצתו 
הש”ס אינו דבר נדיר, הוא נערך לעיתים 
כך,  משום  דווקא  כי  נדמה  אך  קרובות, 

הסיום תופס אצלו מקום של כבוד.

אצלו  שמורים  והערכה  כבוד  של  מקום 
לתורה,  עיתים  שקובעים  היהודים  לכל 
באחד  לסיום.  עד  דף  אחרי  דף  ועמלים 
הש”ס  סיום  במעונו  נערכה  עת  הימים 
בתים,   - בעלי  משתתפים  שבו  לשיעור 
גם  שיוכלו  המשתתפים  את  בירך  הוא 
יבואו  ושתיכף  תלמודם  על  להיבחן 

למבחן שוב...

מדוע הופסק כתיבת ‘דרך חכמה’

שליט”א  ציון  אוהב  יצחק  הג”ר  ידידנו 

הגר”ח  מרן  ‘חידושי  החדש  ספרו  בפתח 

יצירה   - הש”ס  על  שליט”א’  קניבסקי 

בהלכה  תשובות  של  מסוגה  ראשונה 

ואגדה ועיון מרבינו, על סדר כל מסכתות 

מפעימות  עובדות  מספר  מביא  הש”ס, 

משיב  שרבינו  המכתבים  כתיבת  אודות 

לשואלים במשך שנים רבות.

שאירעה  עובדה  על  היא  מהן,  אחת 

עסק  בה  בתקופה  שנים.  כעשור  לפני 

‘דרך חכמה’ על סדר  רבינו בהכנת ספרו 

שליח  מגיע  היה  עת  יום,  מידי  קדשים, 

הדואר להביא את המכתבים מכל קצוות 

תבל, היה רבינו מפסיק ועוזב את הספר 

לתשובות  קצוב,  זמן  להקדיש  מנת  על 

השואלים.

‘שאלו אותו’ מספר רבי יצחק אוהב ציון, 
הרי  למכתבים,  עדיפות  נותן  הרב  למה 
לא  תורה  הרבצת  היא  גם  הספר  כתיבת 
ומרן שליט”א  ייגרע חלקו?  ולמה  פחות, 
השיב - וכדאי לקרוא היטיב את התשובה 
וללמוד ממנה מוסר השכל - “אני מקדים 
סיבות,  מכמה  לשואלים  התשובות  את 
ואחד מהן כי בדרך כלל רוב השואלים הם 
נותנת  אליהם  שלי  וההתיחסות  צעירים, 
לצמוח  אותם  ומעודד  ללמוד  להם חשק 

בתורה’!!

לתת  יכול  גדלות,  של  מבט  הזה,  המבט 
לכל אחד מאיתנו את היחס הנכון באשר 
לצעירים, ולעשות מה שאפשר כדי לעודד 
נברך  והיראה.  התורה  על  לשקוד  אותם 
את הרב המחבר שיזכה להפיץ מעינותיו 
בכל  התורה  תופסי  לב  לשמחת  חוצה, 

אתר.

“ויקרא בהם שמי ושם אבותי” )מח, טז(
הקדוש  החיים”  “האור  פירוש  “ויקרא”, 
זצ”ל, לשון יקר וגדולה, שיגיע באמצעותם 
יקר לשם האבות. והוא על דרך אומרו “גיל 
הוא  וכן  כד(,  כג,  )משלי  צדיק”  אבי  יגיל 
אומר: “עטרת זקנים בני בנים” )שם יז, ו(. 
ודרכם  ההגונה  הכנתם  במצעות  היה  וזה 

הישרה, עד שיגיע יקר לאבות אבותם.

הזמנה  לכל  נענה  רבינו  היה  רבות  שנים 
לסנדקאות, בכל רחבי הארץ. ופעם נשאל: 
הן מובא שזו סגולה לעשירות )רמ”א, יורה 

דעה רסה, יא(, היכן עשירותו?!

מרן   – אבי  כך  על  ענה  בשעתו,  ענה: 
היא  שעשירותו   – זצ”ל  יעקב  הקהילות 
יכול  אני  גם  שחיבר.  הרבים  הספרים 
וכי   – בהתרגשות  הוסיף   – אבל  לענותכן. 
הנכדים הרבים שמתווספים בכל שנה אינם 
הגדולה  העשירות  הם  הנכדים   – עשירות 
האריז”ל  בשם  רבינו  אמר  ]ופעם  ביותר! 

שסנדקאות זו סגולה לכפרת עוונות.[
)תורת חיים ע”פ הספר “הספרים”(

מעניני הפרשה

עלי שיח

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

לכבוד מערכת ‘דברי שיח’ שלום וברכה.
מתורתו  מהגליון  מאוד  נהנה  הק’  אני  גם 
של ספר התורה החי שבדורנו, ואנו נהנים 
ממנו מידי שבוע. רציתי להביא על המובא 
אמר  שרבינו  קרליבך,  הרב  של  מהיומן 
אתרוג  על  המתפללים  החסידים  שמנהג 

בט”ו בשבט, הכל טעות! 

שיש  הקוראים  לידיעת  להביא  חשוב 
יששכר  בני  בעל  והגאון  אחרת,  הסוברים 
מדינוב זי”ע )במאמרי ט”ו בשבט( כותב כן 
להדיא! ואגב זה לא מנהג חסידים אלא הבן 
איש חי מחכמי ספרד תיקן תפילה על זה 
זי”ע:  יששכר  הבני  לשון  לצרף  והנני  ג”כ. 

)מתוך ‘אוצר החכמה’( 

 מאת קורא נלהב בגולה. 
ש. אייזקס 

הערות הקוראים:

הועתק על ידי אוצר החוכמה.

)הערת מערכת: הגיעו עוד תגובות נוספות בנדון, ולא ראינו צורך לכפול(
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ויחי יעקב בארץ מצרים
בימים אלו זכו רבים לסיים את הש"ס, מי מהם 
בפעם הראשונה ומי בפעם השניה והשלישית 
רבים  מסתובבים  אלו  כל  בין  אבל  יותר,  ואף 
עם  כל  עם  יחד  הדף  לימוד  את  שהתחילו 
או  אחד  דף  אחרי  בדרך,  נפלו  אבל  ישראל, 
ש"ס,  חצי  אחרי  אפילו  או  אחת,  מסכת  אחרי 
איך  איך?  החמצה,  תחושת  עם  מסתובבים 
אני  ורק  לסיים,  הצליחו  אנשים  הרבה  כך  כל 
את  לסיים  עדיין  זכיתי  לא  שכמוני  שלומיאל 

הש"ס אפילו פעם אחת?!
אנחנו מסתובבים בעולם מלא נסיונות, בלבולים, 
והפרעות, ועל כל דבר טוב שאנו רוצים לעשות 
מתעוררים עלינו אין ספור מפריעים, ורק מעצם 
עלינו,  שעוברים  הנסיונות  כל  על  המחשבה 
אבל  ולהישבר,  להתייאש  ח"ו  עלולים  אנחנו 
את  לנו  העמיד  מי  ונחשוב,  לרגע  נעצור  בואו 
כל הנסיונות הללו בדרך, ולשם מה? טוב, ברור 
שהקב"ה עושה הכל, אבל בשביל מה הנסיונות? 
את  ויסיים  יתחיל  פשוט  שאני  אפשר  אי  למה 

לימוד הש"ס בלי כל כך הרבה קשיים?!
מצרים',  בארץ  יעקב  'ויחי  מספרת  פרשתנו 
ומסבירים המפרשים שרק באותם שבע עשרה 
והדבר  טובים,  חיים  אבינו  ליעקב  היו  שנה 
תמוה, הרי ידוע ש'מצרים' מרמז על הקושי, על 
השעבוד, אם כן, עכשיו? במצרים התחיל יעקב 
הקודש  בארץ  השנים שהיה  כל  לחיות?  אבינו 
ורק בארץ מצרים,  'ויחי',  הוא לא היה בבחינת 
השעבוד,  במקום  והנסיונות,  הטומאה  במקום 
כן,  היא,  והתשובה  לחיות?!  מתחיל  הוא  כאן 
דווקא במקום הקושי מתחיל ה'ויחי', כי דווקא 

מתוך הקושי מגיע הסיפוק.
הקב"ה היה יכול לברוא אותך בלי נסיונות, אבל 
אז לא היית אתה אלא מלאך, האם למלאך יש 
סיפוק כשהוא ממלא את רצון ד'? לא, כי פשוט 
אין לו אפשרות אחרת, שלמה המלך אומר 'אף 
'תורה שלמדתי  וחז"ל דרשו  לי',  תורתי עמדה 
התענוג  עיקר  כלומר  לי',  עמדה  היא  באף 
וההנאה בלימוד זה רק בתורה שהתייגענו עליה, 
ולמרות  וקמנו,  ונפלנו  שנלחמנו  שהתאמצנו, 
ומזכירים  ומתחילים,  מנסים  שוב  אנחנו  הכל, 

לעצמנו כי הנסיונות – הם ה'ויחי' שלנו!
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ים  ׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  אֶמר לֹו ִאם־ָנא ָמָצאִתי  ַוּיֹ ְליֹוֵסף  ִלְבנֹו  ְקָרא  ַוּיִ
ֵרִני  ִתְקּבְ ַאל־ָנא  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִדי  ִעּמָ יָת  ְוָעׂשִ ְיֵרִכי  ַחת  ּתַ ָיְדָך  ָנא 
ִני  ּוְקַבְרּתַ ְצַרִים  ִמּמִ אַתִני  ּוְנׂשָ ִעם־ֲאֹבַתי  י  ַכְבּתִ ְוׁשָ ִים,  ִמְצָרֽ ּבְ

ה ִכְדָבֶרָך'. ֱעׂשֶ אַמר ָאֹנִכי ֶאֽ ְקֻבָרָתם ַוּיֹ ּבִ
חובת ההשתדלות

בריש פרשתינו מובא בארוכה סדר משאו ומתנו של יעקב אבינו עם בנו יוסף 
אודות העלאתו לארץ ישראל לאחר מלאת ימיו ושנותיו בנעימים, יעקב בחר 
הרי  ומקורב למלכות  היותו משנה למלך  יוסף מכח  בבנו  דווקא  זו  במטרה 
אף  אבינו  יעקב  אבותיו,  בארץ  להיקבר  ויוליכנו  שיקחנו  האפשרות  שבידו 
אינו מסתפק בהבטחתו שיעלנו אלא אף דורש ממנו שבועה בנקיטת חפץ 
על קיום בקשתו, ולא זו בלבד אלא אף מעניק לו את העיר שכם יתר מחלקו 

בירושה על שאר אחיו כמתנה תמורת הבטחתו.
והדברים תמוהים, הרי יש לו ליעקב אבינו הבטחה מפורשת מפי עליון שהוא 
יעלנו ממצרים, כפי שנאמר לו מקרא מפורש בשעה שהסתפק אם  - הוא 
ֱאֹלֵקי  ָהֵקל  'ָאֹנִכי  הגבורה  מפי  הבטחה  קיבל  הארץ  ערות   - למצרים  לרדת 
ַגם־ ַאַֽעְלָך  ְוָאֹנִכי  ִמְצַרְיָמה  ִעְּמָך  ֵאֵרד  ָאֹנִכי  ִמְצַרְיָמה...  ֵמְרָדה  ַאל־ִּתיָרא  ָאִביָך 
לו  שהובטח  הרי  בארץ,  נקבר  להיות  הבטיחו   - רש"י  פירש  ד(  ג  )מה  ָעֹלה' 
מפורשות שיעלנו השם יתברך בכבודו ובעצמו לאחר מלאת שנות חייו על 
האדמה ואם כן מה לו להשתדל להתאמץ באופן רב כל כך בכדי לבוא לידי 

מישוש הבטחה זו.
הבטחה  ישנה  כאשר  גם  כי  עולם  לדורות  ללמד  רצה  אבינו  שיעקב  אלא 
באלה  הוא  ובטוח  ומשאלתו,  רצונו  שימלא   - הבורא  מאת  כזו  מפורשת 
שדבר אחד מדברו לא ישוב ריקם, עם כל זה אל ימנע את עצמו מלהשתדל 
בכל מיני השתדליות להוציאו אל הפועל באופן של דרך העולם וכפי הטבע 
שהוטבע בבריאה, ואף יסדר לעצמו כל עניניו בדרך הטוב והמועיל ביותר על 

פי עולם המעשה - כמובן כל מקרה לגופו על פי שאילת חכם.
וללמדנו בא שאל לו לאדם לסמוך ולהישען ב'אמונה ובטחון' כל עוד עדיין 
השתדלותו  מלוא  את  עשה  שכבר  לאחר  ורק  משהו,  לעשות  ובכוחו  בידו 
המוטלת עליו אז באמת יאמין בהשם שיגמור בעדו ושהוא יתברך עושה כל, 
ולא שמחמת עצלנותו ורפיון ידיו יחשוב ויאמר שהוא חי באמונה ובטחון, - 
כי רצון העליון הוא שיעשו למטה בעולם המעשה מעשים ופעולות, אמנם 
לאחר שיגמור ויעשה את חפציו אז יאמין ויכריז שכל הצלחותיו הינם מאת 
הבורא יתברך - ואילו האדם אין בידו כח ובינה לעשות דבר מבלעדי השי"ת. 

לא על ידי שליח
לא זו בלבד נאמר לנו כאן, אלא אף גם זאת מצינו שבהמשך הפרשה ציוה 
בדרכו  ישראל  לארץ  לקחתו  בדרך  מיטתו  והולכת  הליכתם  סדר  לבניו את 
האחרון כפי שנאמר 'ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּום', פירש רש"י - 'קבע להם 
חוזרת  גם  כאן  רוחות',  לארבע  וכן  למערב  שלשה  למזרח  שלשה  מקום, 
ַגם־ ַאַֽעְלָך  'ְוָאֹנִכי   – יעלנו  הבטיחו שהוא  הרי הקב"ה  במלוא תקפו  התמיה 
ָעֹלה', ואם כן מדוע מכין לו יעקב סדרים ומַצֶוה לבניו את האופן שיעלוהו, הן 
אמנם מובן את אשר דאג את ההשתדלות של העלותו, אך להוסיף לעשות 
יותר מזה - מדוע, הרי סוף סוף ישנה הבטחה מאת השם שיעלהו ולמה לו 

את כל זאת. 

אלא כלל ויסוד גדול מלמדנו בזה יעקב אבינו שמאז ברא השם את העולם 
– את השמים והארץ וכל צבאם, הרי הוא לבדו מנהיג את כל העולם כולו, 
גדול  לנו  ומי  הזמן,  וִמקרי  שליחים  דרך  בעולם  למטה  מתלבש  שהכל  רק 
ממשה רבינו אשר היה שליח ההשגחה לגאול את בני ישראל ממצרים ונשלח 
אליהם לעשות אותות ומופתים גדולים ונוראים בפרעה ובכל מצרים, ואילו 
לא פעם אחת  אף  מוזכר  אין  בליל השימורים  ביציאת מצרים  כשמספרים 
ַבַּלְּיָלה  ִמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  'ְוָעַבְרִתּי  הפסוק  על  ואדרבה  ההגדה,  בסדר  שמו  את 
ַהֶזּה ְוִהֵכּיִתי ָכל ְבּכֹור... ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים', דורש בעל ההגדה - ֹלא ַעל ְיֵדי 
ְיֵדי ָׁשִליַח - ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו  ָרף ְוֹלא ַעל  ֹשָ ְיֵדי  ַמְלָאְך ְוֹלא ַעל 
ואילו משה רבינו אף  ּוְבַעְצמֹו, הרי שנחשב ממש שהקב"ה גאלנו ממצרים 

לא נחשב לשליחו. 

העושה לכל המעשים
אשר על כן למרות הבטחת השם שהוא יעלנו ממצרים - הכין יעקב אבינו את 
כל סדר העלתו לפי מציאות העולם על ידי שליחי המקום ברוך הוא, ובידיעה 
ה  ָעֹשָ ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבֹוֵרא  הּוא  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  'ֶׁשַהּבֹוֵרא 
ים' - רק שהשם יתברך מסתיר את עצמו כביכול  ה ְלָכל ַהַּמֲעֹשִ ה ְוַיֲעֹשֶ ְועֹוֹשֶ
בזה  ותפקידנו  וזהו מטרתינו  'א-ל מסתתר'  יכונה  כפי אשר  הבריאה  בתוך 

העולם למוצאו בתוך ההסתר ולראות בכל דבר את טיב ההשגחה עין בעין.
במעשה  סתירה  שום  בזה  אין  לעולם   - אבינו  יעקב  של  דרכו  שפיר  ואתי 
שלימה  באמונה  החי  אדם  ואדרבה  והבטחון,  האמונה  לענין  השתדלות 
יודע שכל מעשה בני אדם הינם גזירת הבורא ועל כן יכול למסור בידם את 
דרך  כי  השם,  בידי  ונמצא  הוא  מנוהל  כך  שגם  ולדעת  ובקשתו  משאלתו 
האדם המצפה לישועת השם ולבסוף בא ישועתו על ידי בשר ודם כביכול, 
זה  עליו לדעת שגם  כן  - על  רפיון באמונה  לו להרגיש  גורם  זה הדבר  הרי 

מעשה הקב"ה בכבודו ובעצמו. 
גילו כדרך  בני  נכדו של אחד הצדיקים שבילדותו שיחק עם  כן מסופר על 
כשהגיע  אחריו,  ומחפשים  באים  הילדים  ושאר  מתחבא  שילד   - הנערים 
להם  גרם  אשר  לעצמם  אחר  עיסוק  הילדים  לפתע  מצאו   - להיחבא  זמנו 
העת מצפה  כשבכל  במקום מחבואו  נשאר  ההוא  לגמרי מלחפשו,  לשכוח 
וזכרו  בענין האחר  היו שקועים  הילדים  שיבואו לחפש אחריו, ברם כאמור 
פרח ונשתכח מהם, אותו הילד קם מתוך בכי ועלבון ועלה לבית סבו בצער, 
לשאילת הסב על מה ולמה פניך נפולים – השיב: נחבאתי ואין איש שם על 
לב לבוא לחפשינו, נענה הצדיק ואמר: הרי כך בדיוק נעָשה לאבינו שבשמים 
העולם  הנהגת  תחת  במעטה  מאיתנו  ומתחבא  מסתתר  הקב"ה  עת,  בכל 
ומנהיגו לפי הטבע, כשעלינו מוטל לבוא לחפש אחריו על ידי שנראה בכל 
דבר ודבר את יד ההשגחה, ואילו בפועל אנשים אינם שמים לב אלא הולכים 
ורצים אחר הבלי העולם ושוקעים בטבעיות העולם הגשמי והחמרי ובכל דבר 

אומרים 'מקרה וטבע' היא.
וממנו ניקח לעבוד את השם שנדע שהכל בידי שמים אף בדבר הנעשה לנו 
בידי בעל בחירה - בכך בנקל נבוא לוותר לזולת ולהיות מעביר על מידותיו – 
על ידי שנדע שכל מה שעשה לו הזולת היא כאמור מאת ה', אזי לא יקפידו 
נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן  ז ב( אין אדם  )חולין  - כמאמר הגמרא  עליו 

מכריזין עליו מלמעלה, ובכך יקבל כל מה שנעשה לו באהבה רבה.

א-ל מסתתר
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|  הזמנים לפי שעון חורף  |

שימו לב 
מספר חדש

פ"שת יויו תשרפ | א

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

 הסופי" הנפלא מאולפא י"בו ויינן
ישוי סיד בון שנו מלאכו הש"ת

יעקב  של  כוונתו  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

אבינו, על פי סיפור נפלא שמספרים לנו חכמינו 

ז"ל בגמרא )תענית כא.(:

]היו  באורייתא  גרסי  הוו  יוחנן  ורבי  "אילפא 

עוסקים בתורה בישיבה[, דחיקא להו מילתא טובא 

]היו דחוקים מאד מצד פרנסה[. אמרי ניקום וניזיל 

עסק[  ונעשה  ונלך  נקום  ]אמרו  עיסקא  וניעבד 

ונקיים בנפשין ]נקיים בעצמנו מה שכתוב[ )דברים 

שצריך  ]משמע  אביון  בך  יהיה  לא  כי  אפס  טו-ד( 

תותי  אותבי  אזלו  אביון[.  להיות  שלא  להשתדל 

גודא רעיעא ]הלכו וישבו סמוך לכותל רעוע[, הוו 

קא כרכי ריפתא ]היו אוכלים את לחמם[.

אתו תרי ]באו שני[ מלאכי השרת. שמעיה רבי 

שאחד  יוחנן  רבי  ]שמע  לחבריה  חד  דאמר  יוחנן 

נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו  אמר לחבירו[, 

]הבה נזרוק עליהם קיר זה ונהרגם, מפני[ שמניחין 

ועוסקין  ]שעוזבים העסק בתורה[  חיי עולם הבא 

בחיי שעה ]של העולם הזה[. אמר ליה אידך ]אמר 

לו המלאך השני[ שבקינהו ]עזוב אותם ואל תפיל 

ליה  דקיימא  חד  בהו  דאיכא  הקיר[,  את  עליהם 

לו  עומדת  שהשעה  אחד  ביניהם  יש  ]כי  שעתא 

להתגדל, ועדיין לא הגיע זמנו למות[.

]את שיחתם של המלאכים[,  רבי יוחנן שמע 

לאילפא  יוחנן  רבי  ליה  אמר  שמע.  לא  אילפא 

ליה  אמר  משהו[,  שמעת  ]האם  מידי  מר  שמע 

לא  ואילפא  אנא  מדשמעי  יוחנן[  ]רבי  אמר  לא. 

שמע, שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא ]מאחר 

לא  ואילפא  המלאכים  שיחת  את  שמעתי  שאני 

שמע, הרי מוכח שמן השמים הודיעו לי שהשעה 

עומדת לי להתגדל[.

ואוקי  איהדר  ]לאילפא[,  יוחנן  רבי  ליה  אמר 

ואקיים  תורה  ללמוד  לישיבה  ]אחזור  בנפשאי 

אביון  יחדל  לא  כי  יא(  )שם  שכתוב[  מה  בעצמי 

צריכים  תורה  שלומדי  ]משמע  הארץ  מקרב 

"כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני 

בין  יסורים,  בעל  בין  בגופו  שלם  בין  עשיר,  בין 

בחור בין זקן גדול, אפילו עני המחזר על הפתחים, 

זמן  לו  לקבוע  חייב  ובנים,  אשה  בעל  אפילו 

א-ח(  )יהושע  שנאמר  ובלילה,  ביום  תורה  לתלמוד 

והגית בו יומם ולילה. ומי שאי אפשר לו ללמוד, 

הטרדות  מפני  או  ללמוד,  כלל  יודע  שאינו  מפני 

שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים". והוסיף על זה 

ויכול  בעצמו,  לומד  כאילו  לו  "ותיחשב  הרמ"א: 

בתורה,  יעסוק  שהוא  חבירו  עם  להתנות  אדם 

והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר".

העוסק  שזבולון  ידי  על  כי  זה  לפי  נמצא 

להעניק  בתורה  העוסק  ביששכר  תומך  במסחר, 

לו קמח, הרי הם נעשים שותפים בעסק התורה, 

המשנה  מאמר  שניהם  אצל  מתקיים  זה  ידי  ועל 

מסייע  זבולון  של  הקמח  כי  והדרו,  הודו  במלוא 

התורה  מסייעת  ובתמורה  יששכר,  של  לתורה 

של יששכר לקמח של זבולון.

עד כמה חשובה היא שותפות זו לקיום הנצחי 

ניתן ללמוד ממה שבחרו יעקב  של כלל ישראל, 

לדורות  זו  שותפות  לקבוע  רבינו  ומשה  אבינו 

עולם בברכתם לפני פטירתם. זאת ועוד, שמפאת 

חשיבותו הגדולה של זבולון שמקיים בממונו את 

לימוד התורה בישראל, הקדימו שניהם בברכתם 

עמוד  שיששכר  אף  יששכר,  לפני  זבולון  את 

התורה נולד לפני זבולון.

אלא שעתה ראוי לבאר, מה ראה יעקב אבינו 

"זבולון  בתורה:  התומך  זבולון  את  לברך  ככה  על 

לחוף ימים ישכון", שפרנסתו תהיה על חוף ימים, 

מהו הקשר בין תפקידו של זבולון לתמוך ביששכר 

עוד  ימים.  חוף  על  פרנסתו  ובין  בתורה  שעוסק 

צריך ביאור ליישב מה שאנו רואים בכל הדורות, 

של  בדרכו  ההולכים  תורה  תומכי  רבבות  אלפי 

לא  שהרי  ימים,  חוף  על  פרנסתם  שאין  זבולון, 

יעלה על הדעת שלא נתקיימה אצלם ברכתו של 

יעקב אבינו: "זבולון לחוף ימים ישכון". 

טוב,  מה  בעתו  דבר  ויחי  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בברכות שבירך יעקב אבינו לפני פטירתו 

המיוחדת  בברכה  ישראל,  שבטי  ראשי  בניו  את 

עם  הנפלאה  שותפותו  על  זבולון,  את  שבירך 

יששכר עמוד התורה )בראשית מט-יג(: "זבולון לחוף 

ימים ישכון והוא לחוף אניות וירכתו על צידון".

ארצו...  תהיה  ימים  חוף  "על  רש"י:  ופירש 

והוא יהיה מצוי תדיר אל חוף אניות, במקום הנמל 

זבולון  שהיה  פרקמטיא,  שם  מביאות  שאניות 

יששכר  לשבט  מזון  וממציא  בפרקמטיא  עוסק 

והם עוסקים בתורה, הוא שאמר משה )דברים לג-יח( 

שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך, זבולון יוצא 

בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים".

שותפות קדושה זו בין יששכר וזבולון, שהיא 

כעם  ישראל  כלל  של  הנצחי  בקיום  איתן  יסוד 

התורה מאז ומקדם עד היום הזה, יסודתה בקודש 

אין  "אם  מי"ז(:  פ"ג  )אבות  במשנה  ששנינו  מה  על 

קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח".

הנה כי כן נשאלת השאלה, אותם לומדי תורה 

שקיבלו עליהם עול תורה ופרקו מעצמם עול דרך 

ארץ, איך יוכלו לעסוק בתורה, הלא "אם אין קמח 

אין תורה". וכן יש לשאול על העוסקים במשא ומתן 

לפרנס את בני ביתם, איך יצליחו בעסקם הלא "אם 

אין תורה אין קמח". הן אמת שגם עליהם מוטלת 

החובה לקבוע עתים לתורה, אולם איך יספיק מעט 

לימוד התורה שלהם להשיג קמח רב.

 השיתפית של וששכ" יזבילין
כדו לשלב תי"ה עם קמי

היא  השאלות  שתי  על  הברורה  התשובה  אך 

אותם  כי  וזבולון,  יששכר  של  הנשגבה  השותפות 

מישראל העוסקים במשא ומתן כדי לפרנס את בני 

ביתם, חייבים להחזיק ולפרנס את תלמידי החכמים 

שקיבלו עליהם עול תורה, ועל ידי זה נחשב כאילו 

גם הם עוסקים בתורה, כמו שנפסק להלכה בשלחן 

ערוך )יו"ד הלכות תלמוד תורה סימן רמו ס"א(:

רזבילין לייף ומום ושכיןר

 פת"ין היודה של אולפא שעמד על תי"ן הספונה
יהכ"וז שאם לא ושוב על השאלית וקפיץ לום

להוכיח בלי להוכיח
צופה למרחוק

טווח.  ארוכי  מהלכים  של  איש  הוא  הצדיק  יוסף 
העתיד  את  ראה  הוא  עשרה  שבע  בגיל  כבר 

בבהירות.

והכלא,  העבדות  ימי  בכל  גם  אותו  הוביל  והחזון 
הצליח  הוא  וכך  יתגשם,  בוודאי  שהחזון  ידע  הוא 
לשמור על השמחה ועל החיוך ולהכניס אור לתוך 
של  החלום  פתרון  גם  מכול.  האפלים  המקומות 
פרעה מראה על חשיבה ארוכת טווח, הוא מגלה 
שלימה  מדינה  של  וניהול  לעתיד  ראייה  של  יכולת 
בהווה באופן שיציל את כלכלת העולם כולו במשך 

שנים קדימה.

וגם ברמה של עם ישראל הוא רואה מאות שנים 
קדימה הוא כבר רואה את הגאולה לפני שהתחיל 
הקרקע  את  להכשיר  מצליח  גם  והוא  השעבוד, 
את  ששיבר  ידי  על  למצרים  ישראל  עם  לקליטת 
יוכל לשרוד שם  ישראל  טומאת מצרים, כדי שעם 

מאתיים ועשר שנים מבחינה רוחנית וגשמית.

ה',  ברוך  אבל  כזה!  מנהיג  היום  לנו  חסר  כמה 
מן  גם לאחר שנסתלקו  חיים  קרויים  גם  הצדיקים 
ממשיכים  והם  בתורה  כתובים  דבריהם  העולם. 

להדריך וללמד אותנו גם היום.

לא יעזור לדבר
והנה, הפרשה מספרת לנו על דו שיח מעניין בין 
האחים  אבינו.  יעקב  פטירת  לאחר  לאחים  יוסף 
ונופלים  לו  ומשקרים  יוסף  של  מהנקמה  חוששים 

לרגליו ומתחננים לפניו שלא יגמול עמהם רעה.

אפילו  זכו  לא  שהאחים  מכאן  רואים  אנחנו   
עם  בכלל  ידעו  לא  הם  יוסף,  את  להכיר  להתחיל 
איזה בעל אמונה יש להם עסק. על כך דיברנו כבר 
בשנים עברו. אבל חוץ מזה יש כאן עוד הרבה מה 

ללמוד מתשובת יוסף לאחים ומכל ההתנהלות שלו 
מולם.

האחים טעו טעות חמורה במכירת יוסף והם היו 
צריכים לתקן ולחזור בתשובה. יוסף, איש המהלכים, 
מתכנן מהלכים עמוקים ומורכבים כדי לעורר אותם 
שלהם  ההגעה  את  במדויק  צופה  הוא  בתשובה. 

למצרים ומחכה להם באופן המחושב ביותר.

הוא מעביר אותם ניסיון כדי לעורר אותם. בשלב 
אומרים  והם  מצליח,  שהוא  נראה  זה  ראשון 
מאוד  רחוק  זה  אבל  אחינו..."  על  אנחנו  "אשמים 
מלהיות מושלם, שהרי אנחנו לא מוצאים בהמשך 
של  שהעוון  במקורות  וידוע  ותיקון,  אמתית  חרטה 

מכירת יוסף עוד לא תוקן.

אם יוסף היה אומר לאחים שלו: טעיתם, תחזרו 
מבקשים  היו  הם  כי  עוזר,  היה  לא  זה   – בתשובה 
הוא המושל של  כי  יראה מפניו  סליחה רק מתוך 
כל העולם ולא בגלל שהם מכירים באמת בטעותם. 
כמו שאנחנו אכן רואים בדו שיח הזה, שמה שמניע 
מפני  שלהם  הדמיוני  הפחד  רק  זה  האחים  את 
נקמת יוסף ולא עצם הפגם הנורא. יוסף לא רוצה 
את זה, כי הוא רוצה שהם יחזרו בתשובה אמתית, 
נקרא  לא  זה  בלבד,  פחד  מתוך  בתשובה  ולחזור 

לחזור בתשובה.

חי  שיעור  באמונה.  שיעור  להם  מעביר  יוסף  לכן 
ואותנטי מפי איש אמונה שחי אמונה גם בניסיונות 
מדויקת  והדרכה  לכולנו  שיעור  וזה  ביותר.  הקשים 

לאחים על מה הם צריכים לחזור בתשובה.

תשובה מתוך אמונה
האחים מפחדים מיוסף שיגמול להם רעה. ויוסף 
יכול להרע?!  אני  וכי  ועונה להם בתמיה:  בוכה  רק 
האם זה בכלל בכוחי? האם אני הבורא?! הרי אם ה' 
לא ירצה להרע לכם – לא אוכל לעשות כלום; ואם 

ה' ירצה להרע לכם חלילה – מה הוא צריך אותי?

יש כאן כבר מבט מדהים. עומד לו אדם שמושל 
מוגבל  בלתי  כוח  לו  ויש  כולו  העולם  בכל  כמעט 
כמו שאומר לו פרעה: "ובלעדיך לא ירים איש את 
חי  והאיש הזה   – רגלו בכל ארץ מצריים"  ואת  ידו 

בשלימות את המציאות שאין לו שום כוח עצמי.

אבל יוסף מוסיף ומוכיח לאחים את טענתו ואומר 
להם: "תראו, הרי כולכם ביחד לא הצלחתם להרע 
לי בגלל שה' לא רצה – אם כן איך אוכל אני לבדי 
להרע לכם?!" כאן כבר יש רמז עמוק מאוד לאחים. 
ביותר  הגדולה  "הטעות  להם:  אומר  למעשה  יוסף 
שלכם היא שחשבתם שאתם יכולים להרע. הייתה 
לכם טעות באמונה. האמת היא שלא היה בכוחם 
כוח  אין  לי  וגם  ה'  רצון  מבלעדי  כלום  לי  לעשות 

לעשות לכם כלום."

שזרקתם  בפועל  המעשים שעשיתם  "כל  כלומר, 
אותי לבור ומכרתם אותי וכו' – כל זה היה לטובה 
כמו  עשה,  ה'  זה  כל  את  שהגעתי.  להיכן  שאגיע 
שכתוב: 'לא אתם מכרתם אותי הנה, כי האלוקים'. 
שלכם  הטעות  זה  שלכם  האמתי  החטא  אבל 
באמונה, שחשבתם שאתם יכולים להרע או להיטיב 

– על זה אתם צריכים לחזור בתשובה".

טעות בכתובת
טעו  שהם  להבין  צריכים  האחים  היו  זה  ברגע 
בכתובת. הם נופלים לרגלי יוסף במקום ליפול לפני 
מי  להיטיב.  או  להרע  שבידו  זה  הוא  הבורא שרק 
להרע  שיכול  היחיד  מי  ה'.  רק  הכול?  להם  עושה 
ולהיטיב? רק ה'. אם כן, למי צריכים להתחנן? רק 

לה' ממי צריכים לבקש סליחה? רק מה'.

להתחנן  אם הם כבר צריכים להתחנן ליוסף, זה 
לחיות  אותם  שילמד  אמונה,  אותם  שילמד  אליו 
באותה רמה אמונית גבוהה שבה הוא חי ועל ידה 

עבר את כל הניסיונות!

הם היו צריכים לשאול את יוסף: מה עשית במשך 
שנים בכלא? איך התחזקת? איך עמדת בניסיונות? 
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