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he saga of Yosef continues. The Parsha tells of 
Yosef ’s release from prison and his dramatic 
rise from being a convict to the highest office 

of government in the land. (The opposite of what 
sometimes happens in this country.) He marries 
Osnas Bas Potifera and has two sons. He names 
the first born Menashe: עמלי כל  את  אלוקים  נשני  כי    
 Hashem has made me forget all my -ואת כל בית אבי
hardship and of my father’s household. He names 
the second son Efraim:
עניי בארץ  אלוקים  הפרני   Hashem has made me - כי 
fruitful in the land of my suffering. The difficult 
one is Menashe; usually, when naming a child one 
expresses some kind of Hakaras Hatov, gratitude, 
thankfulness for the gift of the child. Mefarshim 
wonder as to how this name gives any kind of 
appreciation. (See Netziv 41:51, 39:6 in Harchev 
Davor). Our wonder grows as we see the Medrash 
(BRR 79:5) that compares Yaakov to Yosef. The 
Medrash teaches that when Yaakov emerged from 
his Galuos with Esav, he was ,בבניו שלם  בגופו,   שלם 
 his learning was intact. But ,שלם בממונו ושלם בתלמודו
not Yosef, אבל יוסף שכח - he forgot his learning, as 
it says עמלי כל  את  אלוקים  נשני   How could Yosef .כי 
choose a name for his firstborn that highlights 
his forgetting the learning that he acquired in 
his father’s house? A very difficult question that 
requires a journey into the Kochus Hanefesh with 
a touch of sophistication. I heard this idea once, 
long ago from Mori V’Rebbi Harav Elya Svei. That 
memory was revived by what I saw this year, in the 
Sefer of Harav Elya Boruch Finkel as heard from 
Rav Refoel Solevetchick, in the name his father the 

Brisker Rav. There are times when it is in a person’s 
best interest to forget the past, in order for him 
to be able to deal with the task at hand wherever 
life is taking him. We know from our own life 
experience, and observing others, some people 
cannot get past it. I always tell Talmidim: Don’t 
let your yesterday rob you of your tomorrow. I 
tell them it does not matter if your second grade 
teacher punished you for something you never 
did, (you can fill in whatever MINOR trauma you 
think you had), just get over it! As adolescents in 
Yeshiva, we were inspired by the haunting tune and 
lived off the unforgettable lyrics of Harav Avraham 
Elya Kaplan in his Niggun Shokoh Chama; a laser-
like strike at our Neshamos:
 Should we forget everything and - האם לשכח כל ושמח
rejoice 
ובכות הכל  לזכור   Or should we remember - או 
everything and weep. 
He then asks for a tomorrow so that אולי אפתר את  
 maybe, maybe I will be able to interpret thisהחלום
dream. (See at the end of his Sefer בעקבות היראה)
Being a child of Holocaust survivors, I saw that 
lesson first hand. Those that had the strength to 
rebuild, to make life livable had to, at some level, 
put the past on the back burner and only look 
forward. So sometimes, forgetting is in fact a 
Bracha and something to say thank you for. Some 
of you may be thinking: nice point, maybe even 
something I never thought about, but rabbi you 
are talking about forgetting Torah! A word about 
that too. The Gemara (Bava Metzia 85A) tells that 
when Rav Zeira was moving to Eretz Yisroel, he 
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he Rambam in the beginning of the fourth Perek of 
Hilchos De'os writes that people are responsible 
to live their lives in a manner which supports their 

ability to do Ratzon Hashem. Therefore, they have to eat 
healthy and keep their bodies healthy. The same would apply 
to any of their personal decisions. Those decisions must 
consider whether it will make fulfilling Ratzon Hashem 
easier or more difficult.
 
The Akeida, describing why, except for specific reasons, it 
would be wrong for Yaakov to have been so sad for the 
loss of Yosef to the point that he lost Nevuah, writes: Ki 
K’mo Sheha’atzlus Hu Chisaron Hamoneya Tivei D’rishas 
Hashleimus, just as laziness is a human fault which holds 
people back from reaching perfection (in serving Hashem), 
Kein Ha'itzavon Hu Moneya Retzono MeHakadosh Baruch 
Hu, so too does sadness hold people back from fulfilling 
Ratzon Hashem.

We have a responsibility to serve Hashem which means 
that we are responsible to create a personal environment 
which allows us to maximize our ability to do so. It includes 
diet, sleep habits, and things that affect our mood. Finally, it 
includes taking medication, when necessary, regardless of 
how that makes us feel about ourselves. That is because it is 
not about ourselves but our commitment to Hashem.
 
Similarly, people often consider their mental health to be 
their own business. It’s not.  A husband or wife is responsible 
to be in top shape to help their spouse whom they have 
committed to. The same is in regard to their responsibility 
to their children.
 
In other words, our personal decisions aren’t personal 
since each decision will affect someone, even Hashem, who 
we are accountable to. While this is a very different way to 
look at our responsibilities, we should consider this as it is 
the way the Torah instructs us to think.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

recently spoke to several people who are very aware 
of the Torah’s expectations of them, specifically the 
requirements of discipline, balanced living, and the 

constant striving towards personal growth. They all claim 
to be Torah-based people and readily discuss the need, and 
desire, to grow in all the important areas.
 
The same would be true in other areas. Some of my 
friends insist they come on time to appointments and 
define themselves by their respect for others when making 
appointments. Yet, their commitment is nothing more than a 
verbal respect for a trait that they have not mastered.
 
They talk with passion about their desire to grow and they 
support it with a belief that they are growing people. Many 
people may see themselves as being that person, yet they 
aren’t seen by others as they portray themselves to be. They 
must do more than wave the banner of individual growth. 

In this article, I want to discuss when people’s claims of 
affiliation, by way of their speech, supports them, and when 
it diverts them from true growth.
 
It is natural for people’s aspirations to be several steps 
ahead of their actual behavior. Thinking a few steps ahead is 
a necessary factor in people’s quest for growth as moving 
the “bar" further with each success keeps people focused 
on the next step. But it’s only helpful when their aspirations 
consistently grow, even if only in small increments, and the 
behavior follows behind in a consistent manner, not when 
the distance between aspirations and growth widens.
 
When the distance between people’s claim of being growth-
oriented and their follow-through increases, it is a sign that 
the aspiring person has chosen, whether consciously or not, 
to create a personal reality that keeps distancing itself from 
what is true reality.  This allows him to believe that he 
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The Distance Between Knowing And Acting By Rabbi Shmuel Gluck

 
 

A Study of Shabbos #10 
Tehillim and Shabbos - The Two “Zeichers” and Tehillim 107 

By David Gurwitz 
 

We say during Kiddush every Friday night “zeicher l’Yetzias Mitzrayim and zeicher lemaaseh 
bereishis.”  

These two inyanim represent the two bookends of the year, Rosh Hashanah, the creation of 
Adam, and Pesach, when we left Mitzrayim and became a nation. 

I’d like to try and offer some small way to consider and bridge these major ideas and influences 
as we go through each week leading up to Shabbos Kodesh. 

Let’s start with zeicher lemaaseh bereishis. 

One of my favorite zemiros for Shabbos is “Yom Zeh Mechubad,” which we begin by saying, “This 
day is the most honored of all the days, because on it rested the Fashioner of all of the worlds.” 
According to the Medrash, the expression “mikol yomim - of all the days” means more than 
simply that Shabbos is “different” than the other six days. Shabbos actually has part of the six 
days in it, with enormous ramifications to be able to further appreciate Shabbos. 

How can we understand this? 

The Medrash says that the original week was designed to have six days of 28 hours each, 
reflecting the 28 letters of the first seven words comprising the first sentence of the 
Torah:  “Bereishis bara Elokim eis hashomayim ve’eis ha’aretz.” Targum Yonason translates 
bereishis as chochmah, wisdom. All the wisdom of the world was created at bereishis and it is 
for us to try and find what chochmah we can discover in our lives.  

In this regard, I’ve written before, but it bears repeating, that, as Rabbi Cutler from Monsey told 
me, if you take the value of chochmah, 73, and add up the numbers from 1 to 73, you get the 
value of 2,701, which equals that of “Bereishis bara Elokim eis hashomayim ve’eis haaretz.” 

Everything is in Bereishis, which is revealed to us - if we are worthy to see it - one step at a 
time. 

The Medrash says that there were three sets of “pairs” of days - i.e., Monday and Thursday (day 
2 and day 5), etc., but there was no leader. Therefore, the six days asked Hashem to appoint a 
leader. Hashem agreed, but asked each day to give up 4 hours. Therefore, day 7, Shabbos, was 
formed from donations of 6 separate groups of 4 hours, from each of the six days. Thus, based 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS VAYEEGASH  
YOSEF, THE WAGONS, AND HAGALAS KEILIM 

 
If one ever thought that the media cannot truly influence and change one's ideologies, lifestyles, religiosity, middos, etc, we all clearly 
discovered in 2020 this election year how wrong we are. To the contrary they intentionally brainwash their viewers by broadcasting 
their lies and warped thinking and also by omitting information that would if broadcasted, alter the way we think and form our 
opinions. In short they are not only attempting but also succeeding in controlling our minds, manipulating our thoughts, and 
dominating our lives. What do we have to know and do in order not to allow this hijacking to take place in front of our eyes? 
 
The passuk says that when Yaakov saw the תולגע  the wagons that Yosef sent, he fully believed that Yosef was alive. The Medrash on 
the passuk  יח ינב ףסוי דוע בר לארשי רמאיו  writes וקדצב דמוע אוה ןיידעו והועיגה תורצ המכש ינב ףסוי לש וחוכ בר  Yosef still remained with 
his righteousness even though he underwent many tzaros. Many interpretations have been given to explain the reason for his certainty 
of Yosef being alive and on the madraigah of a tzadik subsequent seeing these wagons. We suggest the following explanation. 
 
The Tolna Rebbe Shlita related that one time the Bais Yisrael of Gur ztl told him that he wants to give him a fundamental lesson for 
life that he should never forget. Dovid Hamelech says in Tehillim (36,5 ( סאמי אל ער בוט אל ךרד לע בציתי . The barometer for determining 
if one is heading eventually for a big fall in spirituality is when he stops feeling disgust by certain aveiros. Everyone has תוליפנ  and 
downs. The most crucial thing is that afterwards he should feel revulsion over his failure. If he senses no repulsion from the evil and 
does not feel any remorse, then that is a red flag for him to realize that he is already standing on the path that leads to greater evils. 
 
We suggest that this yesod is alluded to in the first passuk of Tehillim  דמע אל םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא 

בשי אל םיצל בשומבו . In short happy is the person who is not standing on a בוט אל ךרד  which refers to the םיצל םיאטח םיעשר . However, 
unlike the passuk above where it mentions the method of how one refrains himself from falling into that situation by despising the 
evil, this first passuk in Tehillim seems to omit such counsel. The answer is that in the first word ירשא  is hinted the same reason as 
the other passuk. ירשא  is the acronym of another passuk in Tehillim (97,10)  ער ואנש 'והי יבהוא those that love Hashem hate evil. It is 
easy to say I love You Hashem. However, the higher level of loving Hashem is merited by the individual who is moved to the emotion 
of hate and is repulsed by evil whether he is the owner of that evil or others. So in reality this passuk as well gives the advice of how 
to distance ourselves from בוט אל ךרד  and that is by attaining ירשא  which is ערב סאומ  abhorring the aveiros. 
 
The three root letters of תולגע  possess many meanings. It suggests roundness and circle לגלג לגעמ לוגע  , it means mockery געל  and it 
also means rejecting as found in םילכ תלעגה  the process of koshering vessels. Ta’am (taste) is considered as the thing itself. Therefore, 
if the taste of a forbidden object (or food) is absorbed in the walls of a vessel when the vessel is used again the taste may go into the 
food. Therefore, if you cooked meat in a new pot and then cooked milk in the pot, the milk is not kosher because the taste of meat 
absorbed by the pot is now introduced into the milk. By this process of haagalah, the milk or any absorbed taste in the pot is now 
rejected from it. Interesting that the gematriah of לעג  is one more than עלב  which means absorbed. This alludes to the process of 

הלעגה  which removes the העילב  in the vessel. 
 
All three interpretations complement each other. The meaning of round and a circle connotes shelaimus, wholesome for a circle begins 
at one point and ends at the beginning. How does one attain shelaimus when he is influenced from so many outside forces which 
constantly try to sway and seduce him away from his ruchniyus? The answer is that he must daily occupy himself with the process of 

הלעגה . This is achieved by setting aside a minimum of a few minutes a day for self introspection to make a bookkeeping of one's 
deposits and withdrawals concerning his Spiritual Bank. By doing this he can commit to reinforcing good or weak conduct whether it 
be mitzvos, learning, Torah or tikkun hamidos and at the same time ridding himself of undesirable actions, behavior, speech and even 
thoughts. For the first step in the process of הלגעה  cheshbon hanefesh, that one becomes serious and truly desires to upgrade his 
ruchniyus and reach sheleimus לוגיע . This is followed by געל  mocking, which is the acquisition of a clear reframing of the worthlessness 
and negative returns from such forbidden conduct even to the point that wrongdoing becomes סואימ  in his eyes. An allusion to this is  

 

Trong in all areas.  

547.445 

 ומשפע מצות תפילין תשפיע לעבדך
May the influence of the mitzvah of Tefillin be extended to 

Your servant 
I drove my friend home from candle lighting by our Tzaddik, to 
whom we have an attachment. On the way, we started to discuss 
Rabeinu Tam Tefillin and he said that the Tzaddik never talked to 
him about it. I told him that I knew several people whose lives 
were changed by them and I suggested that he start putting on 
Rabeinu Tam Tefillin. 
My friend replied: “It is good that he did not tell me since at the 
moment, I don’t have the money to buy Tefillin. But on second 
thought, the moment he tells me, I am sure the money will come 
too. I don’t know how, but it will come.” 
Two days later, we met again, and he was so excited. He told me 
the following story: “You remember we talked about Tefillin? The 
next day I took my son to candle lighting by the Rav. The boy had 
just started putting on Tefillin and he asked the Rav if at his Bar 
Mitzvah should he put on Rabeinu Tam Tefillin? The Rav told him 
that our custom is to put on Rabeinu Tam Tefillin after we are 
married. My son could not resist, and he asked: “Then why doesn’t 
my father put on Rabeinu Tam Tefillin?” The Rav told him that 
what he has to talk to the father about he cannot talk to the son. 
Now it was my turn and the Rav told me to start putting on 
Rabeinu Tam Tefillin. I only asked for a beracha that Hashem give 
me the money to buy a beautiful pair of Rabeinu Tam Tefillin. 
I received his beracha and the next morning, I went to my 
neighbor in the building and asked if I could put on his Rabeinu 
Tam Tefillin. He was curious as to what had suddenly happened. 
When he heard the answer, he got excited and he told me that in 
two weeks I could take the Tefillin as a gift since from when he got 
married, he became very close to Chabad and for years he wanted 
Rabeinu Tam Tefillin according to Chabad and in two weeks he was 
getting a new pair. I stood dumbfounded and could not believe 
what my ears heard. 
“Just three days ago we discussed it on the way home, the next 
day I was instructed, and the day after a beautiful pair of Tefillin 
was ready for me. 

  נ.פ.כ.
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Lest I see the evil – פן אראה ברע 
One of the Tzaddikim from whom we learn ahavas Yisrael – love of 
Israel – was the Tzaddik Rebbe Shlomke of Zvhil. Many wondrous 
stories are told about him regarding his ahavas Yisrael, to the point 
that he was ready to give up everything he had for the sake of one 
Jew. There was one exception to this, he would never wake a Jew 
from his sleep. Even if someone asked to wake someone else up, 
Rebbe Shlomke would tell him to ask someone else as he could not 
do this. When asked about this, he replied that when you wake 
someone you cause him distress even if the person very much 
wants to get up, at that first moment, he is bothered. He was not 
inclined to cause any Jew this pain… 
Yosef HaTzaddik distressed his brothers in a very strange way. He 
moved them from hope to despair, and he slandered them in 
various illogical ways. Why? The Tzaddikim reveal to us that Yosef 
HaTzaddik wanted to rectify the sin of his holy brothers, the sin that 
they sold him – a grave sin. Yosef HaTzaddik knew that they would 
be punished for this and he wanted to atone for them for this, 
therefore, he did what he did. It is written in seforim that if Yosef 
had continued to distress them for just a little more with his 
‘atonement for sins’ that he did to his brothers, they would have 
had a complete atonement and they would not have had to be 
atoned through the Asarah Harugei Malchus – the Ten Martyrs. 
Now we can ask, really, why didn’t he continue? Why did he stop 
and not continue what he was doing? 
The answer is found in the words of Yehuda when he said (44:34) 
 How can I go up to my father if‘ – 'איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי'
the youth is not with me?’ Yehuda told Yosef: ‘True, as you said, 
Binyamin deserves to be punished for stealing the goblet, but we 
have an elderly father who will not survive the pain. How can I see 
my father suffer like that?’ When Yosef HaTzaddik heard these 
words, he could no longer cause his brothers any pain even though 
he knew that it was for their benefit, and he revealed himself. 
These words are a great moral lesson for us, how careful one must 
be regarding causing pain for another. Especially when it comes to 
family when people usually speak their mind without first thinking, 
we must be exceedingly careful, since we are not as great as Yosef 
HaTzaddik! 

- Tiv HaTorah - Vayigash 
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couple of weeks back I wrote an article that 
spoke about the relationship between Yaakov and 
Yosef and how Yosef saw his father’s image in the 

window during a moment of crisis. I was appreciative 
of the amount of thoughtful feedback to the dvar Torah 
that I received and decided to write a follow up column 
of sorts. 

After all of these years father and son are on the precipice 
of their long-awaited reunion. The Torah describes that:

ָנה ַוֵיָּרא  ְשׁ ָרֵאל ָאִביו ֹגּ ְבּתֹו ַוַיַּעל ִלְקַראת־ִיְשׂ ַוֶיְּאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַכּ
ל ַעל־ַצָוּאָריו ַוֵיְּבְּך ַעל־ַצָוּאָריו עֹוד׃ ֵאָליו ַוִיֹּפּ

And Yosef harnessed his chariot and he went up to 
greet his father Yisroel in Goshen. He appeared to him 
and he fell on his neck and continued to cry. 

If l’havdil this sentence was penned by an 8th grader 
writing an essay for school I would imagine a passionate 
English teacher taking out his or her red marker (if those 
even exist anymore) and taking a figurative blowtorch 
to this sentence. Who appeared to who?? Who fell on 
who’s neck?? Who exactly is doing the crying?? The 
Torah’s lack of clarity at such an emotionally charged 
moment is somewhat tantalizing to say the least. 

The most famous position, one that seems to be 
supported by the desire for consistency in the pasuk, 
is that of Rashi and the medrash. Rashi says that the 
subject of the pasuk from start to finish is Yosef. It 
was Yosef who appeared to his father and who at this 
moment was crying on his father’s neck while Yaakov 
Avinu was engaged in saying kerias shema. While it is 
not the topic of this Dvar Torah, be aware that there is 
a lengthy discussion in the acharonim about Yaakov’s 
decision to say kerias shema specifically during this 
most personal of moments. (See the Maharal, Rav 
Soloveitchik and the Kotzker Rebbe among others).

While Rashi, as is his wont, pays no mind to any of the 
deeper psychological dynamics at play, Rav Hirsch fills 
in some of the underlying emotions. Rav Hirsch writes 
that:

Joseph wept, Jacob did not weep. Joseph could still 
weep, Jacob was finished with weeping, he had wept 
enough in his life...... Since he had missed Joseph, 

Jacob had had a dull monotonous life and had not 
ceased  from weeping, his whole life of feelings had 
been spent in grief over Joseph. In the meantime, 
Joseph had lived a life full of changes, had had no time 
to give himself up so much to the pain of separation, 
he was kept fully occupied with each of his different 
posts. Now when he fell round his father’s neck again, 
he felt all the more what the separation had really 
meant to him and lived once again through the (pain of 
the) past 20 years.

The Ramban quotes Rashi and takes umbrage with 
his position. Like Rav Hirsch, the Ramban marshaled 
an argument from the world of psychology and 
emotions. Unlike Rav Hirsch this more emotionally 
intuitive position led the Ramban to the exact opposite 
conclusion - namely that it was Yaakov who cried and 
who is the subject of the pasuk - ויפל על צואריו ויבך. The 
Ramban writes:

ודבר ידוע הוא מי דמעתו מצויה אם האב הזקן המוצא את בנו 
חי לאחר היאוש והאבל או הבן הבכור המולך

It is common knowledge whose tears are ready to flow 
in a situation such as this. Is it the elderly father who 
finds his son after a period of mourning and despair or 
is it the younger son who has become a ruler?  (Clearly 
it is the father who would be more inclined to cry). 

What’s fascinating is that both Rav Hirsch and the 
Ramban are driven by the same questions and the same 
desire to ‘get to the bottom’ of this emotionally charged 
situation. For whatever their reasons and analyses they 
come out at the opposite sides of the spectrum. (In 
my humble opinion I believe that a case can be made 
for both positions and both perspectives certainly 
resonate). 

My brother Rabbi Dr. David Blass, with his typical 
insight, mentioned to me recently that perhaps both 
Yaakov and Yosef did in fact cry at this moment. One 
could argue that if it was either one or the other why 
would the Torah specify that it was either Yaakov or 
Yosef. Rather, both of these giants were moved to 
tears. Why then only use the singular - ויפל and ויבך? My 
brother suggested that the Torah is highlighting that the 
experience of each person was singular, each party felt 
something different than the other. As was conveyed by 
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We Are Named after Yehudah Whose Name Contains  
the Four Letters of Havaya and a Dalet Alluding 
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are debating one another, what concern is it of ours, it is 
fitting for a king to confront a king.” 

In this profound passage, our blessed sages reveal to us the 
enormity of this confrontation.  Even the shevatim perceived 
that this encounter between Yehudah and Yosef, the forebears 
of two dynasties, had profound significance; it was not merely 
a dispute concerning the matter of Binyamin.  Hence, they 
concluded wisely: “Kings are debating one another, what 
concern is it of ours”—so they remained innocent bystanders 
and did not intervene.  

Indeed, the shevatim opted not to intervene, since they 
understood that what was transpiring was beyond their 
comprehension.  Yet, we, the descendants of the shevatim, 
who have been privileged to study the explanations of 
great luminaries, such as the Rishonim and Acharonim, 
yearn to achieve a better understanding of this momentous 
confrontation arranged by HKB”H.  In fact, what is the meaning 
of Yehudah’s remark to Yosef: “If you please, my lord, may 
your servant speak a word in my lord’s ears”?  

It will benefit us to examine the second divinely ordained 
encounter between Yehudah and Yosef arranged by Yaakov 
Avinu, which is chronicled later on in this week’s parsha.  
After revealing his true identity to his brothers, Yosef 
requests that his father, Yaakov, come down to Mitzrayim 
to join him.  Before descending to Mitzrayim, Yaakov Avinu 
makes certain preparation, as it is written (Bereishis 46, 28): 
 he sent Yehudah—"ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה"
ahead of him to Yosef, to instruct ahead of him in Goshen.  

In this week’s parsha, parshas Vayigash, we read about 
the divinely ordained encounter between Yehudah and Yosef.  
They met to discuss the release of Binyamin, who Yosef was 
holding on the pretense that he had stolen the viceroy’s 
goblet (Bereishis 44, 18): נא ידבר  אדוני  בי  ויאמר  יהודה  אליו   "ויגש 

כפרעה" כמוך  כי  בעבדך  אפך  יחר  ואל  אדוני  באזני  דבר   Yehudah—עבדך 
approached him and said, “If you please, my lord, may 
your servant speak a word in my lord’s ears and do not 
be angry with your servant—for you are like Pharaoh.”  

Amazingly, Chazal characterize this encounter between 
Yehudah and Yosef as the meeting of two kings.  Yehudah was 
the king of the shevatim; it was foretold via “ruach hakodesh” 
that David HaMelech was destined to descend from him.  
Yosef was the King of Egypt.  This encounter was arranged 
by HKB”H, the Grand Orchestrator.  We find the following 
pertinent elucidation in the Midrash (B.R. 93, 2) related to 
the passuk (Tehillim 48, 5): נועדו עברו יחדיו, המה  "כי הנה המלכים 

כיולדה." חיל  שם  אחזתם  רעדה  נחפזו,  נבהלו  תמהו  כן   ,For behold  ראו 
the kings assembled; they came together.  They saw and 
were indeed astounded; they were confounded and fled 
in haste.  Trembling gripped them there, convulsions like 
the travail of a woman in childbirth.  

“The kings assembled” refers to Yehudah and Yosef.  
“They came together”—they each filled with rage against 
the other. “They saw and they were indeed astounded”—
the spectators were bewildered.  “They were confounded 
and fled in haste”—his brothers were unable to respond 
to him, because they were in shock.  “Trembling gripped 
them there”—this refers to the shevatim who said: “Kings 
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AAnn  EEmmppttyy  VVeesssseell  
ויאמר  ““  1188::4444 יהודה  אליו  ויגש 
דבר   עבדך  נא  ידבר  אדני,  בי 
באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך  
  ””כי כמוך כפרעה 

“And Yehudah approached him (Yosef) and 
said, ‘If you please, my lord, may your servant 
speak a word in my lord’s ears, and may your 
anger not flare up at your servant - for you are 
like Paroah.”  Yehuda comes forward to Yosef 
and seeks a personal audience with him, the 
viceroy of Mitzrayim.  Yehudah requests that 
Yosef’s anger not flare up against him, for he 
is like Paroah.  What is Yehudah trying to 
accomplish by saying to Yosef that he is like 
Paroah?   

 There are times that one speaks 
words which may sound like words of praise, 
yet to those who recognize what the words 
really mean, they are disparaging words.  
There is a story brought down in the Sefer 
חכמים  תלמידי   there was a person who – שיחת 
was lacking intelligence who came before a 
Gaon in order to receive a letter of approbation 
to show to the people of the town where he was 
headed, so that they would greet him and treat 
him with great respect.  The man asked the 
Gaon if he could write great words of praise, so 
that the Rov of the town and the entire 
community would treat him with the utmost 
respect.  The Gaon wrote: If you want to know 
the worth of this man, know that if he lived in 
the days of Elisha Hanavi, and was standing 
near the wife of Ovadiah while she was filling 
all the jugs with oil, the oil would have never 
stopped flowing. (The wife of Ovadiah was in 
dire straits due to the great Chesed she and 
her husband did for many Tzaddikim. Elisha 
performed a miracle.  He told her to gather as 
many empty jugs and vessels as she could, and 
to take the small amount of oil she had and 
pour from it into the empty jugs.  She filled 
many jugs, and then the Navi tells us that the 
oil stopped flowing).  The man was overjoyed 
with this glowing letter he received from the 
Gaon, for it appeared to him that he was 
portrayed as a real Tzaddik. Had he been there 
with the wife of Ovadiah, in his Zechus, the oil 
would have continued to flow. The man 
travelled to the other town, and as soon as he 
arrived there, he went directly to the Rabbi to 
give him this letter of approbation.  In that 
town, there was a custom regarding the guests 
who stayed there.  There were seven classes of 
people, and each person would be a guest by 
the host befitting his caliber.  If the guest was 
a great man, he would be put up by the 
wealthiest in the city, while if a person of 
inferior stature came, he would be sent to the 
home of the Shamash of the Bais Hakneses –
the lowest of them all.  The Rov read the 
approbation and realized what it said. He 
understood the value of the man in front of 

him, and immediately sent him to the home of 
the Shamash.   

The man was completely 
dumbfounded.  He was pained over being sent 
to the Shamash, but had no choice.  When he 
got to the home of the Shamash, he told the 
Shamash what happened and asked him to 
explain how this could have happened.  The 
Shamash responded to him: You thought that 
letter you have states your greatness, and that 
the Gaon lied stating you were great.  The 
Gaon did not lie in the letter, rather he stated 
the truth.  He stated that you are like an 
empty vessel with no wisdom and of no value.  
Had you been with the wife of Ovadiah, the oil 
would not have stopped flowing. As soon as 
there were no more empty vessels, the oil 
stopped flowing but had you been there, you 
are an empty vessel, so the oil would have kept 
on flowing.  We see from this story that fools 
do not understand the meaning of words, but 
the wise do understand.  Yehudah said to 
Yosef, “ כמו  כפרעהכי  ך  ” – The fool would think 
that Yehudah was praising Yosef, but the wise 
man would understand that Yehudah was 
deriding Yosef, that just as Paroah was a liar 
and said that he was the one who controlled 
the Nile river, so too you, Yosef, think you 
know all the hidden secrets of the worlds – but 
you don’t. ( עוד יוסף חי) 
 Rashi says that from the words, “  ואל
אפך  we learn that Yehudah spoke harsh ”יחר 
words to Yosef.  Where do we see the harsh 
words of Yehudah – as it seems that all his 
words are words of Rachamim?  Makkos 11b – 
Rebbe Yehudah says in the name of Rav, that 
if one makes a vow of excommunication, Nidui, 
on a condition, it requires annulment. Even if 
the condition has not been met, the ban is in 
force and must be formally annulled.  Where 
do we know this from?  We learn it from 
Yehudah.  He told Yaakov that if he does not 
return Binyamin to him, he will be 
excommunicated – he will lose his portion in 
the next world.  Rebbe Shmuel Bar Nachmani 
said in the name of Rebbe Yochanon that 
throughout the forty years that Klal Yisroel 
were in the Midbar, the bones of Yehudah 
shook around in his coffin, until Moshe got up 
and beseeched Rachamim for Yehudah, that 
Yehudah finally had peace. Rashi says that 
Yehuda’s skeleton was no longer intact, while 
the remains of all his brothers were. The 
perplexing question is what was Yehudah 
thinking by declaring this Nidui, for even if he 
fulfilled the condition, he would still be 
excommunicated? Additionally, even after he 
did declare this excommunication, why didn’t 
he annul it, so that his bones should not need 
to roll around until Moshe came?    

Tosfos over there says that when the 
Gemara says that a Nidui on condition needs 
to be annulled is only when it is not in one’s 

own hands to fulfill the condition, and 
therefore the Nidui is in effect when the Nidui 
is made, even if the condition is met.  However, 
if it is completely in one’s control as to whether 
he will fulfill that condition or not, at the time 
of the Nidui, we know that he will certainly 
fulfill his words, and therefore if the condition 
is in fact met, then the Nidui is nullified.  
Yehudah believed that it was in his hands as 
to whether or not he would be able to bring 
Binyamin back to his father.  The Medrash 
tells us that Yehudah had devised a plan of 
dividing and conquering, and had no doubt 
that if need be, between him and his brothers, 
they would be able to wipe out Mitzrayim.  
Being that Yehudah was sure that he was in 
control of the condition, he therefore made the 
Nidui, and felt there was no need to annul it.  
However, as we see what happened after that, 
it is apparent that Yehudah was wrong.  Klal 
Yisroel ended up being servants in Mitzrayim 
for 210 years.  This was a decree from Hashem, 
and in fact, Yehudah was wrong.  Even if he 
wanted to wipe out the Mitzriyim, he would 
have not been able to accomplish it.  Being that 
he was not in control of the Nidui, the Nidui 
took effect and he should have annulled it – yet 
he did not for he believed he had no reason to.  
By the fact that Yehudah was willing to make 
the Nidui, it tells us that he was prepared to 
and believed he had the ability to wipe out 
Mitzrayim – those are the harsh words that 
Rashi is referring to that Yehudah said to 
Yosef. (ברך משה) 
 Yehudah was either giving him a 
great compliment, or completely disrespecting 
him.  If Yosef took it as a compliment that he 
was as great as the great king Paroah, then 
Yehudah wanted him to exonerate Binyamin, 
for this whole issue with the goblet was petty 
to a great individual such as Yosef.  If Yosef 
was truly wise, and did not see it as a 
compliment that he was like Paroah, but 
rather that it was not complimentary to be 
compared to Paroah, then Yehudah was telling 
him that the same way he does not fear the 
silly Paroah, he also does not fear Yosef.  
Therefore, Yosef had better let Binyamin go 
free, or would face harsh consequences.  
Yehuda had no doubt in his mind that he could 
wipe out Yosef and the entire Mitzrayim, and 
it was a veiled threat to Yosef that he better 
let Binyamin go.  While Yehuda was very 
brave and sought to fulfill his word to bring 
Binyamin back to his father, he may have 
faltered. He was so sure that he would be able 
to wipe out Mitzrayim, and had no doubt that 
he would actually be able to bring Binyamin 
back to his father – that nothing or no one 
could stop him.  We must know at all times 
that we need Siyata Dishmaya in all that we 
do.  May we be Zoche to have Siyata Dishmaya 
in our Avodas Hashem.   

Parashas Vayigash א"פשת שגיותשרפ

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

המירצמיתאםתרכמרשאםכיחאףסויינא
“I am Yosef, your brother, it is me, whom you sold into Egypt.” (45:4)

Abba Kohen Bardela says, “Woe is to us from the Yom HaDin, 
Day of Judgment; woe is to us from the Yom HaTochacha, Day of 
Rebuke. Yosef, who was the smallest (youngest) of the tribes, and (when 
he rebuked his brothers) they were unable to withstand his rebuke. 
Similarly, what will we say/do when Hashem rebukes each and every 
one of us in accordance with what he is (or could have been)?” Many 
commentators have commented on this well-known Midrash
throughout the millennia as the paradigm of tochachah, rebuke. After 
all, what did Yosef actually say to them? Two words: Ani Yosef! “I am 
Yosef!” This was sufficient rebuke for the brothers, enough for them to 
realise that they had committed a grave error. Yosef was not the man 
they had made him out to be. Standing before them was the baal
ha’chalomos, the ne’er-do-well dreamer, whom they had ruled deserved 
to die for his evil machinations against them. Now they saw and, with 
two words, it all became crystal clear: they had made a terrible mistake.
They just realised that they had been living a lie, believing that they had 
been justified in their actions against their younger brother, only to be 
rudely awakened from their false reverie to the stark reality that they 
had been wrong.

One day, the unavoidable meeting with Hashem will occur. He 
will utter two words: Ani Hashem, “I am G-d.” How did you live an entire 
life of falsehood? How did you frivolously waste away your time and 
strengths, the numerous gifts that I gave you? We will stand there 
dumbstruck, mute, with nothing to say. We will have no excuses, 
because the time for prevarication will be over. We are before Hashem, 
Who is the essence of truth. All our excuses, rationales and lies – gone.

Yosef added, “that you sold me.” I am the Yosef whom you 
sold. He could have simply said, “I am Yosef.” Why did he add whom you 
sold? Even if they had not sold him, nonetheless, what happened to him 
was an unpardonable injustice, a tragedy of epic proportion. What 
difference does it make whether they sold him or gave him away? Horav 
Yaakov Galinsky, zl, explains that this was part of Yosef’s rebuke. “For 
what did you sell me? For a pair of shoes? Is that all a human being is 
worth? How could you sell me for such a paltry reimbursement?”
Likewise, when the day of reckoning arrives, Hashem will ask us: “For 
what did you exchange the life of the spirit? What was so valuable that 
you felt it prudent to renege the Torah for it? What did you do with the 
time allotted for davening; with the time that should have been spent 
learning Torah? How did you spend it? For what did you exchange the 
spiritual opportunities that I gave you?” Imagine, if Yosef’s holy brothers 
were left speechless, what will we “say” when Hashem asks us these 
questions?

We make the mistake of exchanging spirituality for the 
material and physical, thinking that it is an equal trade, ignoring the 
simple fact that nothing physical endures. Only the spiritual prevails 
over time. A father who had a good life lay on his deathbed. Shortly 
before he took his last breath, he handed his eldest son an envelope:
“This is my will, my last testament to you, which I would like you to open 
prior to my funeral.” He passed away a few hours later. Word spread 
throughout the community. The deceased was known as a benevolent, 

generous man who viewed his fortune as nothing more than a Heavenly 
deposit to be used to help others. Material assets are not here for one 
to be wed to them. They are here to serve a Divine purpose.

The family convened in the side room off the main chapel to 
open and read the contents of the envelope, their father’s last epistle to 
his family. They anxiously wanted to hear his message. The son opened 
up the large envelope only to discover within it two smaller envelopes.
One envelope was marked: “to be opened after the shivah,” seven-day 
period of bereavement. The other envelope had a note in it: “I ask that 
you bury me in my socks. Totty.” A strange request which actually was 
not consistent with halachah. Thus, the son decided that he must first 
confer with the rabbanim. A Jew is buried in tachrichim, shrouds. He 
does not pick out his burial clothes.

The rabbanim apologised, but they could not permit the 
family to follow the wishes of the deceased. The halachah was 
straightforward concerning the garments in which a deceased is to be 
buried. Socks are definitely not among the permitted items. Indeed, at 
the funeral, each rav, after singing the praises of the deceased, 
apologised for not fulfilling his last wish. Following the funeral and 
burial, the family observed the seven bereavement days. On the last day, 
following the Morning Prayer service, they ended the shivah and then 
proceeded to their late father’s study for the reading of the second 
envelope. After what was contained in the first letter, they truly 
wondered what the second letter would say. In the back of their minds 
was their father’s division of assets. Who was receiving what held a 
captivating position in everyone’s mind. While they were all equal as 
siblings, people often have novel interpretations concerning the term 
equal – especially when it applies to one’s inheritance. In addition, 
everyone knew that the deceased was a charitable man. As such, 
everyone who had even an “imagined” organization had his call in for a 
contribution. Sad, but this is reality.

The eldest son opened the envelope and removed a note: “My 
dear children. By now, you have confronted the grim reality that nothing 
material in this world endures. When they say, ‘You cannot take it with 
you,’ they are correct. When a person leaves this world, he cannot even 
take his socks along with him! With this in mind, I hope that you will 
continue to focus your life on matters of the spirit, and, thus, use the 
material assets that I bequeath to you for the performance of mitzvos
and good deeds. Nothing in this world leaves with you, only mitzvos and 
good deeds. This is how I encourage you to spend your newly acquired 
wealth.”

ויראוצלעהכבןימינבוךביוויחאןימינביראוצלעלפיו
Then he fell on Binyamin’s neck and wept; and Binyamin wept upon his 

neck. (45:14)

When Yosef revealed his identity to his brothers, the Torah 
writes that he and Binyamin fell on one another’s shoulders and wept 
profusely. Chazal explain why they wept: Yosef cried over the Batei 
Mikdash which would be destroyed in Binyamin’s portion of Eretz 
Yisrael. Binyamin cried over the Mishkan Shiloh that was once situated 
in Yosef’s portion, which would be destroyed. The obvious question is 
not why they wept, but rather, why should they not weep? Who would 
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Now You Know! 
In counting the 70 people who came 
to Egypt from Yaakov’s family, the 
Torah lists ten sons of Binyamin. The 
Gemara in Sotah (36b) tells us that 
they were all named in memory of 
Yosef or something he endured.  
For example, Bela was because Yosef 
was swallowed (Nivla) among the 
nations. Chupim was because he was 
not at Yosef’s marriage chupa. 
In Parshas Pinchas, though, when the 
families of the Jews are counted, 
some of these ten sons are shown to 
actually be grandsons. So which is it? 
Were they his sons or his grandsons? 
The actual facts are irrelevant to us 
because these people did exist but 
their actual generational status 
doesn’t affect us today. 
What is significant, though, is the fact 
that these grandchildren were 
considered like children. Though that 
in itself is not a new concept (and 
that’s how Avraham said Sarah was 
his sister) there is a meaningful 
lesson here. 
Binyamin’s deep feelings about his 
brother transferred to his children to 
such an extent that they, too, named 
their children after their missing 
uncle.  Our children, and others, will 
take cues about what’s really 
important from people they look up to 
and trust, like us. We should 
understand this power and use it to 
influence people in a positive way. 

Thought of the week: 

The greatest victory lies not 
in winning over people, but 
in winning people over. 

 (WU:HM TYwARB) „.WTA WYXA WRBD IK YRXAW OHYLE VBYW WYXA LKL QwNYW‰ 
“And he kissed all his brothers and cried upon them, and after this his brothers 
spoke to him.” (Beraishis 45:15) 

From the very beginning, Yosef loved his brothers and wanted to be close to them. But 
he was different. He was smarter than the rest, had more potential than they did, and 
their father Yaakov recognized that Yosef from head and shoulders above his brothers. 
This brought out the worst in them and they grew to hate him. 

For his part, Yosef never hated them. When he went to find them as they were grazing 
the sheep in Shechem, a man asked him, “What do you seek?” His answer was, “I 
seek my brothers.” The man replied cryptically, “If you seek your brothers, (meaning 
brotherliness,) they have left this place.” But Yosef was undeterred. 

When they sold him into slavery, he still didn’t hate them. He still wanted the closeness 
he’d craved from his youth. But he was far from home and his wishes seemed to be 
dashed. It would take twenty-two years for his dreams to come true, and then, his 
brothers appeared before him in Egypt and bowed to him. They were at his mercy, and 
yet, he still wanted their love. 

He risked his life to reveal himself privately, so they would not be embarrassed. They 
could have killed him before he told them who he was, but that was a risk he was 
willing to take for them. He never grew to hate them. 

Now, when Yosef let them know that he harbored no ill will towards them, it was not 
enough for him to say it and leave it to them to reconcile with it. He saw how terrified 
they were when he revealed himself, and when they were sure he would retaliate and 
take out his wrath on them. Yosef could not let them remain that way. 

He therefore went out of his way to hug and kiss each one; to cry genuine tears for the 
time they’d lost, until the brothers realized that he was still the same Yosef he always 
was, who wanted to be close to them. Only when they were able to speak to him 
without fear, and ask him what had happened after they sold him, was Yosef able to 
feel comfortable that he had achieved his goal. 

True victory is not silencing your foe, but bringing him to love you. That understanding 
is what set Yosef apart and is something we would all do well to learn. 

Shmuel HaNagid was a vizier to the Caliph of Granada and leader of the Spanish-Jewish 
community.  A Jewish man once bad-mouthed him and the Caliph, following accepted 
Muslim protocol, instructed R’ Shmuel to personally “cut out that man’s evil tongue.” 

R’ Shmuel took the trembling man to his home and made him comfortable.  He treated him 
as an honored guest and never mentioned the issue of his being insulted, nor did he take 
the opportunity to belittle the man for his affront. Some time later, the Caliph called for the 
man to see that his order had been carried out. The man could not stop lavishing praise on 
Shmuel HaNagid for his wisdom, kindness and generosity. 

The Caliph was incensed at R’ Shmuel.  “How dare you disobey me?  I told you to cut out 
his tongue, yet he still speaks!”   

R’ Shmuel responded with typical insight, “Your eminence, you told me to cut out his “evil” 
tongue, and that’s exactly what I have done.  Don’t you see how this tongue only speaks 
with sweetness and love?” 
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he saga of Yosef continues. The Parsha tells of 
Yosef ’s release from prison and his dramatic 
rise from being a convict to the highest office 

of government in the land. (The opposite of what 
sometimes happens in this country.) He marries 
Osnas Bas Potifera and has two sons. He names 
the first born Menashe: עמלי כל  את  אלוקים  נשני  כי    
 Hashem has made me forget all my -ואת כל בית אבי
hardship and of my father’s household. He names 
the second son Efraim:
עניי בארץ  אלוקים  הפרני   Hashem has made me - כי 
fruitful in the land of my suffering. The difficult 
one is Menashe; usually, when naming a child one 
expresses some kind of Hakaras Hatov, gratitude, 
thankfulness for the gift of the child. Mefarshim 
wonder as to how this name gives any kind of 
appreciation. (See Netziv 41:51, 39:6 in Harchev 
Davor). Our wonder grows as we see the Medrash 
(BRR 79:5) that compares Yaakov to Yosef. The 
Medrash teaches that when Yaakov emerged from 
his Galuos with Esav, he was ,בבניו שלם  בגופו,   שלם 
 his learning was intact. But ,שלם בממונו ושלם בתלמודו
not Yosef, אבל יוסף שכח - he forgot his learning, as 
it says עמלי כל  את  אלוקים  נשני   How could Yosef .כי 
choose a name for his firstborn that highlights 
his forgetting the learning that he acquired in 
his father’s house? A very difficult question that 
requires a journey into the Kochus Hanefesh with 
a touch of sophistication. I heard this idea once, 
long ago from Mori V’Rebbi Harav Elya Svei. That 
memory was revived by what I saw this year, in the 
Sefer of Harav Elya Boruch Finkel as heard from 
Rav Refoel Solevetchick, in the name his father the 

Brisker Rav. There are times when it is in a person’s 
best interest to forget the past, in order for him 
to be able to deal with the task at hand wherever 
life is taking him. We know from our own life 
experience, and observing others, some people 
cannot get past it. I always tell Talmidim: Don’t 
let your yesterday rob you of your tomorrow. I 
tell them it does not matter if your second grade 
teacher punished you for something you never 
did, (you can fill in whatever MINOR trauma you 
think you had), just get over it! As adolescents in 
Yeshiva, we were inspired by the haunting tune and 
lived off the unforgettable lyrics of Harav Avraham 
Elya Kaplan in his Niggun Shokoh Chama; a laser-
like strike at our Neshamos:
 Should we forget everything and - האם לשכח כל ושמח
rejoice 
ובכות הכל  לזכור   Or should we remember - או 
everything and weep. 
He then asks for a tomorrow so that אולי אפתר את  
 maybe, maybe I will be able to interpret thisהחלום
dream. (See at the end of his Sefer בעקבות היראה)
Being a child of Holocaust survivors, I saw that 
lesson first hand. Those that had the strength to 
rebuild, to make life livable had to, at some level, 
put the past on the back burner and only look 
forward. So sometimes, forgetting is in fact a 
Bracha and something to say thank you for. Some 
of you may be thinking: nice point, maybe even 
something I never thought about, but rabbi you 
are talking about forgetting Torah! A word about 
that too. The Gemara (Bava Metzia 85A) tells that 
when Rav Zeira was moving to Eretz Yisroel, he 

T
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fasted 100 days מיניה בבלאה  גמרא   to forget דלשתכח 
Talmud Bavli in order for him to fully understand 
Talmud Yerushalmi. Rashi explains because they 
had a different style of learning, another Derech 
Halimud. Rav Simcha Zissel Brode, Chevroner 
Rosh Yeshiva explains that to learn in the house 
of Yaakov, with Yaakov as a Chavrusa, was the best 
Yeshiva in the world - Gan Eden Mamash. But now, 
thrown into a whole different set of circumstances 
and all the while realizing that it is Hashem’s 
doing, he had to change his Derech Halimud (I see 
this as similar to leaving Kollel and going out in 
the workplace - different Nisyonos). Yosef is in the 
worst country, with that country’s low-lives, in jail 
or on the streets, given a job that should take 100 
men to do – he had to change his style. As such, we 
are not talking about forgetting, but rather using a 
different approach. Rav Simcha Zissel points out a 
fascinating idea, to which we chould add something 
implied from the newly published Sefer on 
Chumash from Rav Avraham Ben Harambam. He 
seems to be saying that he described his Nisayon, 
to forget the house of his father and the Torah, but 
he overcame that Nisayon and got back on track. 
This is proven by Rashi (Shmos 1:5) on the Pasuk 
במצרים היה   indicates היה that Chazal say the ,ויוסף 
that the same Yosef that was his father’s shepherd 
was the same one that was in Mitzraim ונעשה מלך 
 Yosef knew, that to convince his father .ועומד בצדקו
he had to send wagons that were reminiscent of 
the last Sugya of ארופה  .which they learned עגלה 
Therefore, Yosef named him Menashe, indicating 
the different Nisyonos that we all have when it 
comes to Talmud Torah. The Netziv, in fact, learns 

that half of Menashe took their share together with 
the Bnei Gad U’Bnei Reuven on the other side 
of Yarden, EVEN THOUGH THEY DID NOT 
ASK TO GO THERE. They were sent by Moshe, 
because עבר לירדן also needs Talmidei Chachamim, 
so they were sent to teach them Torah. It seems 
they understood why they were named, and the 
responsibility to learn no matter what side of 
the Yarden you are on, or whatever country and 
circumstance you find yourself. 
May we all be Zoche to continue to be מוסיף והולך in 
Talmud Torah and bringing Nachas Ruach to the 
Ribono Shel Olam. 
Among those who are מצפים לישועה,

-2-
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couple of weeks back I wrote an article that 
spoke about the relationship between Yaakov and 
Yosef and how Yosef saw his father’s image in the 

window during a moment of crisis. I was appreciative 
of the amount of thoughtful feedback to the dvar Torah 
that I received and decided to write a follow up column 
of sorts. 

After all of these years father and son are on the precipice 
of their long-awaited reunion. The Torah describes that:

ָנה ַוֵיָּרא  ְשׁ ָרֵאל ָאִביו ֹגּ ְבּתֹו ַוַיַּעל ִלְקַראת־ִיְשׂ ַוֶיְּאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַכּ
ל ַעל־ַצָוּאָריו ַוֵיְּבְּך ַעל־ַצָוּאָריו עֹוד׃ ֵאָליו ַוִיֹּפּ

And Yosef harnessed his chariot and he went up to 
greet his father Yisroel in Goshen. He appeared to him 
and he fell on his neck and continued to cry. 

If l’havdil this sentence was penned by an 8th grader 
writing an essay for school I would imagine a passionate 
English teacher taking out his or her red marker (if those 
even exist anymore) and taking a figurative blowtorch 
to this sentence. Who appeared to who?? Who fell on 
who’s neck?? Who exactly is doing the crying?? The 
Torah’s lack of clarity at such an emotionally charged 
moment is somewhat tantalizing to say the least. 

The most famous position, one that seems to be 
supported by the desire for consistency in the pasuk, 
is that of Rashi and the medrash. Rashi says that the 
subject of the pasuk from start to finish is Yosef. It 
was Yosef who appeared to his father and who at this 
moment was crying on his father’s neck while Yaakov 
Avinu was engaged in saying kerias shema. While it is 
not the topic of this Dvar Torah, be aware that there is 
a lengthy discussion in the acharonim about Yaakov’s 
decision to say kerias shema specifically during this 
most personal of moments. (See the Maharal, Rav 
Soloveitchik and the Kotzker Rebbe among others).

While Rashi, as is his wont, pays no mind to any of the 
deeper psychological dynamics at play, Rav Hirsch fills 
in some of the underlying emotions. Rav Hirsch writes 
that:

Joseph wept, Jacob did not weep. Joseph could still 
weep, Jacob was finished with weeping, he had wept 
enough in his life...... Since he had missed Joseph, 

Jacob had had a dull monotonous life and had not 
ceased  from weeping, his whole life of feelings had 
been spent in grief over Joseph. In the meantime, 
Joseph had lived a life full of changes, had had no time 
to give himself up so much to the pain of separation, 
he was kept fully occupied with each of his different 
posts. Now when he fell round his father’s neck again, 
he felt all the more what the separation had really 
meant to him and lived once again through the (pain of 
the) past 20 years.

The Ramban quotes Rashi and takes umbrage with 
his position. Like Rav Hirsch, the Ramban marshaled 
an argument from the world of psychology and 
emotions. Unlike Rav Hirsch this more emotionally 
intuitive position led the Ramban to the exact opposite 
conclusion - namely that it was Yaakov who cried and 
who is the subject of the pasuk - ויפל על צואריו ויבך. The 
Ramban writes:

ודבר ידוע הוא מי דמעתו מצויה אם האב הזקן המוצא את בנו 
חי לאחר היאוש והאבל או הבן הבכור המולך

It is common knowledge whose tears are ready to flow 
in a situation such as this. Is it the elderly father who 
finds his son after a period of mourning and despair or 
is it the younger son who has become a ruler?  (Clearly 
it is the father who would be more inclined to cry). 

What’s fascinating is that both Rav Hirsch and the 
Ramban are driven by the same questions and the same 
desire to ‘get to the bottom’ of this emotionally charged 
situation. For whatever their reasons and analyses they 
come out at the opposite sides of the spectrum. (In 
my humble opinion I believe that a case can be made 
for both positions and both perspectives certainly 
resonate). 

My brother Rabbi Dr. David Blass, with his typical 
insight, mentioned to me recently that perhaps both 
Yaakov and Yosef did in fact cry at this moment. One 
could argue that if it was either one or the other why 
would the Torah specify that it was either Yaakov or 
Yosef. Rather, both of these giants were moved to 
tears. Why then only use the singular - ויפל and ויבך? My 
brother suggested that the Torah is highlighting that the 
experience of each person was singular, each party felt 
something different than the other. As was conveyed by 
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both Rav Hirsch and the Ramban, the experiences of the 
elderly father towards the end of his life and the son at 
the height of his powers are completely different from 
each other. Writing the verbs in the singular highlights 
these singular experiences. 

I saw a pshat recently (I believe it was in Rav 
Shternbuch’s sefer) that indicated that the Torah’s use 
of the singular - אליו  ,and he appeared to him - וירא 
conveys a similar message as to what my brother had 
said. Both men appeared to each other. Why then only 
specify that one person (Yosef according to Rashi) 
appeared to the other? Rav Shternbuch argued that the 
Torah is focusing on the perspective of Yosef because 
of his overwhelming desire to give respect to his father. 
As such even though technically the word should be in 
the plural, the Torah writes in singular to highlight the 
individual experience. 

In thinking about this idea this past week, I was struck 
by a reflection born out of a lifetime of observing 
familial relationships. While both Yaakov and Yosef 
came to this meeting after 22 years infused with 
their own feelings of joy - along with undoubtedly 
a host of other feelings as well - at the very least 
there was an actual meeting. The union, despite the 
passage of time and the numerous impediments, 
came to pass. But in this lies an element of sadness. 

For how many fathers and sons (or mothers and 
daughters) does the union never take place. I don’t mean 
an actual reunion after a separation of years. What I 
mean is the meaningful union of emotions and nefashos 
in which parents and children can really ‘meet’ - deeply 
and openly. Often as life will have it, when the children 
are desperately seeking the closeness with a parent the 
parent for one reason or another cannot be present. 
As the child grows the parent wants more involvement 
with the child but by then the most important people in 
the child’s life are no longer the parents, and the child is 
busy establishing his or her own identity. This is the way 
that the course of life proceeds often for decades. Two 
proverbial ships who love each other deeply but who 
gently pass each other in the night. How often at the 
center of all of that exists deep emotions and feelings, 
often complex feelings, that do not get expressed or 
shared? 

What I am describing is not true about many relationships 
between parents and children. Besides being blessed to 
be close to my own parents, I have observed countless 
relationships that stand as a model of inspiration of 
what parent-child ‘unions’ can look like. Sadly, in many 
other circumstances, for one reason or another, there 
might never be an opportunity to solidify or repair the 
shared space between the child and parent. Arguably 

the majority of parent-child relationships are loving and 
solid – or at the very least functional - but could benefit 
from the continued focus on deep and meaningful union. 
The question is are we willing to invest the necessary 
time, effort and emotional buy-in to allow for the 
deepening of these relationships? Are we collectively 
willing to do the necessary work on ourselves that allows 
us to move certain relationships forward? Undoubtedly 
the quick answer to these questions is yes, but do we 
back up that affirmative response by putting our money 
where our mouths are? 

We have a relative who we are very close with who lives 
in Eretz Yisroel and whose parents still live in the States. 
Like all of us, these parents are not getting any younger. 
Our relative had an epiphany several years back that 
why should she wait to make more frequent visits to 
her parents only once they have begun to experience 
the inevitable health problems. She is a mother of 
a large family with extensive personal, professional 
and community obligations. She does not possess 
thousands of excess dollars ready at her disposal. That 
said the relationship was important enough that she 
decided to start making make routine trips to the States 
just to be present and to help to continue to cultivate 
the type of chibbur nefashos that inform Yaakov and 
Yosef’s meeting. 

As previously mentioned, man is always looking 
backwards to parents and grandparents and then 
forwards to children and grandchildren. In a way a 
person finds themselves at the center of a multi-
generational symphony filled with both harmonious and 
occasionally discordant notes. As filled as our lives are 
with a thousand other areas of richness and meaning, 
ultimately our final judgements of our own existence is 
based on whether or not we exceled in that symphony. 
Whether we invested in a deep union with everyone 
who came before and after us. It is that which Yaakov 
expresses in the next pasuk ‘ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל־יֹוֵסף ָאמּוָתה 
 .’and Yaakov said that now I am prepared to die – ַהָּפַעם
Now that Yaakov experienced the union with Yosef and 
the reunification of his family, he felt that his life was 
complete. With everything that he had accomplished, 
both as Yaakov and as the national figure of Yisroel, 
these relationships stood as the centerpiece of his 
life work. What a profoundly beautiful model these 
moments provide in navigating our own lives.

Everyone should have a meaningful and peaceful 
Shabbos

R’ Blass can be reached at blass@yu.edu 

Rabbi Yehoshua Blass, Mashgiach Ruchani – Yeshiva University
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 ומשפע מצות תפילין תשפיע לעבדך
May the influence of the mitzvah of Tefillin be extended to 

Your servant 
I drove my friend home from candle lighting by our Tzaddik, to 
whom we have an attachment. On the way, we started to discuss 
Rabeinu Tam Tefillin and he said that the Tzaddik never talked to 
him about it. I told him that I knew several people whose lives 
were changed by them and I suggested that he start putting on 
Rabeinu Tam Tefillin. 
My friend replied: “It is good that he did not tell me since at the 
moment, I don’t have the money to buy Tefillin. But on second 
thought, the moment he tells me, I am sure the money will come 
too. I don’t know how, but it will come.” 
Two days later, we met again, and he was so excited. He told me 
the following story: “You remember we talked about Tefillin? The 
next day I took my son to candle lighting by the Rav. The boy had 
just started putting on Tefillin and he asked the Rav if at his Bar 
Mitzvah should he put on Rabeinu Tam Tefillin? The Rav told him 
that our custom is to put on Rabeinu Tam Tefillin after we are 
married. My son could not resist, and he asked: “Then why doesn’t 
my father put on Rabeinu Tam Tefillin?” The Rav told him that 
what he has to talk to the father about he cannot talk to the son. 
Now it was my turn and the Rav told me to start putting on 
Rabeinu Tam Tefillin. I only asked for a beracha that Hashem give 
me the money to buy a beautiful pair of Rabeinu Tam Tefillin. 
I received his beracha and the next morning, I went to my 
neighbor in the building and asked if I could put on his Rabeinu 
Tam Tefillin. He was curious as to what had suddenly happened. 
When he heard the answer, he got excited and he told me that in 
two weeks I could take the Tefillin as a gift since from when he got 
married, he became very close to Chabad and for years he wanted 
Rabeinu Tam Tefillin according to Chabad and in two weeks he was 
getting a new pair. I stood dumbfounded and could not believe 
what my ears heard. 
“Just three days ago we discussed it on the way home, the next 
day I was instructed, and the day after a beautiful pair of Tefillin 
was ready for me. 

  נ.פ.כ.
 

Vayigash 
5781 

Lest I see the evil – פן אראה ברע 
One of the Tzaddikim from whom we learn ahavas Yisrael – love of 
Israel – was the Tzaddik Rebbe Shlomke of Zvhil. Many wondrous 
stories are told about him regarding his ahavas Yisrael, to the point 
that he was ready to give up everything he had for the sake of one 
Jew. There was one exception to this, he would never wake a Jew 
from his sleep. Even if someone asked to wake someone else up, 
Rebbe Shlomke would tell him to ask someone else as he could not 
do this. When asked about this, he replied that when you wake 
someone you cause him distress even if the person very much 
wants to get up, at that first moment, he is bothered. He was not 
inclined to cause any Jew this pain… 
Yosef HaTzaddik distressed his brothers in a very strange way. He 
moved them from hope to despair, and he slandered them in 
various illogical ways. Why? The Tzaddikim reveal to us that Yosef 
HaTzaddik wanted to rectify the sin of his holy brothers, the sin that 
they sold him – a grave sin. Yosef HaTzaddik knew that they would 
be punished for this and he wanted to atone for them for this, 
therefore, he did what he did. It is written in seforim that if Yosef 
had continued to distress them for just a little more with his 
‘atonement for sins’ that he did to his brothers, they would have 
had a complete atonement and they would not have had to be 
atoned through the Asarah Harugei Malchus – the Ten Martyrs. 
Now we can ask, really, why didn’t he continue? Why did he stop 
and not continue what he was doing? 
The answer is found in the words of Yehuda when he said (44:34) 
 How can I go up to my father if‘ – 'איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי'
the youth is not with me?’ Yehuda told Yosef: ‘True, as you said, 
Binyamin deserves to be punished for stealing the goblet, but we 
have an elderly father who will not survive the pain. How can I see 
my father suffer like that?’ When Yosef HaTzaddik heard these 
words, he could no longer cause his brothers any pain even though 
he knew that it was for their benefit, and he revealed himself. 
These words are a great moral lesson for us, how careful one must 
be regarding causing pain for another. Especially when it comes to 
family when people usually speak their mind without first thinking, 
we must be exceedingly careful, since we are not as great as Yosef 
HaTzaddik! 

- Tiv HaTorah - Vayigash 
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This is the proper view for a person. Even if someone troubles him 
and causes grief, he should understand that he deserved this pain 
from Heaven, and the punishment that he is suffering is not a 
reason to negate this faith. Even if the punishment demonstrates 
that it was due to a poor choice he made, this is still not a 
contradiction in Emunah since everything is from Heaven. We can 
understand the answer to this difficulty from the story in the 
Gemara of those murdered in Lod (Taanis 18b). 
‘When Turyanus sought to kill Lulianus and Pappus, his brother, in 
Lod, he said to them: “If you are from the nation of Chananya, 
Mishael, and Azarya, let your G-d come and save you from my 
hand, as he saved Chanaya, Mishael, and Azarya from the hand of 
Nevuchadnetzar.” They replied to him: “Chananya, Mishael, and 
Azarya were perfectly righteous who were deserving that a miracle 
be wrought on their behalf, and Nevuchadnetzer was a proper king, 
who was deserving that a miracle be wrought through him. But that 
evil one [you] is a commoner, who is not deserving that a miracle 
be wrought through him, and we are liable to destruction for 
sinning against the Omnipresent. And if you do not kill us, the 
Omnipresent has many executioners, and the Omnipresent has 
many bears and lions in His world who could attack us and kill us. 
But HaKadosh Baruch Hu did not place us in your hand except in 
order to eventually avenge our blood from your hand!” 
Nevertheless, Turyanus killed them immediately. They reported 
that no one had moved from there before a pair of officers came 
from Rome bearing an edict against Turyanus and they split open 
his head with clubs.’ 
We learn from here that even if a free-will person harms someone, 
this does not prove that he truly caused the wound, and when they 
punish him in return is because he agreed to be the reason the 
other one was hurt. The will of Above was that he should not go 
along with this and if he had overpowered his yetzer, he would 
have been saved from this, even though the pain had to be inflicted 
on the one who was hurt. Thus, there are many ways that pain can 
be inflicted and the only reason this particular person was placed in 
this situation was so that he could overpower his yetzer. 
We find something similar by Dovid HaMelech (Shmuel II 16:10) 
where Shimi ben Geira cursed Dovid and when it happened, he was 
not punished for it. Dovid said,  'קלל לו  אמר   Hashem told‘ – 'השם 
him to curse’. That is, ‘If I were not deserving of shame, he would 
not have cursed me. If this is so, then how can I take revenge 
against him? I do not see that he is distressing me at all. I just see 
how he fulfills the will of Hashem, that I accept the shame that is 
rightfully coming to me.’ 
True, before he died, he instructed Shlomo to kill Shimi, but this 
was not revenge for the sin against him, but rather, for the sin he 
committed against Hashem. For this he was judged as rebelling 
against the King, for it was true that the Creator wanted Dovid to be 
shamed, still, He also wanted Shimi to overcome his yetzer so that 
the shame would not come through him. 
The lesson from all that was said is that when you see a person of 
free-will causing someone to suffer, this is not really his free will, 
rather, Heaven is hardening his heart to cause pain, since the 
recipient is deserving of pain. Therefore, the sufferer should not 
harbor hatred in his heart for his suffering.    
 

, גם צער מבעל בחירה הכל בהשגחה פרטית   
Everything is through Divine Providence, 
even grief from the one with free choice 

 
ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה 

לא אתם  אלקים לפניכם... ועתה  נישלחני אלקים לפניכם: ...וישלח 
ח(-שלחתם אתי הנה כי האלקים )מה:ה  

And now, be not distressed, do not reproach yourselves for 
having sold me here, for it was as a supporter of life that G-d sent 
me ahead of you. …and G-d has sent me ahead of you… and now, 

it was not you who sent me here, but G-d (45:5-8) 
The truth of the matter is that Yosef’s brothers needed atonement 
for that act, as we see in the piyyut ‘eileh ezkarah’ in Musaf of Yom 
Kippur, Klal Yisrael paid a heavy price for that sin, and the Asarah 
Harugei Malchus – the Ten Martyrs – were killed al kiddush 
Hashem in a gruesome manner to atone for this. 
However, this awareness did not stop Yosef from believing that 
everything is from Hashem, therefore, he had no hatred 
whatsoever for his brothers. He believed with all his heart that 
despite being liable to receive this pain, it never into the minds of 
the shevatim to cause him pain. Once he realized he was deserving 
of this pain, then he looked for a different reason for it, so he had 
no reason to hate them. 
With these words he wanted to comfort his brothers as well, since 
after he revealed himself to his brothers, they were filled with 
shame and grief for the sin of the sale. The Torah testifies (45:3), 

תו כי נבהלו מפניו''ולא יכלו אחיו לענות או   – ‘But his brothers could not 
answer him because they were left disconcerted before him’, 
therefore, Yosef began to comfort them with the word 'ועתה' – 
‘and now’ (45:5), that is, since there now existed a climate of pain, 
he had to speak to them comfortingly. He began to calm them that 
although they wanted to do bad, ultimately, this did not happen 
and G-d considered it for good, to be sustained, therefore, they 
should not be troubled since their evil intent did not come to be. 
In practice though, they were not comforted by his words since the 
main reason for their pain and shame was the very fact that they 
wanted to do bad. In fact, they did cause pain for many years, all 
the suffering he endured until he was elevated to greatness was a 
result of his sale which was done by them. Since this was so, Yosef 
began to comfort them a second time and again he uses the word 
 and now’ (45:8) as if he had not yet discussed this matter‘ – 'ועתה'
with them, because his first comforting went for naught. 
Now, his words were a comfort for their pain, when he said (45:8), 
 It was not you who sent‘ – 'לא אתם שלחתם אותי הנה כי אם האלקים'
me here, but G-d’, that is, ‘You are ashamed that you planned to 
distress me and you actually did cause me distress, you should 
know that that this was not through you, rather, it was the hand of 
Hashem that did it to me and He did this through you and His main 
purpose was to elevate me’ as the posuk continues לאב  'וישי מני 
מצרים' בארץ  ומושל  ביתו  לכל  ולאדון   He has set me as a‘ – לפרעה 
father to Pharaoh and as a master of his entire household, and as a 
ruler in the entire land of Egypt’. However, to be prepared for this, 
I had to endure various types of pain, and since everything is from 
Hashem and you did not send me, so why are you troubled? 
This view was clear to Yosef, to the extent that when he was 
appointed as second to the king, he took as a wife Asnas the 
daughter of the cursed Potiphar who inflicted tribulations on him 
body and soul. He was the reason he sat in prison for twelve years, 
and after all he did to him, he also slandered him as brought down 
in the Midrash. Still, this did not stop Yosef from marrying his 
daughter knowing that everything is from Heaven. And now that 
he had endured all these hardships, he would not let Heaven test 
him and there was no impediment from his side. 
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An Amazing Revelation from the Megaleh Amukos

We Are Named after Yehudah Whose Name Contains  
the Four Letters of Havaya and a Dalet Alluding 
 to the Four Galuyos in which HKB”H Joins Us

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

are debating one another, what concern is it of ours, it is 
fitting for a king to confront a king.” 

In this profound passage, our blessed sages reveal to us the 
enormity of this confrontation.  Even the shevatim perceived 
that this encounter between Yehudah and Yosef, the forebears 
of two dynasties, had profound significance; it was not merely 
a dispute concerning the matter of Binyamin.  Hence, they 
concluded wisely: “Kings are debating one another, what 
concern is it of ours”—so they remained innocent bystanders 
and did not intervene.  

Indeed, the shevatim opted not to intervene, since they 
understood that what was transpiring was beyond their 
comprehension.  Yet, we, the descendants of the shevatim, 
who have been privileged to study the explanations of 
great luminaries, such as the Rishonim and Acharonim, 
yearn to achieve a better understanding of this momentous 
confrontation arranged by HKB”H.  In fact, what is the meaning 
of Yehudah’s remark to Yosef: “If you please, my lord, may 
your servant speak a word in my lord’s ears”?  

It will benefit us to examine the second divinely ordained 
encounter between Yehudah and Yosef arranged by Yaakov 
Avinu, which is chronicled later on in this week’s parsha.  
After revealing his true identity to his brothers, Yosef 
requests that his father, Yaakov, come down to Mitzrayim 
to join him.  Before descending to Mitzrayim, Yaakov Avinu 
makes certain preparation, as it is written (Bereishis 46, 28): 
 he sent Yehudah—"ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה"
ahead of him to Yosef, to instruct ahead of him in Goshen.  

In this week’s parsha, parshas Vayigash, we read about 
the divinely ordained encounter between Yehudah and Yosef.  
They met to discuss the release of Binyamin, who Yosef was 
holding on the pretense that he had stolen the viceroy’s 
goblet (Bereishis 44, 18): נא ידבר  אדוני  בי  ויאמר  יהודה  אליו   "ויגש 

כפרעה" כמוך  כי  בעבדך  אפך  יחר  ואל  אדוני  באזני  דבר   Yehudah—עבדך 
approached him and said, “If you please, my lord, may 
your servant speak a word in my lord’s ears and do not 
be angry with your servant—for you are like Pharaoh.”  

Amazingly, Chazal characterize this encounter between 
Yehudah and Yosef as the meeting of two kings.  Yehudah was 
the king of the shevatim; it was foretold via “ruach hakodesh” 
that David HaMelech was destined to descend from him.  
Yosef was the King of Egypt.  This encounter was arranged 
by HKB”H, the Grand Orchestrator.  We find the following 
pertinent elucidation in the Midrash (B.R. 93, 2) related to 
the passuk (Tehillim 48, 5): נועדו עברו יחדיו, המה  "כי הנה המלכים 

כיולדה." חיל  שם  אחזתם  רעדה  נחפזו,  נבהלו  תמהו  כן   ,For behold  ראו 
the kings assembled; they came together.  They saw and 
were indeed astounded; they were confounded and fled 
in haste.  Trembling gripped them there, convulsions like 
the travail of a woman in childbirth.  

“The kings assembled” refers to Yehudah and Yosef.  
“They came together”—they each filled with rage against 
the other. “They saw and they were indeed astounded”—
the spectators were bewildered.  “They were confounded 
and fled in haste”—his brothers were unable to respond 
to him, because they were in shock.  “Trembling gripped 
them there”—this refers to the shevatim who said: “Kings 
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Rashi comments: “To instruct ahead of him”: This is to 
be understood as rendered by Targum Onkelos, to clear 
a place for him and to instruct how he will settle in it.  
“Ahead of him”: Before he would arrive there.  According 
to a Midrash Aggadah this means to establish a study hall 
from which instruction would be forthcoming.

Thus, we learn that Yaakov Avinu, via “ruach hakodesh,” 
perceived the enormity of this encounter between Yehudah 
and Yosef.  Hence, as he prepared to go down to Mitzrayim, he 
arranged for a second meeting between the two kings.  Clearly, 
this only heightens our curiosity.  What was so special and 
unique about Yehudah and Yosef?  Why was it ordained from 
above and then later by Yaakov Avinu for these two brothers 
specifically to make the arrangements for the descent of 
Yaakov Avinu and his children into the galus of Mitzrayim?  

The Enlightening Explanation  
of the Megaleh Amukos

I had a wonderful idea!  I would like to clarify the matter 
by introducing an illuminating teaching from the Megaleh 
Amukos on this week’s parsha related to the opening passuk 
of the parsha: “Yehudah approached him and said, “If 
you please, my lord, may your servant speak a word in 
my lord’s ears.”  As usual, his explanation here is concise, 
because he relies on explanations that he has mentioned 
several times elsewhere in his fascinating sefarim.  Therefore, 
I have decided to expand on this tzaddik’s insight, and the 
subject will become as clear as if it was delivered at Sinai.  
May Hashem guide us to reveal the truth!  

We will begin with what the Megaleh Amukos writes in 
parshas Vayeira regarding the passuk (ibid. 18, 1): אליו  "וירא 

 Hashem appeared to him (Avraham Avinu)—ה' באלוני ממרא"
in the plains of Mamre.  As we know, our blessed sages 
instituted that we praise HKB”H three times a day in the first 
berachah of Shemoneh Esreh.  He finds an allusion to the 
four galuyos in the formula of this berachah: לבני גואל   "ומביא 

באהבה" שמו  למען   and He brings a redeemer to their—בניהם 
children’s children for the sake of His name, with love.  
The word מבי"א can be interpreted as an acronym for ,מ'די 

 Madai, Bavel, Yavan (Greece) and Edom (the—ב'בל, י'ון, א'דום
current exile)—the four exiles from which HKB”H redeems 
their children’s children.  

Now, we are taught that the future geulah will come in 
the merit of justice and tzedakah (charity), as indicated by 
the words of the Navi (Yeshayah 1, 27): ציון במשפט תפדה ושביה" 

 Tziyon will be redeemed through justice, and—בצדקה"
those who return to her through tzedakah.  Concerning 
justice, it is written (Mishlei 29, 4): "מ'לך ב'משפט י'עמיד א'רץ"—
through justice a king establishes a land.  He notes that the 
first letters of these four words form the word מבי"א, implying 
that in the merit of justice, we will be redeemed from the 
four galuyos alluded to by this word.  Similarly, concerning 
tzedakah, it is written (ibid. 21, 14): "א'ף י'כפה  ב'סתר  —"מ'תן 
an anonymous gift will cover up anger.  Once again, the 
first letters form the word מבי"א—an acronym for the four 
galuyos—implying that in the merit of tzedakah, we will be 
redeemed from them.  

The Torah attests to the fact that Avraham Avinu valued 
justice and tzedakah (Bereishis 18, 19): אשר למען  ידעתיו   "כי 

ה' לעשות צדקה ומשפט" ואת ביתו אחריו ושמרו דרך  בניו   for I—יצוה את 
have cherished him, because he commands his children 
and his household after him that they abide by the way 
of Hashem, doing tzedakah and justice.  Therefore, HKB”H 
revealed to Avraham that He would redeem his children from 
the galuyos in these merits.  This is alluded to by the words: 
מ'מרא" ב'אלוני  י'י   whose first letters represent the four ,"א'ליו 
galuyos: א'דום י'ון ב'בל מ'די.  

“For the sake of His name with love” 
the Geulah of the Four Letters of His Name

As a loyal servant in the presence of his master, I would 
like to add another tantalizing point.  After we utter the words 
“and He brings a redeemer to their children’s children,” 
we continue by asserting that He does so “for the sake of His 
name, with love.”  Let us explain.  In the Megaleh Amukos on 
Vaeschanan (48), he writes in the name of the Zohar Chadash 
that one letter of the Tetragrammaton—the sacred four-letter 
name—goes with Yisrael into each galus: In Bavel, the letter 
“yud”; in Madai, the letter “hei”; in Yavan, the letter “vav”; 
in Edom, the last letter “hei.”  

This is explained quite nicely in the Arizal’s Likutei Torah 
(Ki Seitzei).  There, he reconciles the fact that Chazal always 
refer to only four galuyos.  For example, they teach in the 
Midrash (B.R. 2, 4): “When the earth was chaos” alludes 
to galus Bavel; “and void” alludes to galus Madai; “and 
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darkness” alludes to galus Yavan; “over the surface of the 
deep” alludes to the galus of the wicked regime (Edom), 
which is unfathomable like the deep.  In another Midrash, 
they expound (B.R. 44, 17):  ,עליו נופלת  גדולה  חשיכה  אימה   "והנה 

אדום" זו  עליו  נופלת  יון,  זו  גדולה  מדי,  זו  חשיכה  בבל,  זו   the—אימה 
passuk states: “And behold—a dread, great darkness fell 
upon him.”  “A dread” refers to Bavel; “darkness” refers 
to Madai; “great” refers to Yavan; “fell upon him” refers 
to Edom.  The Arizal queries why our blessed sages only list 
four exiles—Bavel, Madai, Yavan and Edom—and neglect to 
include galus Mitzrayim among these exiles.  

He answers that the four exiles listed are individual 
entities; each one of them opposes one of the four letters 
of the blessed name Havaya.  Bavel corresponds to the 
letter “yud,” Madai corresponds to the first “hei,” Yavan 
corresponds to the letter “vav,” and Edom corresponds 
to the second “hei.”  In contrast to the other exiles, galus 
Mitzrayim was a general, all-encompassing exile.  It included 
all of the other exiles wrapped up in one.  For, it corresponds 
to the tip of the letter “yud”—“kotzo shel yud.”  “Kotzo shel 
yud” incorporates all four letters of the name Havaya.  For this 
reason, Chazal only mention the four individual exiles and 
omit galus Mitzrayim—which is not a novelty in and of itself, 
but rather encompasses all of the exiles.  

The Megaleh Amukos understands the Arizal as follows: 
HKB”H scattered the four letters of the name Havaya among 
the four galuyos.  One letter of Havaya went into each galus, 
respectively, so that He would always be with Yisrael in galus.  
Thus, HKB”H says (Tehillim 91, 15): "עמו אנכי בצרה"—I am with 
him in distress.  

אהב"ה Two Times "באהבה"

Hopefully, we have shed some light on the praise we 
utter thrice daily: "בניהם לבני  גואל   As we have pointed  ."ומביא 
out, the word מבי"א is an acronym for the four galuyos: ,ב'בל 

א'דום י'ון,   Then, we acknowledge that we are redeemed  .מ'די, 
 for the sake of His name, with love.  By—"למען שמו באהבה"
redeeming us from the four galuyos, the four letters of the 
holy name that were scattered among the four galuyos are 
redeemed.  Ultimately, when HKB”H has redeemed us from all 
four galuyos, the name Havaya will once again be complete; 
all four letters will be reunited.  

We will now add a vital point based on the sacred teachings 
of the Chasam Sofer, zy”a, in Toras Moshe HaShaleim (Drushim 
for Purim).  He focuses on Rashi’s comment at the end of 
parshas Beshalach (Shemos 17, 16) that so long as Amalek 
exists, the holy name remains incomplete.  Now, we know that 
HKB”H loves Yisrael, as it is written (Malachi 1, 2): אהבתי אתכם" 

 I loved you, says Hashem.  Correspondingly, Yisrael—אמר ה'"
are commanded to love Hashem, as it is written (Devarim 6, 
  .you shall love Hashem your G-d—"ואהבת את ה' אלקיך" :(5

Thus, we see that there are two aspects of “ahavah”—
love.  On the one hand, HKB”H loves Yisrael; on the other 
hand, Yisrael loves HKB”H.  Now, two times the gematria of 
 equals the sum of the four letters of the blessed (13) אהב"ה
name Havaya (26).  For, it is due to the union of these two 
loves that the complete name is revealed.  So long as Amalek 
exists, however, they constitute a barrier separating the love 
of Yisrael from their Heavenly Father.  Consequently, the 
Tetragrammaton is not complete until Amalek is eradicated 
from this world.  

Accordingly, we can provide a very nice interpretation of the 
utterance: "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה".  HKB”H redeems 
Yisrael from the four galuyos—symbolized by the word מבי"א—
for the sake of His name—to release the four letters of the 
holy name from the four galuyos.  This feat is accomplished as a 
result of "באהבה"—which can be broken down to read ב' אהב"ה—
alluding to the two mutual, reciprocal loves—between HKB”H 
and Yisrael, and between Yisrael and HKB”H.  

Yosef Set the Stage for the Geulah 
 of Yisrael from the Four Galuyos  

by Having Binyamin Brought to Him

Let us now return to the remarks of the Megaleh Amukos.  
He explains why Yosef was so adamant that the shevatim 
bring Binyamin to him in Mitzrayim.  Then, he devised a ruse 
to ensure that Binyamin would remain with him; he had his 
goblet placed in Binyamin’s saddlebag.  Then, he pronounced 
(Bereishis 44, 17): עבד לי  יהיה  הוא  בידו  הגביע  נמצא  אשר   "האיש 

 the man in whose possession the—ואתם עלו לשלום אל אביכם"
goblet was found, he shall be my slave, and as for you, go 
up in peace to your father.  

His explanation relies on the premise that Yaakov Avinu 
made preparations for the geulah of Yisrael from the four 
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galuyos.  This is alluded to in the passuk (ibid. 37, 1): וישב" 

א'ביו" מ'גורי  ב'ארץ   Yaakov settled in the land of his—י'עקב 
father’s sojournings.  Here, also, the first letters of the last 
four words are the first letters of the four galuyos: י'ון ב'בל מ'די 

 "אלה תולדות :Now, the following passuk states (ibid. 2)  .א'דום

יוסף"  these are the offspring of Yaakov Yosef.  Rashi—יעקב 
comments that everything that happened to Yaakov happened 
to Yosef.  Therefore, it was incumbent upon Yosef to perform 
a symbolic gesture concerning the geulah of Yisrael from 
the four galuyos.  Therefore, he strove to unite Binyamin, 
Menashe, Yosef and Ephraim--א'פרים י'וסף,  מ'נשה,  ב'נימין,   —in 
Mitzrayim.  Once again, the first letters of their four names are 
the same as the four galuyos--ב'בל, מ'די, י'ון, א'דום .  Thus, in their 
merit, Yisrael would depart from all four exiles.  

It appears that we can suggest a reason for this symbolic 
gesture.  We have learned from our master, the Arizal, that 
the galus in Mitzrayim was an all-encompassing galus, 
encompassing all of the other four individual galuyos.  
Thus, it stands to reason that the geulah from Mitzrayim 
encompassed all four of the geulos that would follow.  Hence, 
the Bnei Yissaschar writes (Nissan 4, 3) that for this reason 
our blessed sages instituted the practice of drinking four 
cups of wine on the first night of Pesach corresponding to 
the four expressions of geulah (Shemos 6, 6): ,והוצאתי, והצלתי 

ולקחתי  I shall take you out, I shall rescue you, I—וגאלתי, 
shall redeem you, and I shall take you.  Since the geulah 
from Mitzrayim encompassed all four future geulos, it was 
necessary for Yosef to prepare for those geulos.  For this 
reason, he schemed to have Binyamin remain with him.  

We can embellish this notion based on a teaching in the 
Pesikta D’Rav Kahana (3, 13): According to Aggadah (legend), 
Eisav’s descendants will only be defeated by the offspring 
of Rachel.  A similar teaching appears in Pesikta Rabbasi (13): 
When Shaul became king, HKB”H said, “The descendants 
of Amalek will only fall at the hand of Rachel’s son.  As we 
know, Amalek was the grandson of Eisav and Shaul HaMelech 
was from shevet Binyamin, Rachel’s son.  

Thus, we learn that to accomplish the future geulah from 
the current galus of Edom, namely Eisav, HKB”H will bring 
about the downfall of Eisav’s descendants at the hands 
of Rachel’s offspring.  Therefore, Yosef cleverly gathered 
together Rachel’s offspring in Mitzrayim: ,י'וסף מ'נשה,   ב'נימין, 

 Binyamin, Menashe, Yosef and Ephraim.  As we—א'פרים

have learned, the first letters of their names are the same as 
the first letters of the four galuyos: ב'בל, מ'די, י'ון, א'דום.  In their 
merit, Yisrael will eventually depart from the four galuyos.  

Yehudah Also Set the Stage  
for the Geulah from the Four Galuyos

We will now return to the comments of the Megaleh Amukos.  
Our parsha opens with Yehudah approaching Yosef and 
beseeching him to release Binyamin: “Yehudah approached 
him and said, ‘If you please, my lord, may your servant 
speak a word in my lord’s ears.’”  He hinted to Yosef that 
he was also making preparations for the future geulah; this is 
alluded to by the very name יהוד"ה.  Here is what he writes: 

There is an allusion to the four galuyos in Yehudah’s 
name, since the four letters of the Tetragrammaton 
appear in his name, and the “dalet” (numerical value of 
four) was added to it to allude to all four galuyos.  This 
signifies that G-d is with us in all four exiles.  Hence, all of 
Yisrael is called Yehudah.  

As we explained above, the four letters of the name 
Havaya were scattered individually among the four galuyos.  
This is alluded to in the passuk: “I am with him in distress.”  
This teaches us that HKB”H is with us in every galus and will 
redeem us, in His infinite mercy, in the merit of His blessed 
name, which is with us in galus.  This is the implication of the 
utterance: "באהבה שמו  למען  בניהם  לבני  גואל   as per our—"ומביא 
interpretation above.  So, when Yehudah says: "בי אדוני"—he is 
informing Yosef that the four letters of the holy name appear 
in his name—״בי״-- along with the letter “dalet,” alluding to 
the “dalet” galuyos, in which HKB”H joins us.  

Now, when the Megaleh Amukos writes that therefore all 
of Yisrael is called Yehudah, he is referring to that which 
is taught in the Midrash (B.R. 98, 6).  When Yaakov Avinu 
blesses Yehudah at the end of his life, he says (Bereishis 49, 
8): “Yehudah, your brothers shall acknowledge you.”  Your 
brothers acknowledge you; your mother acknowledges 
you; I, myself, acknowledge you.  Rabbi Shimon ben 
Yochai said: All of your brothers will be called by your 
name.  No one says, “I am a Reuveini,” or “I am a Shimon.”  
Rather, one says, “I am a Yehudi (a Jew).”  Accordingly, the 
Megaleh Amukos asserts that Yaakov Avinu chose to name all 
of Yisrael after Yehudah to give them moral support. Since the 
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name יהוד"ה alludes to the fact that HKB”H is with them in all 
four galuyos, this awareness would bolster their morale.  

Furthermore, the Megaleh Amukos asserts that this is 
the implication of Yaakov’s pronouncement in the berachah 
bestowed upon Yehudah (ibid. 10): לא יסור שבט מיהודה ומחוקק" 

 the staff shall not depart—מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים"
from Yehudah, nor a lawgiver from between his feet, until 
Shiloh arrives, and to him will be an assembly of nations.  
Rashi comments: Shiloh is the Melech HaMashiach, for 
the kingship belongs to him.  This is the significance of the 
name Yehudah; it indicates that HKB”H will redeem Yisrael 
with his sacred name from all four galuyos with the Melech 
HaMashiach from shevet Yehudah.  This then is what Yehudah 
whispered in Yosef ’s ear: “If you please, my lord, may your 
servant speak a word in my lord’s ears.”  He revealed to 
him the secret of the future geulah alluded to by his name.  

Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David

Although the Megaleh Amukos does not write this explicitly, 
the following is ever so evident from his sacred words.  The 
Gemara (Succah 52b) teaches us that HKB”H will bring two 
Mashiachs in the future to redeem Yisrael—one descending 
from Yosef and one descending from Yehudah.  For this reason, 
HKB”H arranged for the divine encounter between Yosef and 
Yehudah in Mitzrayim; it set the stage for the future geulah.  
Yosef assembled Binyamin, Menashe, Yosef and Ephraim—
whose names (their first letters) allude to the four galuyos—
in Mitzrayim; hence, he made sure that Binyamin remained 
with him.  Yehudah revealed to Yosef the secret of his name.  
Since it contains the four letters of the name Havaya, with the 
additional letter “dalet,” it alludes to the fact that HKB”H will 
redeem us from the four galuyos with His sacred name.  

At this point, it is worthwhile to interject what the Bnei 
Yissaschar (Kislev-Teves 2, 25) writes concerning the passuk 
in this week’s parsha: “He sent Yehudah ahead of him to 
Yosef, to instruct ahead of him in Goshen.”  What prompted 
Yaakov to send Yehudah specifically to Yosef?  To answer this 
question, he relies on what we learned from the Arizal, that 
the galus in Mitzrayim incorporated all four of the galuyos 
that would follow.  

Accordingly, this implies that the geulah from Mitzrayim 
also incorporated all four future geulos.  Now, since the 

geulah from Edom, the last of the four geulos, would be 
facilitated by Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David 
(from shevet Yehudah), Yaakov wanted to establish a union 
between Yehudah and Yosef.  This is the underlying message 
of the passuk: “He sent Yehudah ahead of him to Yosef, to 
instruct ahead of him in Goshen.”  Additionally, the gematria 
of the word (358) גשנ"ה equals the gematria of (358) משי"ח, 
intimating that the future geulah will be carried out by the 
Melech HaMashiach.  

The Actions of Yehudah and Yosef Set the Stage 
for Yaakov’s Arrival Symbolizing  

the Building of the Third Beis HaMikdash

We would now like to add a precious point based on a 
teaching in the Gemara (Pesachim 88a): מאי דכתיב והלכו עמים" 

 רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב וגו', אלקי יעקב ולא אלקי

 אברהם ויצחק? אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר

אלא בשדה,  לשוח  יצחק  ויצא  שנאמר  שדה,  בו  שכתוב  כיצחק  ולא  יראה,   ה' 

 What is  כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל".
the meaning of the passuk (Yeshayah 2, 3): “Many nations 
will go and say, ‘Come, let us go up to the Mountain of 
Hashem, to the House (״בית״) of the G-d of Yaakov, etc.”?  
Why specifically the G-d of Yaakov and not the G-d of 
Avraham and Yitzchak?  Not like Avraham, who called it 
a “mountain” (Bereishis 22, 14) . . . And not like Yitzchak, 
who called it a “field” (ibid. 24, 63) . . . Rather, it is like 
Yaakov, who called it (ibid. 28, 19) a “house” (״בית״).  In his 
commentary on Maseches Avos, Derech Chaim (5, 4), the 
Maharal explains that this teaches us that the three Batei 
HaMikdash are in the merit of the three holy Avos.  

Thus, it turns out that the third Beis HaMikdash, which 
will be part of the future geulah, will be built in the merit of 
Yaakov Avinu, who referred to it as a “bayis.”  Based on this 
understanding, the wondrous ways of Hashem are more 
apparent to us.  It was ordained from above that Yaakov 
would descend to Mitzrayim in the aftermath of the heated 
confrontation between Yehudah and Yosef.  As a result of that 
confrontation, Yosef was unable to resist any longer; so, he 
revealed his true identity to his brothers and invited his father 
to come down to Mitzrayim.  Clearly, this was a symbolic 
gesture related to the future geulah involving Mashiach ben 
Yosef and Mashiach ben David.  At that time, the kedushah of 
Yaakov will be revealed in the third Beis HaMikdash.  
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We can now appreciate the profundity of Chazal’s words.  
Concerning the divine encounter between Yehudah and 
Yosef, they expounded: “The kings assembled” refers 
to Yehudah and Yosef.  Yehudah represents the Melech 
HaMashiach descending from David; while Yosef represents 
the Melech HaMashiach descending from Yosef.  “Trembling 
gripped them there”—this refers to the shevatim.  “The 
kings assembled” refers to Yehudah and Yosef.  “They 
came together”—they each filled with rage against the 
other. “They saw and they were indeed astounded”—the 
spectators were bewildered.  “They were confounded 
and fled in haste”—his brothers were unable to respond 
to him, because they were in shock.  “Trembling gripped 
them there”—this refers to the shevatim who said: “Kings 
are debating one another, what concern is it of ours, it is 
fitting for a king to confront a king.” They perceived via their 
“ruach hakodesh” that this confrontation between Yehudah 
and Yosef was orchestrated by HKB”H as a preparation for the 
future geulah.  They said: “Kings are debating one another, 
what concern is it of ours?”  This does not involve us.  “It is 
fitting for a king to confront a king”—to set the stage for 
the final, future geulah.  

So, when Yaakov realized what HKB”H had orchestrated 
in preparation for the building of the third Beis HaMikdash, 
concomitant with the future geulah, he understood what 

he had to do prior to going down to Mitzrayim: “He sent 
Yehudah ahead of him to Yosef, to instruct ahead of him 
in Goshen.”  He united Yehudah with Yosef to set the stage for 
the future geulah; specifically in Goshen--גשנ"ה   possessing 
the same gematria as משי"ח; thus, he alluded to the roles 
of Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David.  Once the 
foundation was in place, Yaakov also arrived in Mitzrayim 
to complete the preparations for the third Beis HaMikdash 
associated with him.  

We can suggest that this is alluded to quite elegantly by 
Rashi’s comment in the name of the Midrash Aggadah: “To 
instruct ahead of him”: According to a Midrash Aggadah 
this means to establish a study hall (Beis Talmud) from 
which instruction would be forthcoming.  We can suggest 
that they specifically employed the term “Beis Talmud” to 
allude to the fact that Yaakov called the third Beis HaMikdash 
a “bayis.”  This indicates that it is to be a house of learning and 
instruction for all of Yisrael, to teach them the novel aspects 
of the Torah that HKB”H will reveal to Yisrael in the future.  
According to the Midrash (V.R. 13, 3), this is the significance 
of the passuk (Yeshayah 51, 4): כי תורה מאתי תצא, אמר הקב"ה תורה" 

תצא" מאתי  תורה  חידוש  תצא,  מאתי   For Torah will come“—חדשה 
forth from Me.” HKB”H said: “A new Torah will come forth 
from Me; novel interpretations of the Torah will come 
forth from me.” 
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he Rambam in the beginning of the fourth Perek of 
Hilchos De'os writes that people are responsible 
to live their lives in a manner which supports their 

ability to do Ratzon Hashem. Therefore, they have to eat 
healthy and keep their bodies healthy. The same would apply 
to any of their personal decisions. Those decisions must 
consider whether it will make fulfilling Ratzon Hashem 
easier or more difficult.
 
The Akeida, describing why, except for specific reasons, it 
would be wrong for Yaakov to have been so sad for the 
loss of Yosef to the point that he lost Nevuah, writes: Ki 
K’mo Sheha’atzlus Hu Chisaron Hamoneya Tivei D’rishas 
Hashleimus, just as laziness is a human fault which holds 
people back from reaching perfection (in serving Hashem), 
Kein Ha'itzavon Hu Moneya Retzono MeHakadosh Baruch 
Hu, so too does sadness hold people back from fulfilling 
Ratzon Hashem.

We have a responsibility to serve Hashem which means 
that we are responsible to create a personal environment 
which allows us to maximize our ability to do so. It includes 
diet, sleep habits, and things that affect our mood. Finally, it 
includes taking medication, when necessary, regardless of 
how that makes us feel about ourselves. That is because it is 
not about ourselves but our commitment to Hashem.
 
Similarly, people often consider their mental health to be 
their own business. It’s not.  A husband or wife is responsible 
to be in top shape to help their spouse whom they have 
committed to. The same is in regard to their responsibility 
to their children.
 
In other words, our personal decisions aren’t personal 
since each decision will affect someone, even Hashem, who 
we are accountable to. While this is a very different way to 
look at our responsibilities, we should consider this as it is 
the way the Torah instructs us to think.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

recently spoke to several people who are very aware 
of the Torah’s expectations of them, specifically the 
requirements of discipline, balanced living, and the 

constant striving towards personal growth. They all claim 
to be Torah-based people and readily discuss the need, and 
desire, to grow in all the important areas.
 
The same would be true in other areas. Some of my 
friends insist they come on time to appointments and 
define themselves by their respect for others when making 
appointments. Yet, their commitment is nothing more than a 
verbal respect for a trait that they have not mastered.
 
They talk with passion about their desire to grow and they 
support it with a belief that they are growing people. Many 
people may see themselves as being that person, yet they 
aren’t seen by others as they portray themselves to be. They 
must do more than wave the banner of individual growth. 

In this article, I want to discuss when people’s claims of 
affiliation, by way of their speech, supports them, and when 
it diverts them from true growth.
 
It is natural for people’s aspirations to be several steps 
ahead of their actual behavior. Thinking a few steps ahead is 
a necessary factor in people’s quest for growth as moving 
the “bar" further with each success keeps people focused 
on the next step. But it’s only helpful when their aspirations 
consistently grow, even if only in small increments, and the 
behavior follows behind in a consistent manner, not when 
the distance between aspirations and growth widens.
 
When the distance between people’s claim of being growth-
oriented and their follow-through increases, it is a sign that 
the aspiring person has chosen, whether consciously or not, 
to create a personal reality that keeps distancing itself from 
what is true reality.  This allows him to believe that he 

I
The Distance Between Knowing And Acting By Rabbi Shmuel Gluck
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is a good person solely based on the respect that 
he gives to personal growth when speaking about it 
with others.  
 
I have a friend who feels good that he can remember every 
Torah thought that I have ever said. If I am saying something 
he hasn’t yet heard, he quickly anticipates the direction 
that I am going with my thoughts.  While he is often 
right (although not as right as he thinks he is), this hasn’t 
translated into the change I would have hoped. Our kinship 
is based more (although not exclusively) on our shared 
perspective but not on real growth. He may think like me 
(I hope that’s a good thing), but he isn’t acting like me. It 
sometimes seems to me that all of his knowledge of 
Torah-based life skills acts as a sedative, holding him 
back from growth of action.
 
Hiding behind knowledge is a challenge that everyone 
grapples with. The nature of people is that they will “fall 
apart” if they don’t think well of themselves. We all know 
people who don’t think well of 
themselves that are haunted by 
anxiety, depression, and a myriad 
of other diagnoses. They are 
paying the price of being honest 
with themselves. While being 
honest with oneself is necessary, 
the honesty is intended to be a 
catalyst for change. Without it 
being a catalyst, honest people 
have the worst of both worlds.
 
Many people have high standards 
for themselves. Those standards 
are often shunted to the far corner of their minds as 
they scramble to keep pace with their children’s carpools, 
homework, Parnassah, and more. So, they publicly embrace 
high standards which they share with anyone willing to 
listen, and believe that they “own” those standards, instead 
of what is the truth, that they dabble in it when it isn’t 
inconvenient. Doing so requires little time and effort.
 
This article isn’t to say that they are not good people. 
They’re just not who they think they are. Despite being 
well-meaning, their disconnect with who they really are has 
a damaging ripple effect on their lives.
 
They will speak to others assuming others see them as they 
see themselves. But others will react to them as they really 
are. I personally become frustrated having a conversation 
which requires a timely reaction to someone who isn’t on 
time (and everyone knows it) but they want to be treated 
as if they are because that’s how they perceive themselves. 

This often creates ill will which the other person can’t 
understand.
 
One of the more damaging results of the false perception 
is with how people interact with their children. They 
assume that their personal, unrealized standards are the 
household norm and, without realizing it, they are asking 
their very young children to succeed in the areas where 
they themselves are failing as adults.
 
I have a second friend who insists that I treat him as if he 
is doing everything he aspires to do. He is indignant when I 
try to offer him a reality check which I only do because the 
gap is so significant that he won’t succeed in life. Eventually, 
because I wouldn’t allow him to live in denial, he has found 
himself another Rebbi, one who is happy to make him feel 
good about who he is. Growth and intellectual honesty will 
take a back seat in his life.
 
Denial is more commonly found when people are emotional 

creatures. They feel good because 
they want to change, even if they 
don’t follow through. In order to 
logically think of oneself as a 
good person, it requires hard 
facts confirming that their 
actions are consistent with 
their standards. But to think 
on an emotional level that 
one is a good person only 
requires them to “feel” like a 
good person.
 
In general, people have the nature 

to limit their self-assessment to the one or two areas in 
which they are succeeding. They then magnify those few 
traits as if they are more than just one or two traits. A 
person can consider himself to be sensitive because he says 
good morning to everyone even though he never turns off 
the lights or closes doors, despite multiple requests.
 
This article is describing to people how we never truly 
know ourselves. Yet, knowing oneself is a sign of a good 
person. It means he has nothing to hide behind. Instead, 
when confronting personal weakness, even if it is the “ugly” 
type, he stands by his commitment to be honest with himself 
and meets it head on.
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"... all of his knowledge

of Torah-based life skills

acts as a sedative,

holding him back from 

growth of action."
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A Study of Shabbos #10 
Tehillim and Shabbos - The Two “Zeichers” and Tehillim 107 

By David Gurwitz 
 

We say during Kiddush every Friday night “zeicher l’Yetzias Mitzrayim and zeicher lemaaseh 
bereishis.”  

These two inyanim represent the two bookends of the year, Rosh Hashanah, the creation of 
Adam, and Pesach, when we left Mitzrayim and became a nation. 

I’d like to try and offer some small way to consider and bridge these major ideas and influences 
as we go through each week leading up to Shabbos Kodesh. 

Let’s start with zeicher lemaaseh bereishis. 

One of my favorite zemiros for Shabbos is “Yom Zeh Mechubad,” which we begin by saying, “This 
day is the most honored of all the days, because on it rested the Fashioner of all of the worlds.” 
According to the Medrash, the expression “mikol yomim - of all the days” means more than 
simply that Shabbos is “different” than the other six days. Shabbos actually has part of the six 
days in it, with enormous ramifications to be able to further appreciate Shabbos. 

How can we understand this? 

The Medrash says that the original week was designed to have six days of 28 hours each, 
reflecting the 28 letters of the first seven words comprising the first sentence of the 
Torah:  “Bereishis bara Elokim eis hashomayim ve’eis ha’aretz.” Targum Yonason translates 
bereishis as chochmah, wisdom. All the wisdom of the world was created at bereishis and it is 
for us to try and find what chochmah we can discover in our lives.  

In this regard, I’ve written before, but it bears repeating, that, as Rabbi Cutler from Monsey told 
me, if you take the value of chochmah, 73, and add up the numbers from 1 to 73, you get the 
value of 2,701, which equals that of “Bereishis bara Elokim eis hashomayim ve’eis haaretz.” 

Everything is in Bereishis, which is revealed to us - if we are worthy to see it - one step at a 
time. 

The Medrash says that there were three sets of “pairs” of days - i.e., Monday and Thursday (day 
2 and day 5), etc., but there was no leader. Therefore, the six days asked Hashem to appoint a 
leader. Hashem agreed, but asked each day to give up 4 hours. Therefore, day 7, Shabbos, was 
formed from donations of 6 separate groups of 4 hours, from each of the six days. Thus, based 
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on this Medrash, Shabbos is honored from all the other days, not just of all the other days, since 
Shabbos actually is, in part, an amalgam of part of the prior six days of creation, every week, 
as well as a harbinger of the following six days. 

If we contemplate this, it can give us great chizuk in our enjoyment and appreciation of the 
arrival of each Shabbos, especially given the directive in Tehillim 92, “Mizmor shir leyom 
haShabbos tov lehodos laShem,” which our sages tell us is an expression of thanks and of Adam 
Harishon’s happiness when he heard that teshuvah was possible. 

Now, let’s move to zeicher l’Yetzias Mitzrayim. 

We are now reading the six parshiyos known as “Shovavim.” This word is formed from the first 
letters of the names of the first six parshiyos in Sefer Shemos - Shemos, Va’eira, Bo, Beshalach, 
Yisro and Mishpatim. They contain the story of Pesach. We can learn a valuable lesson here from 
Pesach about increasing our appreciation of Shabbos by combining two major aspects of 
Shabbos, teshuvah, repentance, and hoda’ah , gratitude.  

First, the word Shovavim sounds like teshuvah. Second, Pesach is called “Shabbos” in the Torah 
in connection with the explicit commandment to count the Omer after “Shabbos.” Pesach 
represents leaving Mitzrayim and leaving our own limitations - one of the meanings of the word 
Mitzrayim, from meitzar, restriction. Therefore, on Pesach - and, by extension, on Shabbos - we 
are encouraged to peh sach, let the mouth speak, about the times in our lives, and in our prior 
week, that we have some awareness of when we were saved and/or released from limitations.  

We get an opportunity to stop and do this every Friday night, before we begin davening, when 
many say Tehillim 107. We learn the bracha of Birchas HagomeI from it. I try to be quite 
punctilious about making time to say this kappitel slowly and meaningfully. Its position here was 
instituted by the Baal Shem Tov, and it expresses gratitude for being saved from choleh, 
sickness; yam, the sea; yissurim, incarceration; and midbar, the desert. The first letters of these 
four words spell the word chaim, life. Saying, and feeling, Tehillim 107 helps create a 
consciousness that life, chaim, is about gratitude.  

The last sentence in Tehillim 107 says, “Mi chochom veyishmar eileh veyisbonenu chasdei 
Hashem - Whoever is wise, let him note these things and they will understand the kindnesses of 
Hashem.” 

Chaim has a value of 68, which equals that of the word chochom.  

That is the bridge of these two ideas that we can consider and enhance on Shabbos. Chaim and 
chochmah are both expressions of zeicher lemaaseh bereishis, as explained above. Gratitude 
from being saved in the four ways from Tehillim 107 reminds us of our experience through 
zeicher l’Yetzias Mitzrayim. Both follow our saying Vayechulu, which is begematria chessed. 

“Mi chochom veyishmar eileh veyisbonenu chasdei Hashem - Whoever is wise, let him note these 
things and they will understand the kindnesses of Hashem.” 

David  
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PARSHAS VAYEEGASH  
YOSEF, THE WAGONS, AND HAGALAS KEILIM 

 
If one ever thought that the media cannot truly influence and change one's ideologies, lifestyles, religiosity, middos, etc, we all clearly 
discovered in 2020 this election year how wrong we are. To the contrary they intentionally brainwash their viewers by broadcasting 
their lies and warped thinking and also by omitting information that would if broadcasted, alter the way we think and form our 
opinions. In short they are not only attempting but also succeeding in controlling our minds, manipulating our thoughts, and 
dominating our lives. What do we have to know and do in order not to allow this hijacking to take place in front of our eyes? 
 
The passuk says that when Yaakov saw the תולגע  the wagons that Yosef sent, he fully believed that Yosef was alive. The Medrash on 
the passuk  יח ינב ףסוי דוע בר לארשי רמאיו  writes וקדצב דמוע אוה ןיידעו והועיגה תורצ המכש ינב ףסוי לש וחוכ בר  Yosef still remained with 
his righteousness even though he underwent many tzaros. Many interpretations have been given to explain the reason for his certainty 
of Yosef being alive and on the madraigah of a tzadik subsequent seeing these wagons. We suggest the following explanation. 
 
The Tolna Rebbe Shlita related that one time the Bais Yisrael of Gur ztl told him that he wants to give him a fundamental lesson for 
life that he should never forget. Dovid Hamelech says in Tehillim (36,5 ( סאמי אל ער בוט אל ךרד לע בציתי . The barometer for determining 
if one is heading eventually for a big fall in spirituality is when he stops feeling disgust by certain aveiros. Everyone has תוליפנ  and 
downs. The most crucial thing is that afterwards he should feel revulsion over his failure. If he senses no repulsion from the evil and 
does not feel any remorse, then that is a red flag for him to realize that he is already standing on the path that leads to greater evils. 
 
We suggest that this yesod is alluded to in the first passuk of Tehillim  דמע אל םיאטח ךרדבו םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא 

בשי אל םיצל בשומבו . In short happy is the person who is not standing on a בוט אל ךרד  which refers to the םיצל םיאטח םיעשר . However, 
unlike the passuk above where it mentions the method of how one refrains himself from falling into that situation by despising the 
evil, this first passuk in Tehillim seems to omit such counsel. The answer is that in the first word ירשא  is hinted the same reason as 
the other passuk. ירשא  is the acronym of another passuk in Tehillim (97,10)  ער ואנש 'והי יבהוא those that love Hashem hate evil. It is 
easy to say I love You Hashem. However, the higher level of loving Hashem is merited by the individual who is moved to the emotion 
of hate and is repulsed by evil whether he is the owner of that evil or others. So in reality this passuk as well gives the advice of how 
to distance ourselves from בוט אל ךרד  and that is by attaining ירשא  which is ערב סאומ  abhorring the aveiros. 
 
The three root letters of תולגע  possess many meanings. It suggests roundness and circle לגלג לגעמ לוגע  , it means mockery געל  and it 
also means rejecting as found in םילכ תלעגה  the process of koshering vessels. Ta’am (taste) is considered as the thing itself. Therefore, 
if the taste of a forbidden object (or food) is absorbed in the walls of a vessel when the vessel is used again the taste may go into the 
food. Therefore, if you cooked meat in a new pot and then cooked milk in the pot, the milk is not kosher because the taste of meat 
absorbed by the pot is now introduced into the milk. By this process of haagalah, the milk or any absorbed taste in the pot is now 
rejected from it. Interesting that the gematriah of לעג  is one more than עלב  which means absorbed. This alludes to the process of 

הלעגה  which removes the העילב  in the vessel. 
 
All three interpretations complement each other. The meaning of round and a circle connotes shelaimus, wholesome for a circle begins 
at one point and ends at the beginning. How does one attain shelaimus when he is influenced from so many outside forces which 
constantly try to sway and seduce him away from his ruchniyus? The answer is that he must daily occupy himself with the process of 

הלעגה . This is achieved by setting aside a minimum of a few minutes a day for self introspection to make a bookkeeping of one's 
deposits and withdrawals concerning his Spiritual Bank. By doing this he can commit to reinforcing good or weak conduct whether it 
be mitzvos, learning, Torah or tikkun hamidos and at the same time ridding himself of undesirable actions, behavior, speech and even 
thoughts. For the first step in the process of הלגעה  cheshbon hanefesh, that one becomes serious and truly desires to upgrade his 
ruchniyus and reach sheleimus לוגיע . This is followed by געל  mocking, which is the acquisition of a clear reframing of the worthlessness 
and negative returns from such forbidden conduct even to the point that wrongdoing becomes סואימ  in his eyes. An allusion to this is  
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the gematriah סואימב  equals םילכ תלעגה For the spiritual . לועיג  is accomplished by distancing oneself from the aveirah as he sees it 
as a disgusting and repulsive behavior. Then the final stage is the rejection, the הלעגה  of such behavior. It is at this time that one 
commits himself to completely eradicate the evil that has been absorbed in one's head and heart.  
This is why the gematriah of 613 is םילכה תלעגה . One carries 613 vessels in himself to serve Hashem 248 limbs which correspond to 
the 248 positive mitzvos and 365 sinews corresponding to the 365 negative commandments. By the process of הלעגה  he preserves 
his purity and wholesomeness of his vessels in order to become a Mishkan for Hashem's Shechinah to dwell inside of him.   
This was the symbolism that Yosef was sending to Yaakov via the תולגע . Chazal tell us that no one was permitted to take or send 
wagons out of Mitzrayim. Yet Yosef was sending to his father these wagons fully laden with produce and products. This definitely 
shows the power position Yosef must have enabling him to achieve such a feat. Secondly, it demonstrated the tzidkus of Yosef who 
was giving testimony to the fact that during all these years he remained on the level of shelaimus because he was constantly making 
a chesbon hanefesh and personally going through the process of degrading the lifestyle of Mitzrayim and ridding from himself all 
influences and manipulations, both mind and body, seducing one to pursue and cling to the physical pleasures that the culture has to 
offer.  
 
Chazal say that a slave never escaped from Mitzrayim. The sefarim explain that this inability to escape was not due because there 
were guards and watch towers observing every movement day and night. The deterrence of escaping from the land was because the 
indulgence into physical and material pleasures was so great and available that even the slaves were slaves addicted to their lusts and 
desires and could not surrender their daily fix even for the price of freedom from bondage. That was how strong the culture and its 
media controlled the minds and hearts of its inhabitants. Yet Yosef, because of his daily cheshbon hanefesh (see Targum Onkeles ) and 
the Hagalah process, was able to remain uninfluenced and manipulated by his culture and he remained on the madraigah of shelaimus 
all through his stay in Mitzrayim both as a slave and as the Viceroy.   
 
With this we can also understand the Chazal that Yosef with his wagons was alluding to the six wagons during the Mishkan period 
which carried the different parts of the Mishkan. What's the connection between the two that made Yaakov believe Yosef remained 
a tzadik?  
The sefer Taam Hatzvi explains according to the gemarah in Shabbos 98 which deals with the sugya of a private domain and a public 
one. It is from these wagons that we learn the halachos prohibiting the taking from one domain to the other on Shabbos. In the 
Mishkan they picked up the kerashim the plank boards, and they were placed on the wagons. We are not allowed to do so to take 
from public domain and bring it to a private one. In the Mishkan they took from the wagons a private domain and placed the boards 
on the floor a public one. We are also not allowed to do so. 
 
In Kabbalah and Chassidus public and private domains symbolize taharah and tumah. דחיה תושר  symbolizes םלוע לש ודיחי  the kedusha 
of Hashem Yisbarach, in contrast to   םיברה תושר  which symbolizes open space with no boundaries, the evil forces in the world.  Yosef 
sent his father wagons which was his testament that his son lived his life in the דיחיה תושר  by Hashem with kedusha and taharah 
even in Mitzrayim. Yosef did not allow any foreign influences to enter his world of Hashem and he remained pure. In the Mishkan 
there were six wagons used to transport the parts of the Mishkan. Each wagon, which represented the reshus hayachid in which the 
holy parts of the Mishkan were carried symbolized the name היוה . Six names of והי'  add up to 156 the same gematriah of  ףסוי . By 
sending wagons to Yaakov, Yosef hinted that he was living in the םלוע לש ודיחי תושר  in all possible aspects. (Kabbalah the six sefiros). 
Yosef through the process of cheshbon hanefesh and תולגע  which symbolizes הלעגה , was in the constant removal of defilement and 
influences from himself absorbed from the םיברה תושר . Yosef always remained in the דיחיה תושר  of Hashem Yisbarach. Yosef gave 
this over to Am Yisrael that even though one can be living in a םיברה תושר , in a decadent galus, he can nevertheless draw his inner 
circle of shelaimus around himself and his family, and live in a דיחיה תושר  with the םלוע לש ודיחי  with kedusha, taharah, and always 
remain a היילע רב . 
 

Rav Brazil 
Gut Shabbos 
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המירצמיתאםתרכמרשאםכיחאףסויינא
“I am Yosef, your brother, it is me, whom you sold into Egypt.” (45:4)

Abba Kohen Bardela says, “Woe is to us from the Yom HaDin, 
Day of Judgment; woe is to us from the Yom HaTochacha, Day of 
Rebuke. Yosef, who was the smallest (youngest) of the tribes, and (when 
he rebuked his brothers) they were unable to withstand his rebuke. 
Similarly, what will we say/do when Hashem rebukes each and every 
one of us in accordance with what he is (or could have been)?” Many 
commentators have commented on this well-known Midrash
throughout the millennia as the paradigm of tochachah, rebuke. After 
all, what did Yosef actually say to them? Two words: Ani Yosef! “I am 
Yosef!” This was sufficient rebuke for the brothers, enough for them to 
realise that they had committed a grave error. Yosef was not the man 
they had made him out to be. Standing before them was the baal
ha’chalomos, the ne’er-do-well dreamer, whom they had ruled deserved 
to die for his evil machinations against them. Now they saw and, with 
two words, it all became crystal clear: they had made a terrible mistake.
They just realised that they had been living a lie, believing that they had 
been justified in their actions against their younger brother, only to be 
rudely awakened from their false reverie to the stark reality that they 
had been wrong.

One day, the unavoidable meeting with Hashem will occur. He 
will utter two words: Ani Hashem, “I am G-d.” How did you live an entire 
life of falsehood? How did you frivolously waste away your time and 
strengths, the numerous gifts that I gave you? We will stand there 
dumbstruck, mute, with nothing to say. We will have no excuses, 
because the time for prevarication will be over. We are before Hashem, 
Who is the essence of truth. All our excuses, rationales and lies – gone.

Yosef added, “that you sold me.” I am the Yosef whom you 
sold. He could have simply said, “I am Yosef.” Why did he add whom you 
sold? Even if they had not sold him, nonetheless, what happened to him 
was an unpardonable injustice, a tragedy of epic proportion. What 
difference does it make whether they sold him or gave him away? Horav 
Yaakov Galinsky, zl, explains that this was part of Yosef’s rebuke. “For 
what did you sell me? For a pair of shoes? Is that all a human being is 
worth? How could you sell me for such a paltry reimbursement?”
Likewise, when the day of reckoning arrives, Hashem will ask us: “For 
what did you exchange the life of the spirit? What was so valuable that 
you felt it prudent to renege the Torah for it? What did you do with the 
time allotted for davening; with the time that should have been spent 
learning Torah? How did you spend it? For what did you exchange the 
spiritual opportunities that I gave you?” Imagine, if Yosef’s holy brothers 
were left speechless, what will we “say” when Hashem asks us these 
questions?

We make the mistake of exchanging spirituality for the 
material and physical, thinking that it is an equal trade, ignoring the 
simple fact that nothing physical endures. Only the spiritual prevails 
over time. A father who had a good life lay on his deathbed. Shortly 
before he took his last breath, he handed his eldest son an envelope:
“This is my will, my last testament to you, which I would like you to open 
prior to my funeral.” He passed away a few hours later. Word spread 
throughout the community. The deceased was known as a benevolent, 

generous man who viewed his fortune as nothing more than a Heavenly 
deposit to be used to help others. Material assets are not here for one 
to be wed to them. They are here to serve a Divine purpose.

The family convened in the side room off the main chapel to 
open and read the contents of the envelope, their father’s last epistle to 
his family. They anxiously wanted to hear his message. The son opened 
up the large envelope only to discover within it two smaller envelopes.
One envelope was marked: “to be opened after the shivah,” seven-day 
period of bereavement. The other envelope had a note in it: “I ask that 
you bury me in my socks. Totty.” A strange request which actually was 
not consistent with halachah. Thus, the son decided that he must first 
confer with the rabbanim. A Jew is buried in tachrichim, shrouds. He 
does not pick out his burial clothes.

The rabbanim apologised, but they could not permit the 
family to follow the wishes of the deceased. The halachah was 
straightforward concerning the garments in which a deceased is to be 
buried. Socks are definitely not among the permitted items. Indeed, at 
the funeral, each rav, after singing the praises of the deceased, 
apologised for not fulfilling his last wish. Following the funeral and 
burial, the family observed the seven bereavement days. On the last day, 
following the Morning Prayer service, they ended the shivah and then 
proceeded to their late father’s study for the reading of the second 
envelope. After what was contained in the first letter, they truly 
wondered what the second letter would say. In the back of their minds 
was their father’s division of assets. Who was receiving what held a 
captivating position in everyone’s mind. While they were all equal as 
siblings, people often have novel interpretations concerning the term 
equal – especially when it applies to one’s inheritance. In addition, 
everyone knew that the deceased was a charitable man. As such, 
everyone who had even an “imagined” organization had his call in for a 
contribution. Sad, but this is reality.

The eldest son opened the envelope and removed a note: “My 
dear children. By now, you have confronted the grim reality that nothing 
material in this world endures. When they say, ‘You cannot take it with 
you,’ they are correct. When a person leaves this world, he cannot even 
take his socks along with him! With this in mind, I hope that you will 
continue to focus your life on matters of the spirit, and, thus, use the 
material assets that I bequeath to you for the performance of mitzvos
and good deeds. Nothing in this world leaves with you, only mitzvos and 
good deeds. This is how I encourage you to spend your newly acquired 
wealth.”

ויראוצלעהכבןימינבוךביוויחאןימינביראוצלעלפיו
Then he fell on Binyamin’s neck and wept; and Binyamin wept upon his 

neck. (45:14)

When Yosef revealed his identity to his brothers, the Torah 
writes that he and Binyamin fell on one another’s shoulders and wept 
profusely. Chazal explain why they wept: Yosef cried over the Batei 
Mikdash which would be destroyed in Binyamin’s portion of Eretz 
Yisrael. Binyamin cried over the Mishkan Shiloh that was once situated 
in Yosef’s portion, which would be destroyed. The obvious question is 
not why they wept, but rather, why should they not weep? Who would 
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not cry after years of separation with one brother longing for the other, 
not knowing if he were dead or alive, spiritually connected or not, then 
discovering how everything was for the good and all was well? Of course 
they should cry when they met! What is the question? These were tears 
of joy, for finally seeing that their hopes had been realised.

Horav Eliyahu Svei, zl, cites the Yalkut (V’Zos HaBrachah)
which quotes Chazal’s reasons concerning the Shechinah’s reposing in 
Binyamin’s portion of Eretz Yisrael in the (Batei Mikdash). One reason is 
that Binyamin was the only brother who had not been involved in the 
selling of Yosef. Hashem said, “I am instructing the builders of the Bais 
Hamikdash to erect it as a place for Jews who pray for Heavenly 
compassion to come to pray. How can it be built in a portion of Eretz
Yisrael belonging to one of the brothers who had been involved in 
selling Yosef? When he pleaded with them to have mercy on him, did 
they listen? No! I will not have the Bais Hamikdash, the place where one 
seeks Heavenly mercy, to be erected in a place that does not represent 
compassion.”

The Yalkut implies that the primary purpose of the Bais 
Hamikdash was to serve as a centre where a Jew could turn to pray to 
Hashem for mercy. As such, the Bais Hamikdash could not stand in a 
portion of Eretz Yisrael apportioned to a tribe which earlier had not 
responded with compassion to their brother’s pleas. Even Yosef could 
not have the Bais Hamikdash in his portion of Eretz Yisrael, because, he, 
too, played a role in the mechirah, sale. The only brother who had had 
no involvement whatsoever in Yosef’s sale was Binyamin. Therefore, he 
was worthy to have the Bais Hamikdash in his portion.

The Rosh Yeshivah derives from here that in order to be 
worthy of having the Bais Hamikdash, one must represent the middah, 
attribute, of achavah, brotherhood/brotherly love, b’shleimus, in 
complete perfection. Binyamin was worthy. How sad it was that the 
Second Bais Hamikdash was taken from us as a result of sinaas chinam, 
unwarranted hatred, between brothers.

Let us now return to the encounter between the two sons of 
Rachel Imeinu – Yosef and Binyamin. When they fell on each other, they 
exhibited brotherly love at its apex. Nonetheless, they wept. Why? They 
saw that the Batei Mikdash and Mishkan Shiloh would ultimately be 
destroyed. This in and of itself was an indicator that the achvah which 
should have reigned was deficient. Had the achvah been faultless, had it 
achieved perfection, the Sanctuaries would not have been destroyed.
They wept because they saw that the perfect love that currently existed 
would eventually deteriorate and no longer retain its perfection. Indeed, 
when Klal Yisrael was divided, the tribe of Binyamin was no longer 
“perfect.” This would happen in the End of Days.

Mah tov u’mah na’im sheves achim gam yachad, “How good 
and how pleasing for brothers to sit together in unity” (Pele Yoetz). Two 
famous brothers whose relationship with one another was flawless were 
Horav Zalman and Horav Chaim Volozhiner. They personified holiness 
and purity from their very entrance into this world. The love and esteem 
they manifested for one another was exceptional. Their father, Rav
Yitzchak, was a parnes, leader and supporter, of the Volozhin 
community. He had a massive library in his house. In those days, any
person who owned a complete Shas, all the folios of the Talmud, was 
considered wealthy and distinguished. As a result, his home was filled 
with Torah scholars from all areas, who came to delve in his priceless 
treasures. Rav Yitzchak and his Rebbetzin, who was a deeply righteous 
woman, opened their home and enabled these scholars to spend days 
and nights engrossed in Torah study, with the greatest comfort and ease 
of mind.

One Torah giant who spent time in Rav Yitzchak’s home was 
Horav Aryeh Leib Heller, zl, author of the Ketzos Hachoshen. One day, as 
Rav Aryeh Leib was engrossed in learning, Rav Yitzchak’s Rebbetzin’s
labour began in earnest. She called for the midwife who came forthright 
to assist her in the birthing process. It was a difficult birth which went 

on for hours, accompanied by serious pain. Never once did the 
prospective mother utter a sound, for fear that she might disturb Rav
Aryeh Leib’s learning. Finally, she gave birth to her first son, Rav Zalman 
(Zalmele). When Rav Aryeh Leib heard of her sacrifice, he blessed her to 
have sons who would illuminate the Torah world with their knowledge 
and leadership. The relationship between these two Torah giants was 
one of pure, unmitigated love and respect, with each one considering 
the other the true gadol. They were two different personalities with 
distinct outlooks on life, but, with regard to the esteem in which they 
held one another their feelings coincided fully.

When the Chortkover Rebbe, Horav Yisrael, zl, left this world, 
his chassidim took it for granted that his two sons, Horav Nuchem 
Mordechai and Horav Dov, would ascend to his position. Rav Nuchem 
Mordechai, the older brother, had spent his life in total devotion to 
Hashem, spiritually perfecting himself to the point that he was an 
undisputed tzaddik. The younger brother, Rav Dov, was greatly 
respected for his erudition in all areas of Torah. His brilliance shone, not 
only in his scholarship, but also in his wisdom and ability to give sage 
advice. Yet, despite their obvious suitability to become Rebbe, neither 
one felt worthy of “sitting in his holy father’s place.”

After much convincing by the closest chassidim, the brothers 
finally relented and agreed to sit at the head of the table. Nonetheless, 
they each adamantly refused to become Rebbe. The issue came to its 
resolution when their mother decreed that they must accept the 
position. They relented, and the two brothers together led their 
chassidim. Their followers were awestruck by the brotherly love and 
esteem they gave to one another. Neither one acted without prior 
consent of the other. Even when a chassid entered with a kvittel, written 
petition, both brothers sat together and, after each one read it, they 
would take turns giving their individual brachah. A chassid who sought 
advice had to speak to both brothers, who would then issue a joint 
response. Any letter sent to them had to be addressed to both, or they 
would not read its contents. They redefined brotherhood. Chazal
establish the barometer for achdus, unity, as k’ish echad b’lev echad, 
“Like one man with one heart.” The Chortkover Rebbes were not “like” 
one man. They were one man; each one totally abrogating himself to the 
other.

הנשגוינפלתורוהל...וינפלחלשהדוהיתאו
He sent Yehudah ahead of him… to prepare ahead of him in Goshen. 

(46:28)

Rashi quotes the well-known Chazal: Yaakov Avinu sent 
Yehudah to prepare the way for the family. He sent Yehudah to establish 
a bais Talmud, house of Torah study, a yeshivah, from where Torah 
would be disseminated. No one questions that Yehudah was a capable 
leader, a spokesman for the family, but was he appropriate to be a Rosh 
Yeshivah? Levi and Yissachar were the two brothers who devoted their 
days and nights to spiritual pursuits. One would have expected that 
Yaakov would have selected either or both of them to be his emissaries 
to build a makom Torah. The answer lies in how we define a Rosh 
Yeshivah, whose function is to be mechanech, educate, a generation of 
bnei Torah.

The Tiferes Shlomo (Horav Shlomo Ganzfried, zl, author of 
Kitzur Shulchan Aruch) explains that Yehudah demonstrated his ability to 
be mekabel achrayos, accept responsibility, when he told Yaakov, Anochi 
e’ervenu miyadi tevakshenu; “I will personally guarantee him; of my own 
hand you can demand him” (Ibid. 43:19). The Patriarch hesitated to 
send Binyamin to Egypt, for fear that he would lose him, as he “lost” 
Yosef. Yehudah countered that he would assume responsibility for his 
safe passage to Egypt and back. To build a makom Torah, an institution 
in which Torah study would thrive and be disseminated to others, it is 
critical that its leader never shirk responsibility.
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A responsive leader is prepared to “own” the problem, 
present a solution and never make the same mistake twice. This way, he 
builds trust among his colleagues and subordinates, achieving the 
respect of those around him. Thus, he gets better results. While we 
often confuse responsibility with accountability, they represent diverse 
mindsets. An accountable leader is answerable, and he is willing to 
accept the results of a project or activity, regardless of its negative or 
positive outcome. A responsible person goes further. He views himself 
as the one who must make the project “happen,” even if it is not 
something in which he personally believes. If it is his job or a position he 
has assumed, he is relentless in seeing it through to the finish line, 
because he has taken responsibility for its completion.

How does achrayos play itself out in the area of Torah 
chinuch? A Torah leader (rebbe, Rav, Rosh Yeshivah, menahel, Rosh 
Kollel) is concerned for each and every talmid, student, regardless of 
background, acumen, pedigree or financial portfolio. He cares and 
worries about everything that involves his talmid, both spiritually and 
materially, because an unhappy student who has external, troubling 
concerns does not learn well. He shares both in his student’s joy and his 
pain and makes every effort to address his needs. Indeed, each and 
every one of the gedolei Yisrael who achieved the pinnacle of greatness 
in the area of chinuch manifested the highest degree of achrayos for his 
talmidim and their institutions. Horav Shlomo Wolbe, zl, cared for each 
and every talmid as a father cares for his son. His care extended far 
beyond the student’s spiritual growth. Every aspect of his student’s life 
was important to him. During the winter, if he would notice a student 
walking around without a sweater (buildings were not heated), he 
would tap the student on the shoulder and ask, “Where is your sweater? 
Are you cold?” Undoubtedly, his caring nature “warmed” the student.
When a student knows that his rebbe cares about him, he feels a sense 
of obligation and gratitude to the rebbe. To absorb oneself in the sea of 
Torah requires a calm, relaxed and happy mind. When one is troubled, 
learning successfully is a challenge. When the talmid perceives that a 
rebbe is devoted to him, it makes all of the difference in the world.

Horav Shimon Shkop, zl, was a brilliant Torah scholar whose 
volumes on Talmud are staples in every yeshivah. He was also a Rebbe
par excellence who cared for every talmid as if he were his own child, as 
well as for those who were not yet his talmidim. Every Jewish child has 
enormous potential, and one never knows how and when it will be 
realised. The following story is a classic which demonstrates this Torah 
giant’s love for a Jewish child and how it played itself out years later.

The Bolshevik Revolution took its toll on Russia and, as always, 
its Jewish population, which suffered whenever an upheaval occurred.
The bachurim studying under Rav Shimon in his yeshivah in Grodno 
were suddenly shocked out of their idyllic Torah study when they heard 
loud shots. Apparently, the war was being brought to their doorstep. As 
the sounds of battle came closer, their thoughts slowly drifted from the 
Gemorah to their lives. Would they survive this incursion? Would they 
ever see their families again? Would their spiritual status be impugned 
as a result of the impending troubles?

Suddenly, the door burst open, and a group of gun-wielding 
soldiers burst into the room. They had the bachurim line up against the 
wall. They looked at their Rebbe, who instructed them to follow the 
orders. Rav Shimon arose from his seat and stood with his students. The 
bachurim, many of whom were still boys, were overcome with fear.
Whatever composure they maintained was due to their revered Rebbe, 
who stood there staring into the faces of the soldiers, without fear. As 
the head of the soldiers stepped forward, Rav Shimon told him, “We are 
prepared to follow your orders and do what you ask of us. We are simply 
studying our Torah.” The soldier did not reply. He just kept staring at Rav
Shimon with penetrating eyes, as if he were trying to place Rav Shimon,
to recall an incident in his life that included the Rosh Yeshivah.

“Rebbe, is that you?” The Rosh Yeshivah looked at the man, 
but was unable to recognise him. The man removed his military cap and 
ordered his men to lower the rifles.

“Rebbe, I know that you do not remember me, but I will never 
forget you. When I was a young man, I came to Telshe Yeshivah (where 
Rav Shimon had been Rosh Yeshivah) for an entrance bechinah, test. As I 
was walking from one building to the next, you looked at me and the 
first thing that you noticed was that a button was missing from my coat.
I told you that it did not really matter. You would not take no for an 
answer, and you insisted that I come to your house, where your wife 
would sew on a button. You said that it was bitter cold outside and, 
thus, important that my coat be properly buttoned to protect me from 
the elements. Your concern and compassion for a total stranger left a 
strong, enduring impression on me. In the end, I decided that yeshivah
was not really for me, and soon thereafter I was drafted into the army.
While my life took a different turn than many had hoped for, I never 
forgot the warmth you showed me that cold, frigid day.” He turned to 
the boys and told them how fortunate they were to have such a Rebbe.
He then ordered his men to leave. They marched away, leaving the 
entire village unscathed, all because of the caring and concern of a 
Rebbe.

Horav Chaim Pinchas Scheinberg, zl, was the consummate 
Rebbe whose love for his talmidim was palpable. In a biography of his 
life, Rabbi Yechiel Spero relates a number of stories that demonstrate his 
love and concern for each of his talmidim. One vignette particularly 
moved me. One of his talmidim, who was now a Rosh Yeshivah, asked 
his Rebbe for a brachah for one of his talmidim. Apparently, he was 
struggling and in need of Divine assistance. As Rav Scheinberg listened 
to his student relate the issues confronting his student, Rav Scheinberg’s 
face manifested pain. It was obvious from his expression how much he 
cared for the struggle of a student whom he did not personally know. He 
asked his student for the boy’s name and the name of his mother, so 
that he could daven for him. His student, the Rosh Yeshivah, admitted 
that he did not know his student’s mother’s name.

Rav Scheinberg looked at his student with disappointment:
“How could a rebbe not know the name of his student’s mother? Do you 
not daven for him?” Rav Scheinberg immediately rattled off this talmid’s
name along with his mother’s name. “Seventeen years ago, you were 
undergoing an issue that was troubling you and occupying your mind. I 
began davening for you then, and I have not stopped davening for you 
for the last seventeen years.”

Va’ani Tefillah

תודוהלהאנךלו
U’l’cha na’eh l’hodos. 

And for You, it is fitting to give thanks.

Na’eh is translated as pleasant/appropriate, which in the 
context of this brachah means that since Hashem is the Source of all of 
our good fortune, it is only proper that we include Him in every 
expression of appreciation to anyone. What is the meaning of ‘pleasant’
with regard to expressing our gratitude to Hashem? Perhaps it is a 
message to those of us who are quick to thank the doctor, who is only 
the messenger, but, when reminded that it all comes from Hashem, we 
begrudgingly thank the true Source of our salvation. This is not very 
pleasant. The tefillah speaks to us: “It is pleasant to thank Hashem.” In 
other words: do it properly; recognise and acknowledge that, without 
Hashem, we have no messenger and no salvation; and, if you are going 
to say, “thank you,” do it pleasantly.
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AAnn  EEmmppttyy  VVeesssseell  
ויאמר  ““  1188::4444 יהודה  אליו  ויגש 
דבר   עבדך  נא  ידבר  אדני,  בי 
באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך  
  ””כי כמוך כפרעה 

“And Yehudah approached him (Yosef) and 
said, ‘If you please, my lord, may your servant 
speak a word in my lord’s ears, and may your 
anger not flare up at your servant - for you are 
like Paroah.”  Yehuda comes forward to Yosef 
and seeks a personal audience with him, the 
viceroy of Mitzrayim.  Yehudah requests that 
Yosef’s anger not flare up against him, for he 
is like Paroah.  What is Yehudah trying to 
accomplish by saying to Yosef that he is like 
Paroah?   

 There are times that one speaks 
words which may sound like words of praise, 
yet to those who recognize what the words 
really mean, they are disparaging words.  
There is a story brought down in the Sefer 
חכמים  תלמידי   there was a person who – שיחת 
was lacking intelligence who came before a 
Gaon in order to receive a letter of approbation 
to show to the people of the town where he was 
headed, so that they would greet him and treat 
him with great respect.  The man asked the 
Gaon if he could write great words of praise, so 
that the Rov of the town and the entire 
community would treat him with the utmost 
respect.  The Gaon wrote: If you want to know 
the worth of this man, know that if he lived in 
the days of Elisha Hanavi, and was standing 
near the wife of Ovadiah while she was filling 
all the jugs with oil, the oil would have never 
stopped flowing. (The wife of Ovadiah was in 
dire straits due to the great Chesed she and 
her husband did for many Tzaddikim. Elisha 
performed a miracle.  He told her to gather as 
many empty jugs and vessels as she could, and 
to take the small amount of oil she had and 
pour from it into the empty jugs.  She filled 
many jugs, and then the Navi tells us that the 
oil stopped flowing).  The man was overjoyed 
with this glowing letter he received from the 
Gaon, for it appeared to him that he was 
portrayed as a real Tzaddik. Had he been there 
with the wife of Ovadiah, in his Zechus, the oil 
would have continued to flow. The man 
travelled to the other town, and as soon as he 
arrived there, he went directly to the Rabbi to 
give him this letter of approbation.  In that 
town, there was a custom regarding the guests 
who stayed there.  There were seven classes of 
people, and each person would be a guest by 
the host befitting his caliber.  If the guest was 
a great man, he would be put up by the 
wealthiest in the city, while if a person of 
inferior stature came, he would be sent to the 
home of the Shamash of the Bais Hakneses –
the lowest of them all.  The Rov read the 
approbation and realized what it said. He 
understood the value of the man in front of 

him, and immediately sent him to the home of 
the Shamash.   

The man was completely 
dumbfounded.  He was pained over being sent 
to the Shamash, but had no choice.  When he 
got to the home of the Shamash, he told the 
Shamash what happened and asked him to 
explain how this could have happened.  The 
Shamash responded to him: You thought that 
letter you have states your greatness, and that 
the Gaon lied stating you were great.  The 
Gaon did not lie in the letter, rather he stated 
the truth.  He stated that you are like an 
empty vessel with no wisdom and of no value.  
Had you been with the wife of Ovadiah, the oil 
would not have stopped flowing. As soon as 
there were no more empty vessels, the oil 
stopped flowing but had you been there, you 
are an empty vessel, so the oil would have kept 
on flowing.  We see from this story that fools 
do not understand the meaning of words, but 
the wise do understand.  Yehudah said to 
Yosef, “ כמו  כפרעהכי  ך  ” – The fool would think 
that Yehudah was praising Yosef, but the wise 
man would understand that Yehudah was 
deriding Yosef, that just as Paroah was a liar 
and said that he was the one who controlled 
the Nile river, so too you, Yosef, think you 
know all the hidden secrets of the worlds – but 
you don’t. ( עוד יוסף חי) 
 Rashi says that from the words, “  ואל
אפך  we learn that Yehudah spoke harsh ”יחר 
words to Yosef.  Where do we see the harsh 
words of Yehudah – as it seems that all his 
words are words of Rachamim?  Makkos 11b – 
Rebbe Yehudah says in the name of Rav, that 
if one makes a vow of excommunication, Nidui, 
on a condition, it requires annulment. Even if 
the condition has not been met, the ban is in 
force and must be formally annulled.  Where 
do we know this from?  We learn it from 
Yehudah.  He told Yaakov that if he does not 
return Binyamin to him, he will be 
excommunicated – he will lose his portion in 
the next world.  Rebbe Shmuel Bar Nachmani 
said in the name of Rebbe Yochanon that 
throughout the forty years that Klal Yisroel 
were in the Midbar, the bones of Yehudah 
shook around in his coffin, until Moshe got up 
and beseeched Rachamim for Yehudah, that 
Yehudah finally had peace. Rashi says that 
Yehuda’s skeleton was no longer intact, while 
the remains of all his brothers were. The 
perplexing question is what was Yehudah 
thinking by declaring this Nidui, for even if he 
fulfilled the condition, he would still be 
excommunicated? Additionally, even after he 
did declare this excommunication, why didn’t 
he annul it, so that his bones should not need 
to roll around until Moshe came?    

Tosfos over there says that when the 
Gemara says that a Nidui on condition needs 
to be annulled is only when it is not in one’s 

own hands to fulfill the condition, and 
therefore the Nidui is in effect when the Nidui 
is made, even if the condition is met.  However, 
if it is completely in one’s control as to whether 
he will fulfill that condition or not, at the time 
of the Nidui, we know that he will certainly 
fulfill his words, and therefore if the condition 
is in fact met, then the Nidui is nullified.  
Yehudah believed that it was in his hands as 
to whether or not he would be able to bring 
Binyamin back to his father.  The Medrash 
tells us that Yehudah had devised a plan of 
dividing and conquering, and had no doubt 
that if need be, between him and his brothers, 
they would be able to wipe out Mitzrayim.  
Being that Yehudah was sure that he was in 
control of the condition, he therefore made the 
Nidui, and felt there was no need to annul it.  
However, as we see what happened after that, 
it is apparent that Yehudah was wrong.  Klal 
Yisroel ended up being servants in Mitzrayim 
for 210 years.  This was a decree from Hashem, 
and in fact, Yehudah was wrong.  Even if he 
wanted to wipe out the Mitzriyim, he would 
have not been able to accomplish it.  Being that 
he was not in control of the Nidui, the Nidui 
took effect and he should have annulled it – yet 
he did not for he believed he had no reason to.  
By the fact that Yehudah was willing to make 
the Nidui, it tells us that he was prepared to 
and believed he had the ability to wipe out 
Mitzrayim – those are the harsh words that 
Rashi is referring to that Yehudah said to 
Yosef. (ברך משה) 
 Yehudah was either giving him a 
great compliment, or completely disrespecting 
him.  If Yosef took it as a compliment that he 
was as great as the great king Paroah, then 
Yehudah wanted him to exonerate Binyamin, 
for this whole issue with the goblet was petty 
to a great individual such as Yosef.  If Yosef 
was truly wise, and did not see it as a 
compliment that he was like Paroah, but 
rather that it was not complimentary to be 
compared to Paroah, then Yehudah was telling 
him that the same way he does not fear the 
silly Paroah, he also does not fear Yosef.  
Therefore, Yosef had better let Binyamin go 
free, or would face harsh consequences.  
Yehuda had no doubt in his mind that he could 
wipe out Yosef and the entire Mitzrayim, and 
it was a veiled threat to Yosef that he better 
let Binyamin go.  While Yehuda was very 
brave and sought to fulfill his word to bring 
Binyamin back to his father, he may have 
faltered. He was so sure that he would be able 
to wipe out Mitzrayim, and had no doubt that 
he would actually be able to bring Binyamin 
back to his father – that nothing or no one 
could stop him.  We must know at all times 
that we need Siyata Dishmaya in all that we 
do.  May we be Zoche to have Siyata Dishmaya 
in our Avodas Hashem.   
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Now You Know! 
In counting the 70 people who came 
to Egypt from Yaakov’s family, the 
Torah lists ten sons of Binyamin. The 
Gemara in Sotah (36b) tells us that 
they were all named in memory of 
Yosef or something he endured.  
For example, Bela was because Yosef 
was swallowed (Nivla) among the 
nations. Chupim was because he was 
not at Yosef’s marriage chupa. 
In Parshas Pinchas, though, when the 
families of the Jews are counted, 
some of these ten sons are shown to 
actually be grandsons. So which is it? 
Were they his sons or his grandsons? 
The actual facts are irrelevant to us 
because these people did exist but 
their actual generational status 
doesn’t affect us today. 
What is significant, though, is the fact 
that these grandchildren were 
considered like children. Though that 
in itself is not a new concept (and 
that’s how Avraham said Sarah was 
his sister) there is a meaningful 
lesson here. 
Binyamin’s deep feelings about his 
brother transferred to his children to 
such an extent that they, too, named 
their children after their missing 
uncle.  Our children, and others, will 
take cues about what’s really 
important from people they look up to 
and trust, like us. We should 
understand this power and use it to 
influence people in a positive way. 

Thought of the week: 

The greatest victory lies not 
in winning over people, but 
in winning people over. 

 (WU:HM TYwARB) „.WTA WYXA WRBD IK YRXAW OHYLE VBYW WYXA LKL QwNYW‰ 
“And he kissed all his brothers and cried upon them, and after this his brothers 
spoke to him.” (Beraishis 45:15) 

From the very beginning, Yosef loved his brothers and wanted to be close to them. But 
he was different. He was smarter than the rest, had more potential than they did, and 
their father Yaakov recognized that Yosef from head and shoulders above his brothers. 
This brought out the worst in them and they grew to hate him. 

For his part, Yosef never hated them. When he went to find them as they were grazing 
the sheep in Shechem, a man asked him, “What do you seek?” His answer was, “I 
seek my brothers.” The man replied cryptically, “If you seek your brothers, (meaning 
brotherliness,) they have left this place.” But Yosef was undeterred. 

When they sold him into slavery, he still didn’t hate them. He still wanted the closeness 
he’d craved from his youth. But he was far from home and his wishes seemed to be 
dashed. It would take twenty-two years for his dreams to come true, and then, his 
brothers appeared before him in Egypt and bowed to him. They were at his mercy, and 
yet, he still wanted their love. 

He risked his life to reveal himself privately, so they would not be embarrassed. They 
could have killed him before he told them who he was, but that was a risk he was 
willing to take for them. He never grew to hate them. 

Now, when Yosef let them know that he harbored no ill will towards them, it was not 
enough for him to say it and leave it to them to reconcile with it. He saw how terrified 
they were when he revealed himself, and when they were sure he would retaliate and 
take out his wrath on them. Yosef could not let them remain that way. 

He therefore went out of his way to hug and kiss each one; to cry genuine tears for the 
time they’d lost, until the brothers realized that he was still the same Yosef he always 
was, who wanted to be close to them. Only when they were able to speak to him 
without fear, and ask him what had happened after they sold him, was Yosef able to 
feel comfortable that he had achieved his goal. 

True victory is not silencing your foe, but bringing him to love you. That understanding 
is what set Yosef apart and is something we would all do well to learn. 

Shmuel HaNagid was a vizier to the Caliph of Granada and leader of the Spanish-Jewish 
community.  A Jewish man once bad-mouthed him and the Caliph, following accepted 
Muslim protocol, instructed R’ Shmuel to personally “cut out that man’s evil tongue.” 

R’ Shmuel took the trembling man to his home and made him comfortable.  He treated him 
as an honored guest and never mentioned the issue of his being insulted, nor did he take 
the opportunity to belittle the man for his affront. Some time later, the Caliph called for the 
man to see that his order had been carried out. The man could not stop lavishing praise on 
Shmuel HaNagid for his wisdom, kindness and generosity. 

The Caliph was incensed at R’ Shmuel.  “How dare you disobey me?  I told you to cut out 
his tongue, yet he still speaks!”   

R’ Shmuel responded with typical insight, “Your eminence, you told me to cut out his “evil” 
tongue, and that’s exactly what I have done.  Don’t you see how this tongue only speaks 
with sweetness and love?” 

©2020 – J. Gewirtz 

H‰H‰H‰H‰E OXNM IB HwMW RZEE OXNM IB HwMW RZEE OXNM IB HwMW RZEE OXNM IB HwMW RZEYLYLYLYLA ÂR RBA ÂR RBA ÂR RBA ÂR RBXH TB IXH TB IXH TB IXH TB IYYRB HQBRYYRB HQBRYYRB HQBRYYRB HQBR        , HwM , HwM , HwM , HwM ÂRÂRÂRÂRH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰ELH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰ELH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰ELH IB AQLEMw LAWMw , ISYN LARsY ÂR TB ABYL N‰EL    
TYMLTYMLTYMLTYMLWw TB LXWw TB LXWw TB LXWw TB LXR  ,R  ,R  ,R  ,IYYRB HQBRIYYRB HQBRIYYRB HQBRIYYRB HQBR    TB TB TB TB HZYLE HZYLE HZYLE HZYLE OYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY WOYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY WOYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY WOYRML HMYLw HAWPR TWKZL U‰XLDBY W    

HQBR HQBR HQBR HQBR TB HMXWR TB HMXWR TB HMXWR TB HMXWR     ,LZYR,LZYR,LZYR,LZYR    IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,IB HwM DWD,  HQBR IB OYRPA ,    HNX YMENHNX YMENHNX YMENHNX YMEN    IB RYAMIB RYAMIB RYAMIB RYAM    OYYXOYYXOYYXOYYX    
    

E-mail Subscribe to info@JewishSpeechWriter.com 

Share in the zechus of spreading 
Torah by sponsoring an issue of 

the Migdal Ohr for only $36. 

E-mail info@jewishspeechwriter.com  

to sponsor an issue in honor of a 

special occasion, in memory of a 

loved one, or just because you love 

Hashem, His Torah, and His people. 

 

Your impact on the world 
will be as big as your 

impact on other people. 
Print, e-mail, and share Migdal Ohr 

with others. 
  You’ll be glad you did.   
E-mail ‘Subscribe’ to 

info@JewishSpeechWriter.com 
 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

  4    
 

 

 

 

😊😊

😊😊

אבל תגיד תודה על מה שאתה 
כן יכול

  

 העלון 

כבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן ל
 פיגא זיע"א.

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן 

בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה  לעילוי נשמת פערל
 בתוך שאר כל נפטרי ישראל

ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של 
בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים 

 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות. וכן להצלחת כל

 ראובןלהצלחה ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של נתן בן 
 וב"ב.

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, 

 ע"ה ימנה בת אסתרוכן לעילוי נשמת 
 לעילוי נשמת שרה בת יהודית אדית.לעילוי נשמת ניסים בן אלגרה ע"ה. 

 נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה.לעילוי 

 ושיעורים נוספים לשמיעת שידור זה בשידור חוזר
 :] 4[שלוחה  בקו האמונה

026444250 

 9לקבלת צינתוק בכל פעם שמתקיים שידור חי יש להקיש על המקש להרשמה 
 בכניסה לקו
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בשביל 
מה באת לעולם הזה? תשאר שמה בשמיים אין שום 

בעיות, בשביל זה לא בראתי את העולם

 

 

על המצווה 
מקבלים שקל, על שמחה במצווה מקבלים מליון 

שקל

כל מי שרוצה שיהיה 
ציא כל שבוע לו חלק בהפצה, אנחנו רוצים להו

צוותים מהישיבה עם ספרים ודיסקים שילכו בית 
בית וימכרו ספרים ודיסקים וחוברות של הרב 

שיחיה, וזה עולה כסף! צריכים לשלם דלק לרכבים 
שיוצאים, ולקנות להם ספרים ודיסקים וחוברות, 

וזה כסף! אתם יכולים לקחת חלק, שכל שבוע יצאו 
  0527161619אברכים מהישיבה ויפיצו לזכותכם! 
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מופץ
להפיץ

מזה נעשה הריח הכי יפה!

שהיו מתבטלים כל הצרות! 
כל הצרות היו מתבטלים!

ַכְרָּת ֶאת ָּכל ַהֶּדֶר� ְוָזֽ

 

 

, ירד אחרי התודותוהנה הבדיקה האמצעית כבר 
הכל נקי! הכל נקי! –הבדיקה האחרונה חצי. 

אינה נשאית

הדרך של התודה זו הדרך הכי חזקה להתקרב 
  השי"ת, הכי חזקה!ל

השערים של השירה לא 
ננעלים! 

 

זו לא התורה שאני רוצה! תורה 
שאין לך שום בעיות? לא בשביל זה בראתי את העולם 
הזה! ללמוד תורה בלי שום בעיות? בלי נסיונות של 

ורה בלי משכנתא פרנסה, בלי משכנתא על הראש, ת
זה לא מעניין אותי! זה לא מעניין אותי תורה בלי 
משכנתא. תורה בלי אישה, בלי אישה זה לא מעניין 

אותי. תודה בלי ילדים...
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 פרטים בהלכות גניזה
האם יש איסור לכתוב דברי חול בכתב דפוס שנקרא 
"כתב אשורית" דהיינו הכתב שדומה לספר תורה, 

ואם אסור, כיצד נוהגים היום לכתוב עיתונים 
בכתב דפוס?

לכתוב  שאין  נוקטים  אנו  להלכה 
אשורית"  ב"כתב  חול  של  דברים 

מכיון שהתורה נכתבה בכתב זה 
יש בו קדושה ואין ראוי לכתוב בו 
דברים של חול, וכן פסק הרמ"א 

(שלחן ערוך יורה דעה סימן רפ"ב סעיף ב'), 

מכל מקום כתב דפוס המצוי בזמנינו 
אינו כתב אשורית, כי יש בו עיצובים שונים 

ואינו דומה לכתב של ספר תורה וממילא אין 
איסור בכך. שו"ת שאלת שלמה (חלק ב' סימן צ"ג). ולכן 

נוהגים להקל בכתיבת העיתונים בכתב דפוס מכיון 
שאינו דומה לכתב של ספר תורה.

ומכל מקום לכל דבר מצוה מותר לכתוב הזמנה גם 
בכתיבה של ספר תורה ממש, ולא נאסר אלא לכתוב 

דברי חול ממש. שו"ת כתב סופר (אבן העזר סימן כ"ב).

קיבלתי הזמנה לחתונה והיה כתוב עליה פסוק 

"עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים", האם 
ההזמנה חייבת גניזה?

לכתוב  איסור  יש  כי  להבהיר  יש  ראשית 
טעמים  שני  ויש  הזמנות,  גבי  על  פסוקים 
את  שמביא  משום  ראשון  טעם  בדבר: 
פסוקי התורה לכדי ביזיון שמשליכים 
אותם בפח האשפה, וטעם נוסף 
משום שאסור לכתוב פסוק שלם 
או חלק מהפסוק, רק ג' תיבות ולא 
יותר. רמב"ם בתשובת פאר הדור 
(סימן ד') שלחן ערוך (יורה דעה סימן רפ"ג 

סעיף ד') ט"ז (שם). 

מה הדין אם משנים מעט מלשון הפסוק, וכגון 
שכותבים "תפארת בנים אבותם" במקום "ותפארת 
בנים אבותם" שמשמיטים את הוא"ו של "ותפארת", 

האם זה מספיק או שבכל אופן צריך לגנוז?

הרמב"ם בשו"ת פאר הדור (סימן ד') כתב שאין לכתוב 
יותר משלשה מילים מתוך הפסוק, ובשלשה מילים גם 
יש להחמיר שצריך גניזה. פתחי תשובה (סימן רפ"ג). אמנם 
במקרה שמשנה את הפסוק במעט כפי שמופיע בלשון 

השאלה שהשמיט את האות ו' של "ותפארת", אין איסור 
וההזמנה אינה צריכה גניזה. 

האם מותר לכתוב תאריך לועזי בהזמנות לאירועים?

לכתחילה ראוי להימנע שלא להזכיר תאריך לועזי 
כלל, ויש פוסקים שנוקטים שיש בזה איסור תורה "ושם 
אלוקים אחרים לא תזכירו". שו"ת מהר"ם שיק (יו"ד סימן 
קע"א). ומכל מקום אם אינו כותב את התאריך במלואו, 

וכגון שבמספר השנים כותב רק שתי ספרות אחרונות 
[כגון שבמקום לכתוב 2019 כותב 19] יש מקילים שאין 
איסור שו"ת מאור יהושע (סימן ל"ו), והטוב ביותר שיכתוב את 
התאריך העברי ועל התאריך הלועזי יוסיף את המילה 
"למניינם" [כגון אם האירוע יחול ביום ראשון הבא עלינו 
לטובה י"ב מרחשון תש"פ, יכתוב את התאריך הלועזי 
10/11/19 למניינם]. משמרת שלום (הלכות שמחות אות מ).

כשכותבים בהזמנות "ובשמחתכם ישמח ליבנו גם 
אנו" האם יש חשש נדר שיהיה חייב להגיע לכל 

השמחות שיזמינו אותו?

אף שאין בזה חשש נדר, כי בוודאי אין כוונתם להתחייב 
בכך אלא רק כותבים כן על דרך המליצה אבל לא בתור 
התחייבות, מכל מקום ראוי להוסיף את המילים "בלי 
נדר" כי יש פוסקים החוששים לכך, ואם לא הוסיף אין 
חשש נדר בזה. ספר מילי דבי הילולא מהגר"מ גרוס 

שליט"א (עמוד ט"ז). 

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

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

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

התודה

בפרשתינו (בראשית מו א) מסופר שכשיעקב אבינו 
היה בדרכו לירידה למצרים עצר בבאר שבע להקריב 
קרבנות, וכפי הכתוב: "ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא 
ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלאֵהי ָאִביו ִיְצָחק", בפירוש 
רבי אברהם בן הרמב"ם כתוב שקרבנות אלו היו זבחי 
תודה על שמצאו את יוסף הצדיק, וכיוצא בזה כתב 
בתוספות השלם שהביא קרבן תודה על שיוסף עודנו 
חי, ואמר כשם שיצחק נעקד והיה ראוי להיקרב והביא 
אייל תמורתו , כך אני הייתי אמור להתייסר, וניתן בני 

יוסף תחתי.

ובמדרש (ב"ר צד ה ע"פ ביאור העץ יוסף) הביא בשם 
ריש לקיש שכיוון שמע שיוסף קיים ועומד בצדקו, הביא 
קרבן תודה על שהתקיימו י"ב שבטים, שהם כנגד י"ב 
עמודי עולם וי"ב מזלות, וזאת מכח הברית שלא יכלה 

שבט מישראל.

ורואים מכאן יסוד עצום ללמוד מיעקב אבינו ע"ה עוד 
לפני בכלל שהוא פוגש את יוסף הצדיק ועוד טרם יורד 
לתוך חשכות מצרים הוא פותח בתודה והודאה כי תודה 
זו היא בוודאי בגדר של הודיה שלא מן חובות התודה, 
כי קרבן התודה באה רק על אחד מארבעה דברים, 1. 
יורדי הים. 2. הולכי מדבריות. 3. בית האסורים. 4. חולה 
שנתרפא. ואילו על שמועה על בן שנשאר בחיים אין 
חובת קרבן תודה ובכל זאת בוחר יעקב אבינו להביא 
קרבן תודה על השמועה שבנו נשאר בחיים, אפשר 

לומר שיעקב אבינו מבין שהדרך לנצח את חשכות 
מצרים זהו רק ע"י תודה והודאה.

וכמו שהרב כותב בספרו שעריו בתודה (פרק שני) 
שעניין זה של להודות ולהלל, הוא תכלית הבריאה 
והמדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג, כמובא בספר 
דברות אליהו, על יעקב אבינו שנאבק עם שרו  של עשו, 
ובבוקר אמר לו המלאך: 'שלחני כי עלה השחר" כלומר 
המלאך צריך ללכת לומר שירה.' אמר לו יעקב: 'לא. 
לא אניח לך, עד שתברך אותי.' והמלאך ברך אותו כך: 
״ויאמר - לא יעקב יאמר עוד שמך כי ישראל וגו'״. שואל 
על זה בספר הנ״ל: הרי המלאך לא ברך את יעקב רק 

שינה לו את שמו לישראל', והיכן הברכה?

ומתרץ: ש'ישראל', זה אותיות 'שיר-אל', וזו היא ברכתו 
של המלאך ליעקב, שתמיד ישיר לה'. כך למעשה אמר לו 
המלאך: הברכה שאני מברך אותך, היא - שתגיע לדרגה 
שתמיד תשיר לה'! בכל מצב, בכל מה שיעבור עליך, 
אתה תשיר לה', שבזה תהיה בדרגה הגבוהה ביותר שיש 
בעולם הזה! ואכן לשיר ולהודות ולהלל  לה' יתברך, זו 
למעשה התכלית של עם ישראל, כמו שכתוב בישעיה: 
״עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו״, ש'פרושו במלים פשוטות, 
שה' יצר את העם הזה לשם כך, שיספרו ויפרסמו את 
הניסים והנפלאות שה' עושה, ויודו לה', וזה מה שיעקב 
עושה עכשיו בדרכו לארץ מצרים יודע יעקב אבינו 
כיצד אפשר לנצח את החושך של מצרים את חשכת 
הגלות הקשה ללכת עם תודה והודאה כבר בכניסה 
לארץ מצרים, וזה מתקשר היטב עם דברי מוהרנ"ת 

(ל"ה הל' פריקה וטעינה) שהשבוע יום ההילולא שלו 
שאמר: ״כי באמת, אם היו הכל שומעים לקול צדיקי 
אמת, ללכת בדרך זה, להאמין תמיד בה' יתברך שהכל 
לטובה, וליתן שבח והודיה תמיד לה' יתברך, בין בטיבו 
בין בעקו כמו שכתוב: בה' אהלל דבר באלקים אהלל 
דבר, בודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגליות לגמרי 

וכבר הייתה גאולה שלמה״.

ְּכֶׁשָּׁשַאל ַּפַעם ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ֶאת ַרֵּבנּו ֶׁשְּיַפֵרׁש לֹו 
ָּדָבר ְּבֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, א ָעָנהּו ַרֵּבנּו ְּכלּום, ַרק 
 ְלַקֵּמט ֶאת ִסְפִרי ְּכִפי ְרצֹוְנ ָאַמר לֹו: "ָיכֹול ִהְּנ
(לֹוַמר ּבֹו ֵּפירּוִׁשים ִּכְלָבְב) אּוָלם ַאל ִּתְפַגע ִּבְסִעיף 

ָקָטן ֶׁשַּבֻּׁשְלָחן ָערּו" ! (שיש"ק ב-קלא).

ָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת: ִהְתעֹוְררּות ַהָּבָאה ִעם ִהְתַחְּזקּות 
ּוֵמֲחָמָתּה, ִהיא ִהְתעֹוְררּות ֲאִמִּתית ְוֵיׁש ָלּה ִקּיּום, ַמה 
ֶׁשֵאין ֵּכן, ְּכֶׁשָּבָאה ַהִהְתעֹוְררּות ְלא ַהִהְתַחְּזקּות 

(שם ב–תקו).

מֹוַהְרַנ"ְּת ָאַמר: "ְּבֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָחְרִּפי ֶאְפָׁשר 
ִלְפעֹל ְלַמֲעָלה ְּכמֹו ְּבֵליל ָּכל ִנְדֵרי..." ְּכֶׁשּזֹוִכין ְּבַלְיָלה 
ָארֹ ָּכֶזה ַלֲעבֹד אֹותֹו ִיְתָּבַר ֶּבֱאֶמת. (שם ב–תקז).

ָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת: "ָיכֹול ֲאִני לֹוַמר ֵּפרּוׁש ַעל "ַהַּמֲהַר"ם 
ִׁשיף" ַהֻּמְקֶׁשה ְּביֹוֵתר – ְוא ַעל ָאָדם, ִּכי ָהִעָּקר הּוא 
ֵלב ִנְׁשָּבר, ּוִמי ָיכֹול ָלַדַעת ֶאת ַהֵּלב ַהִּנְׁשָּבר ֶׁשל 

ַהֵּׁשִני"? (שם ב–תרכג)
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התפילין שהזמין אליהו הנביא

אם תתמהו מפני מה צריכים להדגיש 
על הנייר לשם מי נכתבו התפילין, 

והרי אין זו קדושת ספר תורה 
דווקא  לכתוב  שצריכים 

'לשמה'?? אלא מה...

"צפרא טבא".

דממה מוחלטת. שום תגובה לא הגיעה מהצדיק 
שרכן על גבי השולחן ושרטט אותיות סת"ם בכתב 

פנינים מרהיב עין ביופיו. 

הרה"ק רבי דוד מלעלוב עמד בצד וחיכה. לפני מספר 
ימים ניגש אל רבו, הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין - 
'החוזה' הקדוש, וסיפר שהתגלה ספק בכשרות התפילין 
שלו. רצונו לדעת אצל מי כדאי לרכוש תפילין חדשות. 

"סע לפשעווארסק", ענה ה'חוזה' לרבי דוד מלעלוב, 
"שם יושב יהודי בשם רבי משה, סופר מומחה. אצלו 

תזמין". 

כעת עמד רבי דוד בחדר הקטן בפשעווארסק, חיכה 
שרבי משה ישיב לברכת השלום שלו, אך הדממה לא 
הופרה. רבי משה ישב וכתב בריכוז מופלא, בכוונות 
טמירות ונעלות, והתעלם מנוכחותו של האורח בחדר. 
הדקות חלפו ורבי משה סיים את מלאכת הקודש. 
בפנים מאירות הרים את ראשו לעבר רבי דוד ונתן לו 

שלום. "מה שמכם?" שאל רבי משה.

"דוד", באה התשובה. 

"ומהיכן אתם?" שאל בעל ה'אור פני משה'. 

"מלעלוב", ענה רבי דוד. 

"אם כן", קם רבי משה ממקומו וניגש אל ארגז בצד 
החדר, "הרי שעבורכם ציווה עלי אליהו הנביא ז"ל לכתוב 
תפילין"... באומרו זאת הוציא רבי משה מן הארגז שני 
זוגות תפילין ומסרם לרבי דוד מלעלוב. על נייר העטיפה 
שבו היו מונחות התפילין, נכתב: "נכתב לשם רבי דוד 

מלעלוב". 

אם תתמהו מפני מה צריכים להדגיש על הנייר לשם מי 
נכתבו התפילין, והרי אין זו קדושת ספר תורה שצריכים 
לכתוב דווקא 'לשמה', ותפילין שנכתבו עבור יהודי אחד 
כשרים גם עבור יהודי אחר - צודקים הנכם. הסכיתו אפוא 
להסברו המופלא של הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק: 

רבי משה מפשעווראסק, בעל 'אור פני משה' (יב בטבת 
יום פטירתו), היה מגדולי הצדיקים בדורו והתמחה ביותר 

הקודש של במלאכת 
ת  ב י ת לבד כ ם.  סת"

ו  ד י ב  ת כ היה מ בקי  המופלא, 
בכוונות הקדושות ועשה את מלאכתו בטהרה מופלגת 
שאין כמותה. רבים מצדיקי דורו חשקו להתעטר בתפילין 
מכתב ידו של הרה"ק מפשעווארסק, אולם המלאכה 

הייתה כרוכה ביגיעה רבה ולא כולם זכו בה. 

השרף הקדוש רבי אורי מסטרעליסק גילה שה'אור 
פני משה' אינו כותב סתם תפילין ומזוזות ומוכר, אלא 
כותב אותן לפי שורש נשמתו של מי שעתיד להשתמש 
בהן, לפיכך על כל תפילין צוין לשם מי נכתבו ומי יזכה 

להתעטר בהן... 

ומעשה ששלח הרה"ק רבי ברוך ממעז'בוז' את תלמידו 
אל ה'אור פני משה' בבקשה שיכתוב עבורו מזוזה. 
ניצל התלמיד את ההזדמנות וחילה את פני רבי משה 
שיכתוב שתי מזוזות: האחת עבור רבו הקדוש ממעז'בוז' 
ואחת עבור התלמיד עצמו. בעת מסירת המזוזות שם 
ה'אור פני משה' בידי התלמיד מזוזה אחת ואמר: "זו 
עבור רבך". לאחר מכן נתן לו מזוזה נוספת ואמר: "וזו, 
עבורך". כאשר הגיע התלמיד בחזרה אל הרבי ר' ברוך 
ומסר לו את המזוזה, שאל רבי ברוך את התלמיד: 
"האם אמרת לרבי משה שהמזוזה מיועדת עבורי?" 

השיב התלמיד בחיוב. 

התהלך רבי ברוך בחדרו אנה ואנה, ולאחר מכן ניגש 
ובירר אצל התלמיד שנית האם אכן הדגיש לפני הרה"ק 

מפשעווארסק עבור מי מיועדת המזוזה. 

שוב ענה התלמיד בחיוב, אלא שעתה סיפר שאף 
עבור עצמו הזמין מזוזה, שמא ירצה הרבי לראות אותה. 

אך קיבל רבי ברוך לידו את המזוזה השנייה, אורו 
פניו וקרא בשמחה: "אכן, זו המזוזה שנכתבה עבורי"...

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

מכיוון נוסף כי אני יודע שרבים יקראו את השורות 
האלה ויהנהנו בראשם ויאמרו 'נכון מאוד... זה צודק...' 
אבל ברור לי שגם המהנהנים והמסכימים לא מבינים 

את הדברים לגמרי וכל שכן שלא חיים אותם.

אתם רוצים הוכחה לכך? תשאלו את עצמכם שאלה 
פשוטה: האם אני אדם מאושר באמת? וזכור, זה 
שאתה מאושר "פחות או יותר" - זה לא אומר שאתה 
מאושר. אני מתכוון שתשאל את עצמך האם אתה 
מאושר לגמרי, כלומר: האם מהרגע שאתה פותח 
את העיניים בבוקר ועד הרגע שבו אתה סוגר אותם 
בלילה – אתה מוצף באושר בלי שום התמרמרות 
ובכיינות בלי שום ציניות ולעג ושנאה עצמית וביקורת 
שלילית לא על עצמך ולא על אחרים וכולך מלא 
תודה ואתה מרוצה בשלימות מכל מה שקורה איתך 

כולל כל התקלות והחסרונות?

דעו לכם שבודדים חיים כך. ומדוע? כי רק יחידים 
חיים את האמונה השלימה, יחידי יחידים חיים את 

אהבת ה' בשלימות.

זו סיבה נוספת להסביר את מה שאני תמיד אומר 
שהאמונה היא תרופה לכל מחלות הנפש. כי האמונה 
השלימה פירושה שאדם מרגיש אהוב בכל רגע ורגע. 
ולא סתם אהוב אלא אהוב על ידי בורא עולם, זו 
אהבה אינסופית, אהבה מושלמת, אתה בידיים הכי 
הכי טובות, הטוב המושלם ואין טוב מהן. ובדיוק כמו 
שהאהבה יוצרת את בריאות הנפש המושלמת אצל 
הילדים, וכמו שהיא נותנת להם את החיסון המושלם 
לעמוד בתלאות החיים - כך האהבה של ה' שהיא 
הלב של האמונה – היא גם הרפואה המושלמת לכל 
סוגי המחלות ולכל חיסרון באושר ובסיפוק בחיים.

ה“כנפיים“ של יוסף הצדיק

יוסף הצדיק ידע תקופות שפל קשות מאוד ממש 
בתחתית של התחתית והוא ידע גם תקופות של 
שיא הזוהר בפסגה של הפסגה של העולם בכל קנה 
מידה. באיזו תקופה התורה קוראת לו "איש מצליח... 
וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו"? דווקא במקום 
הנמוך ביותר ב"קריירה" שלו – בתקופת העבדות!

התורה מקדישה ליוסף הצדיק פרשות שלימות, 
יותר מאשר לאבות הקדושים בעצמם. כי כל כך חשוב 
לתורה לתאר את המסע המדהים והבלתי אפשרי 
של אדם שהיו לו כל הסיבות להישבר ולבסוף עלה 
לגדולה, והדגש של התורה הוא שההצלחה של יוסף 
נמדדת דווקא במקומות הנמוכים, ודווקא משם נבנתה 
העלייה העצומה שלו – כדי לומר לנו שההצלחה 
האמתית של יוסף לא הייתה ברגע הסיום אלא בכל 
רגע ושנייה במסע התלאות: הוא לעולם לא נשבר, 
תמיד שמח, תמיד היה מחובר למשימתו ולתכליתו.

כל זה בא ללמדנו שרק בריאות נפשית ושמחת 
חיים תמידית מתוך אמונה שלימה וחיבור מוחלט 
לבורא – רק זו הצלחה אמתית, זה מה שנתן ליוסף 
את הכוח לחיות בלי שום שנאה ומשקעים כלפי 
האחים, בלי שום תאוות נקם, בלי שום טראומות 
מכל מה שעבר. כלום. לב נקי. לאדם מוצלח כזה לא 
פלא שהיו הכנפיים לנסוק משפל המדרגה לפסגת 

העולם כהרף עין. 
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מוהרנ"ת נולד לאביו רבי נפתלי הירץ ז"ל, מיום עמדו על 
דעתו, היו מחשבותיו של מוהרנ"ת נתונים כל הזמן לחשוב 
על התכלית האמיתית. עניין התכלית לא נתנה לו מנוח, 
וניקרה תדיר במוחו. החיפוש אחר תכלית חייו. באה לידי 
ביטוי בהתעמקותו בתכלית החיים האמתית שהיא רק תורה 
ותפילה ועבודת ה', עד שהיא הביאה אותו אל פתחה של 
תורת רבו ודרכו הטהורה, שבה מצא פתרון לשאלת חייו 
ותכליתם. אך כל זמן שלבו עדיין לא בא אל סיפוקו, דרש 

ודרש, חיפש וחקר. 

בדרך חיפושו התקרב לרבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
במהלך שהותו אצל רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 

נשלח הוא לקנות ביגלך עבור החסידים ובדרך 
הלך הוא כמהורהר: האם באתי לעולם כדי 
לקנות ביגל וכך פורץ בבכי גדול. יותר אינו יכול 
לסבול, סאת יסוריו הרוחניים הוגדשה. האברך 

הצעיר בכה, ובכו עמו שמים וארץ... 

הוא המשיך בבכיותיו עוד זמן רב עד שנרדם. והנה 
בשנתו רואה הוא חלום נורא, וזה דבר החלום: סולם גבוה 

מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. והנה הוא מתחיל לעלות 
בשלבי הסולם, עולה שלב ועוד שלב, ולפתע אינו יכול להחזיק 
מעמד, הוא מועד ונופל על האדמה. הוא מתחזק ומתחיל 
לעלות שוב. הפעם הוא מצליח להעפיל גבוה מקודם, אך 
לפתע מתמוטט הוא שוב ונופל למטה. עתה הנפילה גדולה 
יותר אך בכל זאת מנסה הוא שוב לעלות. הוא עולה מעלה 
אחר מעלה, הנה הוא כבר כמעט מגיע לקצה הסולם. . . 
עוד מעט קט והוא בשלב העליון של הסולם אשר ראשו 
בשמים... אך לפתע הוא מועד ונופל לתהום בחבטה עזה 

גדולה ועצומה פי כמה מקודמתה. 

עודו שוכב שבור ורצוץ אין אונים, והנה צצה לפניו לפתע 

דמות אברך צעיר בעל פנים מאירות באור יקרות. מוהרנ"ת 
קם ממקומו נבוך ונרעש כאחד... ואיש הא-להים שנתגלה 
לפניו פתח פיו וכה אמר לו: אברך, טפס וטפס אך החזק 
עצמך היטב!  מוהרנ"ת ניעור באחת משנתו. דמותו של האדם 
בעל הפנים המאירות באור יקרות, ולפתע נזכר, כי בעצם הוא 
עדיין באמצע שליחותו לקנות "בייגל". הוא מתנער בזריזות, 
מיהר אל האופה ושב עם מיני התרגימא לבני החבורה. הם 
ישבו עדיין מסובים בהתוועדות, ובהכנסו שאלוהו לסיבת 
התעכבותו. הוא דוחה אותם בתירוץ כלשהו, ומצטרף 

עמם להמשך ההתוועדות... 

הפגישה עם רבינו, הגיעה השעה הגדולה בה 
היו צריכים להפגש הרב והתלמיד, המאור 
הגדול והמאור הקטן... מוהרנ"ת נכנס אל 
הקודש פנימה... והנה חוזות עיניו בדמותו 
של רבינו הקדוש... מיד כשנפגשו מבטיהם 
הקדושים זה בזה, נפלו על מוהרנ"ת אימה 
ופחד ויראה גדולה עד מאד. על אתר הוא נזכר 
בצורה הקדושה הזאת אותה חזה אי פעם באותו חלום 
לילה בטפסו על הסולם שראשו הגיע השמימה...  מכירים 
אנו זה מכבר... רבינו פותח פיו הקדוש וכה אמר לו: "מכירים 
אנו זה את זה כבר זמן רב, אך זה מזמן שלא נפגשנו. בנפשו 
של מוהרנ"ת נחרטה ההחלטה: פה אשב כי אויתיה, למקום 
זה איוה, יגע והתייסר והשתוקק מיום עמדו על דעתו... ואף 

רבינו נענה אז ואמר: מעתה איני בודד.

הכרת הטוב גדולה חשים חסידי ברסלב למוהרנ"ת ז"ל 
שכן רבינו הקדוש אמר "ְצִריִכים ַאֶּתם ְלהֹודֹות לֹו ְמאֹד, ִאּלּוֵלי 
הּוא א ָהָיה ִנְׁשָאר ִמֶּמִּני ַאף ַּדף ֵׁשמֹות ִלְגִניָזה. תהי נא 
תורתו על לבנו תמיד, חיבוריו הנפלאים ישמשו נר לרגלנו, 
ויתנו לנו עצה ותושיה למלט נפשנו מני שחת, לזכות לחיי 

העולם הבא אכי"ר.

כח השתיקה

חז"ל לימדו אותנו, שעקר תיקון האדם בעולם הזה 
הוא תיקון הדיבור, ושלמעשה זו היא ה"אמנות" שהאדם 
צריך ללמוד בעולם הזה: לשמור את פיו, לעשות עצמו 
ממש כאילם, שלא ידבר שום דיבור שאינו דיבור של 
תורה ותפילה. וכך דרש רבי יצחק במסכת חולין, את מה 

שכתוב (תהלים נ"ח): "האמנם אלם צדק תדברון 
מישרים תשפטו בני אדם" - מה אמנותו של 

אדם בעולם הזה? ישים עצמו כאילם.

 ובפרט ההימנעות מדיבור, במקום 
שצריך להימנע, ההימנעות הזו, היא 
בספר  שכתוב  כמו  אמונה.  כולה 

המידות: על ידי שתיקה זוכים לאמונה. 
כי עיקר הכפירות הן בדיבור, שזה ה"כוחי 

ועצם ידי" שיש בדיבור, שהאדם אומר: אני אדבר, 
אני אשפיע, אני אפעל, אני אקים, אני, אני, אני... וזה 

עיקר הגאווה של האדם, שלא אומר באמת: אם ירצה 
ה', ה' יעזור וכו', אלא תולה הכל בעצמו. לכן אמרו 
חז"ל, שזו ממש אמנות להיות אילם, כי צריך להתרגל 
שלא לדבר כל מה שרוצה, אלא לחשוב על כל מילה 
ומילה היוצאת מפיו, אם יש צורך בה, והאם היא כרצון 
ה', ועל פי רוב יראה שחבל על כל מלה, ויבלום את 

פיו, ועל ידי זה יזכה להידבק באמונה.

כשאדם שותק, זו ענווה שפרושה אמונה, כי ענווה 
פירושה, שהאדם מקבל את הכל באמונה, שחי את 
האמת שכל מה שבא עליו הוא בהשגחה, ולכן אינו עושה 
שום דבר מלבד להתפלל. כי הדיבור הוא ה"כוחי ועצם 
ידי" הכי גדול של האדם, ולעומת זאת, השתיקה היא 
עיקר הביטוי לביטול שמבטל את עצמו לה'. לכן כתוב: 
"דברו בגאות" – הדיבור שהוא לא של אמונה, הוא כלו 
גאווה - שחולק על בני אדם ומדבר לשון הרע, 
ביקורת, זילזול, הערות, ביזיונות, איומים וכו'. 
וזהו ה"כוחי ועצם ידי" העיקרי של האדם, 
שחושב להשתלט על המציאות ולכוון 
אותה בכח דיבוריו ואיומיו ותככיו, בלי 
לדעת שהכול מה'. כי בוודאי אנחנו 
לא מדברים על כאלה אנשים חולים, 
שמרביצים על מנת להכריח את המציאות 
להיות כרצונם, אלא על אלה שעיקר ה"כוחי 

ועצם ידי" שלהם, הוא הדיבור.

השתיקה מראה שהאדם חי עם ה', ויודע שעל כל 
דבר הוא יכול רק להתפלל ולבקש מה'. כמו שאמר 
דוד לנוכח כל הביזיונות והרדיפות שהיו עליו: "ואני 
תפילה..." - התשובה של דוד לכל דבר היתה תפילה. 
אף על פי שהיה מלך, ולכאורה היתה בידו אפשרות 
לפעול בכל מיני דרכים, הוא ידע: מה אני יכול לעשות? 
הכל זה ברצון ה'. ולכן: ואני תפילה – אני יכול רק 

להתפלל. וכשאדם מתפלל, ממילא הוא שותק מכל 
שאר ההשתדלויות האחרות.

אדם שיש לו אמונה הוא שותק, כי הוא יודע: אני 
אתפלל. במקום לחשוב: "אני אדבר", "אני אעשה" - הוא 
יודע: יש לי רק תפילה. לכן אמונה באה על ידי שתיקה, 
שהאדם ישתוק ורק ידבר עם ה' על כל דבר שמפריע 

לו או שצריך לפעול בו.

כי כשה' רוצה משהו, בוודאי יתקיים רצונו. לכן צריך 
האדם לבקש מהבורא, שיכניס בלב כל אדם שהוא צריך 
ממנו איזה דבר, שיעשה את מבוקשו. ובמיוחד בנושא 
של שלום בית, שבו כל הערה או גערה או השתדלות 
יתירה גורמת נזק רב, לעומת התפילה שעושה את 

פעולתה ללא התנגדות ובסייעתא דשמיא.

לכן אמרה הגמרא, שהאמנות הכי משובחת שישנה, 
היא שישים עצמו כאילם. בני הזוג ילמדו כמה מלים 
שאיתן אפשר להסתדר, כגון: "שלום. מה שלומך? אכלת? 
ברוך ה'. תודה רבה. ה' ישמור אותך. אם ה' ירצה. אני 
אוהב\ת אותך. אני שמח\ה בך וכו'" - כיוצא בזה מלים 
טובות - "אוצר" של מלים – ויחליטו שחוץ מהמילים 
שבחרו בהן, שהן כולם מילים של שבח, הם לא יודעים 
לדבר כלל... ובזה יזכו למקצוע הכי טוב בעולם, שעל 

ידו יזכו לכל הטוב שיש בעולם הזה ובעולם הבא.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

מורינו רבי נתן מברסלב 
זצוק"ל זיע"א
י' טבת

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
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איך אפשר להתפלל באמת על הכל, כדי שהכל יגיע על ידי תפילה? ומה 
עושים כשלא הולך לך לומר תודה?

 שאלה: כבוד הרב למד איתנו שכל דבר שאדם 
יקבל אותו בלא תפילה, אותו הדבר יזיק לו, ויכניס בו 
גאות. אם כן, מה עליי לעשות, הרי יש כל כך הרבה 
על מה להתפלל, ואיך תתכן מציאות להתפלל על 

כל דבר ודבר?

תשובה: הקב"ה יודע טוב מאוד את המקום של האדם, 
והקב"ה יש לו סבלנות. אם אדם מתחיל ללכת בדרך 

הנכונה, הקב"ה יש לו ארך אפיים וסבלנות. 

אדם צריך לקחת את הדברים החמורים ביותר שבהם 
הוא נכשל, ועליהם לרכז את עיקר התפילה שלו. בורא 
עולם מבין שאתה לא יכול להתפלל באריכות על כל 

דבר ודבר.

יש דברים שבמעט תפילה תוכל להשיג אותם. ולכן 
לא צריכים על כל דבר ודבר להרבות בתפילה. רוב 

הדברים מספיק שאדם יתפלל עליהם מעט. 

לדוגמא, האם אדם צריך להתפלל שעות בשביל 
לזכות להניח תפילין? לא. מספיק שיבקש: "רבונו של 
עולם תעזור לי שאני אניח תפילין". יגיד תודה על שהוא 
זכה להניח תפילין ויבקש להניח גם מחר, גמרנו, כמה 

מילים וזה הכל.

כל אחד צריך לזהות את הדבר שכרגע הכי קשה 
לו לעשות, ועליו להתרכז בתפילות ארוכות מידי יום. 
שאר הדברים מספיק שיתפלל עליהם האדם תפילה 

קצרה וזה הכל.

וה' יתברך מבין את האדם, ויודע שהאדם לא יכול 
לתקן את עצמו ביום אחד, ולכן הוא לא רודף אותו! 
ולא רק שהוא לא רודף אותו אלא הוא עוזר לו ומחכה 
לו בסבלנות. למשל, אדם שרוצה לסדר את הבית, אז 
מה, הוא ברגע אחד מסדר את כל הבית? הוא מתרכז 
קודם כל בסלון, שזה החדר המרכזי שבבית, מסדר את 
הסלון לאט, בנחת. אפילו שהמטבח ושאר החדרים, 

הכל מבולגן לגמרי.

אז מה? מה הוא יכול לעשות? עכשיו הוא עסוק עם 
הסלון. וגם את הסלון הוא מסדר בנחת, לא בשיגעון, 
מסדר פינה אחת ועובר לשניה, בנחת. וכן הלאה, כשיסיים 
יעבור לשאר החדרים, ויסדר גם אותם. ואף אחד לא 
יבוא אליו בתלונות למה הבית עוד לא מסודר, כי מבינים 
שהוא בסך הכל בן אדם, ושעכשיו הוא עסוק בלסדר 
את הסלון, ולאט לאט הוא יסדר גם את שאר החדרים 

עד שלבסוף כל הבית יהיה מסודר.  

זהו מעין משל, כך בעניין התפילה, תתחיל להתפלל, 
לאט לאט שלב שלב, בנחת, עד שתזכה בעזרת ה' לכל 

המעלות הטובות אמן כן יהי רצון.

מומלץ ללמוד בספר 'בשדי יער', שם תמצא הדרכה 
מושלמת להתמיד בהתבודדות ולפעול ישועות, הספר 
ילווה אותך צעד אחר צעד בעבודה הנפלאה והמתוקה 

של ההתבודדות, ויענה לך על הרבה מאוד שאלות.

שאלה: אני משתדלת לעשות בכל יום את החוק 
של התודה, ולהגיד תודה לקב"ה. אני מנסה להגיד 

תודה מכל הלב וזה לא בדיוק הולך, אני מרגישה 
שאני סתם צבועה ועושה לפני הקב"ה איזו הצגה 
כזו בשביל לצאת ידי חובה. איך באמת זוכים לומר 

תודה מכל הלב?

תשובה: לפני כמה ימים קיבלתי מכתב מאישה, שכתבה 
לי -  שהיא גרושה כבר 13 שנה, ומה שהיא לא עשתה 

בשביל לזכות לזיווג טוב, לא עלה בידה.

יום אחד היא פגשה את אחת מהחוברות של התודה, 
התחזקה והחליטה להודות על המצב הלא נעים שהיא 

נמצאת בו כבר כמה שנים.

היא מספרת שהיא הלכה להגיד תודה, ואמרה: "תודה 
לך ה' שאין לי זיווג", ואז היא התחילה פשוט לצחוק, 
לגחך, חשבה לעצמה: "מה?! שטויות! מה אני עושה, 
צחוק מעצמי?! אני רוצה זיווג! אז איך אני אומרת תודה 
שאין לי זיווג?!...", בקיצור, ביום הראשון היא לא הצליחה 

להגיד תודה.

ביום השני, עוד פעם היא באה להתבודד ושוב ניסתה 
לומר תודה: "תודה לך ה' יתברך שאין לי זיווג"... ושוב פעם 
היא מתחילה לצחוק, וחושבת: ''מה אני, מטומטמת?! זה 

לא שייך! אני לא אומר תודה שאין לי זיווג!".

'אני אנסה עוד יום לומר  בכל אופן, היא החליטה 
תודה'. ביום השלישי, היא שוב באה להתבודד, ואז 
נפתח לה, נפל לה האסימון, משמיים היא קיבלה דעת! 
היא מספרת שפתאום נפתח לה, והיא הבינה – הרי מי 
מעכב לי את הזיווג? אבא שבשמיים! ואבא שבשמיים 
אוהב אותי! ואם הוא אוהב אותי, ברור שהוא עושה 
רק לטובתי, וברור שאני צריכה להגיד לו תודה! כי על 
טוב צריכים להגיד תודה! לכן תודה לך אבא שבשמיים 

שעיכבת לי את הזיווג עד הרגע הזה.

היא כותבת שמאז אותו יום, עברו שלשה שבועות 
והיא מצאה זיווג, בחור ירא שמיים, סופר סת"ם, והיא 

כותבת: "קיבלתי את הגן עדן בעולם הזה!"

ולכן אל תתרגשי מכל המצב שאת לא מצליחה לומר 
תודה מכל הלב, זה טבעי, וצריכים סבלנות ועקשנות 
ובסוף יפתח לך ותזכי לומר תודה באמת, להדבק בה' 

ולראות ישועה שלמה בקרוב ממש אמן כן יהי רצון.

אל תגידי סתם תודה מהשפה ולחוץ, תדברי עם ה', 
תתבונני עם מי את מדברת, עם אבא שלך! אבא שאוהב 
אותך! אבא שאוהב עושה רע לילדה שלו? חלילה, אבא 

עושה רק טוב לילדה שלו!

תגידי לה': "אתה אבא שלי, אתה אוהב אותי ועושה 
איתי רק טוב – תודה לך על הטוב הזה!". וכן הלאה, 
תמשיכי לדבר עם ה', ולהסביר לעצמך שאת בידיים 

של אבא ושאבא עושה רק טוב לילדה שלו.

מאוד מאוד הייתי ממליץ לך לרכוש את החוברת 
'חוק התודה', שם יש הדרכה קלה ומושלמת איך זוכים 

ואומרים תודה באמת, ומכל הלב. 

בהצלחה רבה. 

שו"ת אקטואלי
השאלות שלכם, התשובות של הרב

שידור חי
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד:
052-6672221
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ישועה מהפצה

הסיפור שלנו הגיע בעקבות הפצת ליקוטי מוהרן.

לכל אחד בחיים, יזדמן כנראה שיהיה זקוק לישועה, 
זה לא משהו שאתה מתכנן מראש זה פשוט נופל 

עליך- ולא נותר אלא להתמודד.

הסיפור שלנו הכניס בי תובנה חשובה- לפעמים 
כדי שתכיר במעלה של דבר כל שהוא, או אפילו 

תדע עליו, אתה חייב לעבור מסלול 
מסויים. מסלול שה' הולך איתך ופותח 

לך את העיניים.

אבל לא אלאה אותכם בדברים, אני 
אספר לכם את סיפורי, וכל אחד ייקח 

את התובנות לעצמו-

אני ובעלי נשאנו לפני כ- 10 שנים, 
ברוך השם נולדו לנו שני ילדים חמודים 
ומתוקים, שמלאו לנו את הבית באור 
ושמחה. אך מאז שהם נולדו- נקפו 

השנים, והילד הקטן כבר בן 7, ואנחנו מחכים ומצפים 
לחיים חדשים שיכנסו למשפחה החמה והאוהבת 
שלנו. אך זה לא קרה. הלב שלנו נצבט כל פעם 
מחדש שהילדים שאלו- "אמא, מתי יהיה לנו תינוק 

או תינוקת."

הייתי עונה- "כשהשם ירצה", אבל את הדמעות 

והתפילות רק הכרית ידעה.

לפני כשנה, בהילולת רבנו הקדוש הרב שלום ארוש 
אמר להפיץ ליקוטי מוהר"ן. אני ובעלי רצינו מאוד 
לקחת על עצמינו הפצת ליקוטי מוהר,ן, אבל 100
זה היה נראה לנו הרבה, איך נגיע ל 100 אנשים ?? 
לאחר ייעוץ קל התברר לנו כי ישנה אפשרות לתרום 
את סכום ספרי הליקוטי מוהר"ן, ונציגי 
הרב ארוש יפיצו אותם לזכות שלנו.

החלטנו לעשות את זה, לקחנו על 
מוהר"ן,   ליקוטי  להפיץ 100  עצמנו 
וזכינו גם שהרב ברך אותנו שנזכה 
לעוד ילדים. כיום אנחנו כשנה לאחר 
הברכה של הרב שלום ארוש שליט"א 
והפצת הליקוטי מוהר"ן.וברוך השם 
זכינו לחבוק תינוק מתוק וחינני שנכנס 

למשפחתנו והאיר לנו את החיים.

את האמת, שבלי כל ההמתנה הזו, 
לא היה לי דרך להבין ולהכיר כמה חשוב ההפצה 
של ליקוטי מוהר"ן כמו שאומר רבי נחמן- כשיהיה 
את הספר "ליקוטי מוהר"ן ברב בתי ישראל- תבוא 

הגאולה השלימה"

יישר כח- ר. ב. פ.

מצמיח
ישועה

סיפורי ישועות
על
זורעי צדקות

נושעת על ידי 
נתינת צדקה?

ספר לנו,
סיפורך יפורסם
ותזוכה בפרס

יש לך ספור ישועה 
לספר לנו? 
תשלח לנו ותפורסם
al5308000@gmail.com
02-5812252
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רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

בגד אחד, 8 תודות
אני ילד  רגיל ככל הילדים, דורש צרכים מינימליים, 

ומשתדל להסתפק במה שצריך.

 ב"ה גדלתי במהלך השנה האחרונה וכשהורדנו את 
בגדי החורף גיליתי כי השנה כמעט אין לי מה 

ללבוש, רב הבגדים כבר קטנים. והמעט הטובים 
כבר "חרושים" כמו שאומרים.

 חשבתי לעצמי כי למלא מלתחה 
שלימה לילד בגילי ובמשפחה 
ברוכת ילדים זה ממש לא פשוט, 

זה לא ברור מאליו.

 אני די מתחשב ומשתדל לבקש 
מה שצריך כשצריך באמת. אבל עדין 

הצורך הפעם הוא גדול...

 נזכרתי ב"חוק התודה" שלמדתי מהורי היקרים 
והתחלתי לומר להשם תודה רבה  על כל מחסורי שנתן 

לי עד היום, בגד ללבוש לחם לאכול...

 הודתי לו על המחסור שלי בבגדים ועל הצורך הגדול 
הפעם יותר מכל שנה. לסיום אמרתי 8 פעמים "מזמור 

לתודה".

 בימים הקרובים השתמשתי בבגדים הספורים שעוד 
עלו עלי, וניסיתי להתסדר איתם. הייתה זו אמא ששמה 

לב כי המלתחה שלי לא משתנית, לאחר שביררה 
גילתה כי אלו בגדי היחידים..

עכשיו היא הבינה הכל. אני מצידי לא לחצתי על 
הורי וחיכיתי לשעות כושר. זאת לא איחרה לבוא, 
כשהגיע נר ראשן של חנוכה, הגיע סבי לבקרנו, 

וחילק דמי חנוכה.

 הפעם נתן לי סכום גדול מהרגיל 
ואמר, זה לך על השקעתך והתמדתך 

בלימודים, קנה לך כך צרכך.

את  לו  וסיפרתי  לסבא  הודתי 
אשר אעשה עם הכסף. הוא שמח 

מאוד לשמוע.

 למחרת כבר פניתי לאמא וביקשתי את 
רשותה שנצא לסיבוב קניית בגדים בדמי חנוכה 
שקיבלתי, בסיבור קצר שערכנו יחד, בחסדי ה' מצאנו 
את כל מחסורי ובמחירים זולים, אמא הייתה צריכה 

להוסיף ממש מעט.

 ראיתי איך התודה עזרה לי לקבל את מבוקשי, בלי 
להוסיף טורח כבד על הורי..

 אמרתי תודה והתלבשתי...

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

תועבה למצריים - בפרשתינו, 
יש  האם  שעברה.  בפרשה   - נוספת  ותועבה 

קשר ביניהם?"

תשובה פרשת וישב: בשאר המלחמות רצו לחסל אותנו מבחינה 
גופנית, להשמיד להרוג ולאבד. מאידך היוונים לא רצו לחסל יהודים 
גופנית אלא רק רצו שיהודים ימירו דתם ויתיוונו, ולכן השמחה בחנוכה 

היא על כך שנשארנו יהודים ומאמינים. 

הזוכה: ברוך הרטמן, ירושלים.

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

זוכים פרשת וישב: יצחק מרטין, רכסים.

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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סמכות הורית ומשמעת פרק י'

הורים יקרים, במאמרים האחרונים, הסברנו שפעמים 
ו"חוסר הציות" של הילד אינו נובע ממרד, אלא הוא 
אינסטינקט של קושי מסוים- של קונפליקט. באי ציות של 
הילד הוא משדר לנו- קשה לי, זה למעלה מכוחותיי, אל 

תצפו ממני שאעשה את רצונכם עכשיו, בגלל שיש 
לי סיבה טובה ומוצדקת לסרב לכם, אנא אל 

תנסו אותי. במקרים אלו, עלינו להבין את 
המצב שהילד נתון בו, לפעול בנחת, 
מתוך יישוב הדעת, בגישה חיובית 

ובדרכים חינוכיות.

 אני לא מרדן, אני מתמודד.

הסברנו, שקיימים מספר סוגים של "אי-ציות" 
שאינם נמצאים בצד השלילי של המפה וכאשר 

נבין את המניעים של הילד נוכל בע"ה למצוא דרכים 
להתמודד איתם ולשנות אותם. הבאנו בינתיים שתי 
דוגמאות:  1. אי-ציות, מתוך קונפליקט/התנגשות של 
רצונות.  2. אי-ציות, מתוך חוסר יכולת לציית. שיטת 
החינוך במקרים הנ"ל, מורכבת מעבודה של ההורים 
בטיפול בחינוך עצמם, כמו: לדרוש מהילד את מה שהוא 
יכול לבצע בקלות מבחינת היכולת, המקום והזמן. ומצד 
הילד: לשוחח איתו על חשיבות עשיית רצון ההורים- גם 
כאשר קשה, לעדן ולמתן את הקונפליקט, להציב לילד 
מטרות, לעבוד איתו בטבלאות ומבצעים, לעקוב אחר 

התקדמותו ולעודד על כל הצלחה.

אי-ציות מתוך מרדנות

אולם לעיתים הילד עושה בדיוק ההיפך ממה שביקשנו 
פשוט מתוך מרדנות, רצון לעשות "דווקא", ולהוכיח 
את עצמאותו. אי ציות כזה נפוץ במיוחד בתקופת גיל 
המרי. אך לא רק אז, והוא אי הציות ה"אמיתי" והחמור.

דוגמא לאי ציות כזה אצל ילד קטן, היא בדוגמא הבאה; 
קניתם אגרטל חדש, הזהרתם את ילדכם לא לגעת 
בו וכמובן גם הסברתם מדוע, (זוכרים, שאסור לנו 
להתעצל מלהסביר שוב ושוב ואין כזה מושג "הילד 
מבין לבד"), הילד הציץ אליכם בחיוך המוכר, רץ אל 
האגרטל, והתחיל לערוך בו ניסויים קליניים. ילדכם 
מנסה לבדוק מה תהיה תגובתכם, ובעצם- לבחון את 
הגבולות שאתם מציבים לו. הפיתרון הפשוט הוא לא 
להיענות להתגרות מצד הילד, במקרה שבו תוצאות 

ההתגרות אינן כרוכות בנזקים, או אפשרות שנייה: גערה 
קצרה (לא צעקה) וחד-משמעית מטווח אפס במקרה 
כמו מקרה האגרטל במידה ועוד רגע הוא נשבר. אתם 
בהחלט יכולים לתפוס את הילד ביד, לקחת אותו הצידה 
ולומר לו מטווח אפס: "הרגע אמא אמרה לך לא לעשות 
את זה (כמובן לפרט "ברחל בתך הקטנה" את מה לא 
לעשות) ואתה עושה דווקא. אני מבינה שאתה 
במצב רוח של לעשות שטויות, אצלנו בבית 
עושים מה שאמא אומרת. ומה שאמא 
אומרת לא לעשות- לא עושים". תגובה 
כזו יכולה להוציא ממנו את החשק לכל 
העניין וגם להעמיד אותו על טעותו. 
לשיחה כזו, תמיד נדרש לעשות שיחת 
ריכוך לאחר כשעה/שעתיים, בה יש להעצים 

ולפרגן לילד, לא משנה על מה.

הילד מוכן לשלם על ההצגה

גם במקרה של אי-ציות מתוך מרדנות, אל תכעסו 
על הילד. הציבו לו גבולות, אך השתדלו לעשות זאת 
ללא כעס או צעקות. דעו לכם הורים יקרים שהבן 
שלכם לפעמים מוכן לקבל גערה ואפילו מכה העיקר 
שיראה אתכם בקלקלתכם- צועקים, מתרגזים ועושים 
ממנו "עניין". בשביל הילד זה ממש הצגה טובה והוא 
מוכן לשלם עבורה אפילו ביוקר. לכן, אם אתם באמת 
רוצים לחנך אותו אל תשחקו עם הילד במגרש שלו 
שם יש לו הרבה יותר כח. אל תרדו לעולם לרמה שלו, 
הכניסו אותו למגרש שלכם. אמרו לו: "בבית שלנו ..." 
התאימו את המשפט למעשה, הקפידו להישמע רציניים 
והחלטיים והכי חשוב לא להתבלבל מהתנהגות הילד.

תבחינו בי אני קיים

פעמים רבות "אי ציות" נגרם על ידי הילד באופן 
מודע ואפילו עקבי, וזאת על מנת למשוך מכם תשומת 
לב שלפי הרגשת הילד, חסרה לו. כל בעיה, אפשר 
לפתור על ידי שיחה עם הילד (ואפילו כאשר מדובר 
בילד בגיל 3) גישה נכונה ונינוחה, תוספת יחס וקשר 
אישי. אמא אחת טענה שלא יכול להיות שהילד שלה 
לא ממושמע בגלל שחסר לו תשומת לב מאביו שהרי 
"הוא יודע שאבא מרביץ לו כשהוא לא שומע בקולו" 
ומה הילד יעדיף מכות או לבצע את מה שאמרו לו? אלא 
בוודאי הילד מרדן וצריך לטפל בו בחומרה. האמת היא 

שמבחינת הילד גם יחס של הכאה הוא סוג של יחס. 
ופעמים ולילד חסרה קרבה ומגע פיזי מצד הוריו (לרוב 
מהאבא) ולכן יעדיף אפילו "הכאה" העיקר שיתייחסו 
אליו. פעמים רבות אנו שומעים תשובה/תגובה של ילד 
כאשר הוריו מכים אותו, "תני לי יותר חזק זה בכלל 
לא כואב" תשובה כזו בוודאי מקוממת ומתסכלת את 
ההורים גם יחד. אולם היא משקפת לנו מצב נורא ואיום, 
של ילד הנתון במצוקה רגשית הטוען "אני מוכן אפילו 

לקבל מכות-העיקר תתייחסו אלי".

לסיכום 

גם לילד "המרדן" ישנם לפעמים סיבות טובות למרוד 
ואפילו לעשות דווקא גם כאשר הוא יודע שייענש. נזכור! 
לאהוב את הילד, להבין את הקונפליקט או את המניע 
להתנהגותו המרדנית ולטפל בה לפי השיטות שהזכרנו, 
לשוחח על הבעיה, להתחיל תמיד דף חדש, להתפלל 

עליו ולפרגן הרבה על כל הצלחה!

סדנת הצלחה

לאחר בקשות רבות של הורים, אפתח שוב בע"ה 
בחודש שבט, סדנת הנחיית-הורים. למי שמכיר את 
הסדנאות שלי, אלו אינם מפגשי הרצאה, זו סדנת עבודה 
משותפת. על מנת ליצור קבוצת-עבודה כמעט אישית, 
בכל קבוצה ישתתפו 6 אבות או 6 אמהות בלבד. הורים 
המעוניינים בע"ה, ניתן להירשם אחרי חנוכה במספר 

טלפון 0548-434-435 ובע"ה נחזור אליכם.

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

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

לקוח: "יש לי עסק שמפסיד כל חודש 40,000
ש"ח, יש לך עצה עבורי?" יועץ כלכלי: "יש לי 
עצה שתצמצם את ההפסדים ב50%" לקוח: 
"מצוין! קניתי! מה העצה?" היועץ הכלכלי: "סגור 

את העסק ושלם לי 20,000 בחודש!"

העלון מוקדש
לזרע בר קימא
 נאור בן רבקה

ואפרת בת אהובה

להקדשת העלון: 02-5308000

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

מתכון שאסור לפספס

הגדרה להצלחה

במסגרת המאמר שלנו אף פעם לא עסקנו במתכונים, 
לכן עבור חובבי המתכונים נפתח את המאמר שלנו 
במתכון. נזהיר מראש שאף על פי שהמצרכים לא 
כל כך יקרים, אבל זמן ההכנה די ארוך. אז מה אנחנו 
מבשלים? נדבר על מתכון לילדים מוצלחים, או יותר 

נכון, מתכון לחיים מוצלחים...

בשביל ללמד אתכם איך "מבשלים" ילדים מוצלחים, 
צריכים קודם לכן להגדיר 
מהי  מוצלח,  ילד  זה  מה 
שלנו  במושגים  הצלחה. 
הרבה  נמדדת  ההצלחה 
בואו  אז  בכסף.  פעמים 
נסכים על כך שזה לא נכון. 
ישנם הרבה מאוד עשירים 
שהחיים האישיים שלהם 
מרוסקים, אם זה בנפש, 
אם זה בזוגיות, אם זה בחיי 
לחץ ללא מרגוע ומנוחה, 
אם זה בהתמכרויות קשות, 

ובוודאי העושר אינו מביא לנחת מילדים מוצלחים.

וכשם שכסף אינו מדד להצלחה, כך גם כבוד ומעמד 
או ֶהֵּׂשִגים לימודיים או ספורטיביים – כל אלה אינם 
מדד להצלחה. ואפילו הבריאות שכולנו כל כך אוהבים 
לומר 'העיקר הבריאות', היא רק כלי והיא לא התכלית.

אז מה כן? ילד מוצלח זה ילד מאושר, ילד בריא 
בנפשו שמסתכל על העולם ועל החיים בעין חיובית, גם 
במצבים לא קלים. ילד שיודע להתמודד עם כשלונות 
יידע להתמודד עם מצבים מורכבים בחיים, ותהיה לו 
גישה נכונה לכל דבר שיעשה, והוא בוודאי יוכל למצות 

את מלוא הפוטנציאל על פי הכשרונות שנטע בו הבורא 
– ורק זו הצלחה!

המצרך היחיד

אם כן, מה צריך ילד כדי להיות מוצלח על פי ההגדרה 
שלנו?

המתכון לילד מוצלח מכיל מצרך אחד אבל בשפע: ילד 
צריך חום ואהבה. הרבה מאוד אהבה. בלי סוף אהבה. 
אהבה אמתית שאינה תלויה בדבר, לא בהישגיו, לא 
ביכולותיו, לא בכשרונותיו 

ולא בשום דבר אחר.

חינוך  אנשי  זוג  תיקח 
מדופלמים שיודעים את כל 
שיטות החינוך שבעולם והם 
עשירים ומבוססים, אבל לא 
נותנים מספיק חום ואהבה, 
כי הם חושבים שהאהבה 
מתבטאת בכך שהם נותנים 
לילדם כל טוב בגשמיות; 
זוג  תיקח  זאת  ולעומת 
הורים עניים שאינם יודעים קרוא וכתוב, אבל יש להם 
לב חם ואינסוף אהבה, כמו הסבים והסבתות של פעם 
– אנשי ה"חינוך" ְיַגְּדלּו ילד מתוסכל וממורמר, ואילו שני 

ה"מסכנים" יַגדלו ילד מאושר, מוצלח אמתי.

גם אנחנו ילדים

ועד כמה שהמסר הזה חשוב מאוד לכל הורה – הוא 
לא רק להורים. הוא מסר מכריע לכל אחד מאתנו. כי 
גם אנו כ"מבוגרים" – כולנו ילדים של בורא עולם. וכולנו 
זקוקים לחום ואהבה בשביל להצליח בחיים. זה נצרך 

ממש לכל יום ויום בחיים.

והאהבה הזאת כבר קיימת, עלינו רק להתחבר אליה! 
הבורא שופע חום ואהבה לכולנו. אבל כאן הדבר תלוי 
בנו. ההצלחה שלנו בחיים תלויה בכך שנרגיש את 

האהבה שלו.

ה' אוהב אותך – זו לא סיסמה. זו מציאות. ולא סתם 
מציאות, אלא זו המציאות שבה תלויים כל החיים שלך. 
ככל שאתה יודע וחי באמת את המציאות שה' אוהב 
אותך – כך החיים שלך מאושרים יותר, איכותיים יותר, 

מוצלחים יותר, ומשמעותיים יותר.

ומה העומק בזה? העומק הוא שתכלית החיים היא 
להאמין בה'. וכל האמונה תלויה בזה שנרגיש באמת 
את אהבת הבורא. כי אם אתה לא מרגיש את אהבת 
הבורא ואתה לא ממש מאמין שהוא אבא אוהב - אז 
מה הוא לדעתך? לדעתך הוא כזה בוס קשוח, חצי 
שוטר חצי מורה חלילה, או כל דמיון אחר שיש לך. 
אז זו לא אמונה בבורא. כי אמונה בבורא היא להאמין 
במידות שלו, שהוא טוב וכולו רחמים ושהוא מלא באהבה 
אינסופית לנבראים והוא רוצה להיטיב לנו ורק לשם 

כך הוא ברא אותנו.

רק זו האמונה השלימה, ולכן רק כאשר אתה מרגיש 
את אהבתו העצומה אליך, כמו שאתה מרגיש את האהבה 
של אימא שלך – רק אז זה נקרא שאתה באמת מאמין 
בו. למרות שעל פי האמת אהבת הבורא היא פי אינסוף 
יותר מהאהבה של האבא והאימא הכי אוהבים בעולם.

חיסון ותרופה

אם אתה מפקפק חלילה באהבה העצומה שלו, לא 
רק שזו לא אמונה, אלא זו ההתחלה של כל בעיות 
הנפש. רק תחשוב מה קורה לילד שלא בטוח אם אימא 
שלו אוהבת אותו או לא. בכל דבר שהיא עושה לו הוא 
חושד בה: אולי היא כועסת עליו, אולי היא נוקמת בו, 
אולי נמאס לה ממנו. אין לך ילד מסכן ממנו. כך בדיוק 

האדם שלא חי את אהבת ה'.

בשבוע שעבר כתבתי על זה, ואני חוזר על זה שוב 

מאמר ראש הישיבה
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שסיבב את גלגלי ההשגחה שירד יעקב למצרים 

על  להתווכח  יחד  שנפגשו  ויוסף  יהודה  בזכות 

להתאפק  יכול  יוסף  היה  לא  זה  ידי  ועל  בנימין, 

שירד  יעקב  את  והזמין  לשבטים,  והתגלה 

דמיון  פועל  בבחינת  זה  והרי  למצרים,  אליו 

ומשיח  יוסף  בן  משיח  בזכות  העתידה  לגאולה 

בבית יעקב  של  קדושתו  תתגלה  שאז  דוד,   בן 

המקדש השלישי.

דברי  עמקו  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בין  האלקית  הפגישה  על  שדרשו  ז"ל  חכמינו 

יהודה  זה  נועדו,  המלכים  הנה  "כי  ויוסף:  יהודה 

שיצא  דוד  בן  המשיח  מלך  הוא  יהודה  ויוסף", 

יוסף  בן  המשיח  מלך  הוא  ויוסף  יהודה,  משבט 

שיצא מיוסף, "רעדה אחזתם שם, אלו השבטים", 

זו  פגישה  סיבב  שהקב"ה  קדשם  ברוח  שהשיגו 

"אמרו  העתידה,  לגאולה  הכנה  ליוסף  יהודה  בין 

הכנה  לעשות  אלו",  עם  אלו  מדיינים  מלכים 

אנו  לנו",  איכפת  מה  "אנו  העתידה,  לגאולה 

"יאי למלך  ולא להתערב,  צריכים לעמוד מן הצד 

מדיין עם מלך".

סיבב  שהקב"ה  אבינו  יעקב  ראה  כאשר  לכן 

כדי  ויוסף,  יהודה  ידי  על  למצרים  ירידתו  את 

בית  בבנין  העתידה  לגאולה  הכנה  בכך  לעשות 

המקדש השלישי בזכות יעקב, מזה למד גם הוא 

לעשות כן לפני שירד למצרים: "ואת יהודה שלח 

בין  שחיבר  גשנה",  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו 

העתידה,  לגאולה  הכנה  לעשות  ליוסף  יהודה 

בן  משיח  על  רמז  משי"ח,  בגימטריא  גשנ"ה 

יוסף ומשיח בן דוד, ועל ידי הכנתם בא גם יעקב 

המקדש  לבית  ההכנה  את  להשלים  למצרים 

השלישי בזכותו.

יומתק לרמז ענין זה במה שפירש רש"י בשם 

מדרש אגדה: "להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד 

לומר  שדקדקו  לומר  ויש  הוראה".  תצא  שמשם 

"בית תלמוד", כדי לרמז על בית המקדש השלישי 

שמשם  תלמוד  בית  שיהיה  "בית",  קראו  שיעקב 

חדשה  תורה  ללמדם  ישראל,  לכל  הוראה  תצא 

שדרשו  כמו  לישראל,  לגלות  הקב"ה  שעתיד 

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

"כי  נא-ד(:  )ישעיה  שכתוב  מה  יג-ג(  )ויק"ר  במדרש 

תורה מאתי תצא, אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי 

תצא, חידוש תורה מאתי תצא".

 הקת" בשן תלשח   שה דה אל ש סף
לב"כה על הנ" במ צאש תב 

חכמים  דברי  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

וחידותם, שדרשו במדרש על הפסוק: "ואת יהודה 

הנר  על  מברכין  אימתי  רבינו  ילמדנו  לפניו.  שלח 

במוצאי שבת, כך שנו רבותינו אין מברכין על הנר 

עד שיאותו לאורו". נקדים מה שכתב ה"טור" )או"ח 

פיוטים  שבת  במוצאי  לומר  שהמנהג  רצה(  סימן 

שנזכר בהם אליהו הנביא, והטעם לכך על פי מה 

"מובטח להן לישראל  ששנינו בגמרא )עירובין מג:(: 

שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים 

טובים מפני הטורח". ופירש רש"י: "שמניחין צרכי 

שעברה  אחרי  לכן  פניו".  להקביל  והולכין  שבת 

שיבוא  מתפללים  אנו  לבוא,  יכול  וכבר  השבת 

ויבשר לנו על הגאולה.

והנה מה שמצינו טעם נפלא על הזכרת שמו 

מן  אחד  בדברי  שבת  במוצאי  הנביא  אליהו  של 

שבת(  מוצאי  )סדר  "אבודרהם"  בעל  הראשונים 

בלשון קדשו:

אליהו  להזכיר  שתיקנו  מה  כי  בעיני  "והנכון 

במוצאי שבת, שהוא על שם דאמרינן בשבת בפרק 

כל כתבי הקודש )דף קיח:(, ואמר רב יהודה אמר רב 

שלטה  לא  ראשונה  שבת  ישראל  שמרו  אלמלא 

רבי  אמר  התם,  אמרינן  ועוד  ולשון...  אומה  בהם 

שתי  ישראל  משמרין  אלמלא  יוחאי,  בן  שמעון 

שבתות כהלכתן מיד נגאלין... ועל כן אנו אומרים 

שצויתנו,  כמו  השבת  את  שמרנו  הרי  להקב"ה, 

מעתה שלח לנו את אליהו הנביא".

)ברכות  פי מה ששנינו בגמרא  ויש להוסיף על 

נז:(: "שבת אחד מששים לעולם הבא". לכן על ידי 

הבא,  עולם  מעין  שהיא  שבת  שומרים  שישראל 

העולם  את  ינחלו  שאז  העתידה  לגאולה  יזכו 

הבא בשלימות, לכן במוצאי שבת אחרי שטעמנו 

אליהו  את  מזכירים  אנו  הבא,  עולם  מעין  בשבת 

בה  שנטעם  הגאולה  על  לנו  לבשר  שיבוא  הנביא 

את כל העולם הבא. 

 הבדלה על אב קה ב  ב' ש של  
"מז על תנש המתשחשם

חכמינו  שתיקנו  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

ז"ל לברך במוצאי שבת על אבוקה כמבואר בגמרא 

המובחר".  מן  מצוה  להבדלה  "אבוקה  קג:(:  )פסחים 

וכתב הרמ"א )או"ח סימן רחצ סעיף א( בשם האגודה: 

ויש  אבוקה".  מיקרי  פתילות  שתי  לו  שיש  "ונר 

לומר על פי מה שכתוב )תהלים קלב-יז(: "שם אצמיח 

קרן לדוד ערכתי נר למשיחי". הרי מבואר כי אור 

הנר הוא רמז על אורו של משיח.

אות  תצוה  )פרשת  תנחומא  במדרש  מבואר  וכן 

לישראל,  להם  אמור  למשה  הקב"ה  ליה  "אמר  ח(: 

המקדש  בית  לאור  זקוקים  הייתם  הזה  בעולם  בני 

ומדליקים נרות בתוכו, אבל לעולם הבא בזכות אותו 

כנר,  משול  שהוא  המשיח  מלך  לכם  מביא  אני  הנר 

שנאמר שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי".

מדליקים  אנו  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

במוצאי שבת, שהוא זמן המסוגל לגאולה העתידה, 

אבוקה שיש בה לפחות ב' פתילות, כדי להאיר את 

משיח  המשיחים,  שני  של  באורם  הגלויות  חשכת 

בן יוסף ומשיח בן דוד, ועל כך אנו מברכים ברכת 

"מאורי האש" בלשון רבים, על האור של משיח בן 

יוסף ועל האור של משיח בן דוד.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו מה עמקו דברי 

חכמים וחידותם שדרשו במדרש על הכתוב: "ואת 

שלמדנו  כפי  אשר  יוסף",  אל  לפניו  שלח  יהודה 

ידי  על  העתידה  לגאולה  הכנה  בזה  יעקב  עשה 

לכן  מיהודה,  הבא  דוד  בן  ומשיח  יוסף  בן  משיח 

"ילמדנו  כדי לגלות לנו ענין זה רמזו לנו במדרש: 

רבינו אימתי מברכין על הנר במוצאי שבת, כך שנו 

לאורו".  שיאותו  עד  הנר  על  מברכין  אין  רבותינו 

בשבת  ליהנות  שזכינו  אחרי  רק  כי  בזה  הביאור 

קודש שהיא מעין עולם הבא מאור הגאולה, אנו 

יכולים לברך במוצאי שבת על האבוקה שיש בה 

דוד  בן  ומשיח  יוסף  בן  משיח  כנגד  פתילות,  ב' 

במהרה בימינו אמן.
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כן  כי  הנה  הגאולות,  ד'  כל  את  כללה  מצרים 

ידי  יוסף הכנה לד' הגאולות על  מטעם זה עשה 

שפעל להשאיר אצלו את בנימין.

ויש להוסיף תבלין על פי מה שמצינו בפסיקתא 

זרעו  "אגדה היא שאין  יג(:  ג אות  )פסקא  דרב כהנא 

של עשו נופל אלא ביד בניה של רחל". וכן מבואר 

בפסיקתא רבתי )פרשה יג(: "כיון שמלך שאול אמר 

הקב"ה, אין זרעו של עמלק נופל אלא ביד בנה של 

רחל". פירוש כי עמלק הוא מזרעו של עשו ושאול 

המלך משבט בנימין הוא מבניה של רחל.

מגלות  העתידה  הגאולה  כי  זה  לפי  נמצא 

אדום הוא עשו על ידי שיביא הקב"ה מפלה על 

זרעו של עשו, היא רק בזכות בניה של רחל שזרעו 

של עשו נופל בידם, לכן נתחכם יוסף לקבץ אצלו 

במצרים את זרעה של רחל ב'נימין, מ'נשה, י'וסף, 

הגלויות  ד'  הם  שלהם  התיבות  שראשי  א'פרים, 

ב'בל, מ'די, י'ון, א'דום, כדי שבזכותם יצאו ישראל 

מכל ד' הגלויות.

 שה דה גם כן עתה הכנה לגא לה
 מכל ד' הגל ש  

לפי  שמבאר  עמוקות"  ה"מגלה  לדברי  נחזור 

לבקש  יוסף  אל  יהודה  כשניגש  שכתוב  מה  זה 

ממנו שיחזיר את בנימין אל יעקב אביו: "ויגש אליו 

יהודה ויאמר בי אדוני", רמז לו בכך שגם הוא עשה 

הכנה לגאולה העתידה, כפי שרמוז בשמו יהודה, 

הנה הדברים בלשון קדשו:

של  בשמו  אדוני,  בי  ויאמר  יהודה  אליו  "ויגש 

יהודה נרמזו כל הד' גלויות, כי יש בשמו שם בן ד' 

בהוייתו, והד' ניתוספו בו לרמוז על כל הד' גלויות, 

כי עמנו אל בכל ד' גלויות וה' אתנו, לכן נקראו כל 

רצונו  אדוני,  ב"י  שאמר  זהו  יהודה,  בשם  ישראל 

לומר בי מקוים כלל כל ישראל".

ד'  כי  פי המבואר  ביאור דבריו הקדושים על 

אותיות השם הוי"ה נתפזרו בד' הגלויות בבחינת 

נמצא  שהקב"ה  בכך  לרמז  בצרה",  אנכי  "עמו 

שמו  בזכות  ברחמיו  ויגאלנו  הגלויות  בכל  אתנו 

שפירשנו  דרך  על  בגלות,  אתנו  שנמצא  יתברך 

"ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה". וזהו 

נמצא  יהוד"ה  בשמי  אדוני",  "בי  יהודה  שאמר 

שמו של אדוני הקב"ה, כי יש בו ד' אותיות השם, 

עם האות ד' שהיא רמז על ד' הגלויות, שהקב"ה 

נמצא אתנו בהן.

נקראו  "לכן  עמוקות":  ה"מגלה  שכתב  ומה 

שדרשו  מה  על  כוונתו  יהודה",  בשם  ישראל  כל 

את  אבינו  יעקב  שבירך  מה  צח-ו(  )ב"ר  במדרש 

אחיך,  יודוך  אתה  "יהודה  מט-ח(:  )בראשית  יהודה 

אחיך מודים בך, אמך מודה בך, אני בעצמי מודה 

לך. אמר רבי שמעון בן יוחאי, יהיו כל אחיך נקראין 

על שמך, אין אדם אומר, ראובני אנא, שמעוני אנא, 

אלא יהודי אנא". מבאר ה"מגלה עמוקות" כי מה 

שבחר יעקב אבינו שכל ישראל יקראו בשמו של 

יהודה, כדי לחזקם בכל ד' הגלויות שהקב"ה נמצא 

עמהם כפי שרמוז בשם יהוד"ה.

מוסיף ה"מגלה עמוקות" כי זהו שאמר יעקב 

ומחוקק  מיהודה  שבט  יסור  "לא  י(:  )שם  ליהודה 

עמים".  יקהת  ולו  שילה  יבוא  כי  עד  רגליו  מבין 

המשיח  מלך  שילה,  יבא  כי  "עד  רש"י:  ופירש 

שהמלוכה שלו". כי דבר זה רמוז אמנם בשמו של 

יהוד"ה, שיגאל הקב"ה בשמו הקדוש את ישראל 

מכל ד' הגלויות על ידי מלך המשיח הבא משבט 

יהודה, ועל כך אמר יהודה ליוסף: "ידבר נא עבדך 

דבר באזני אדוני", שגילה לו באזנו בלחישה בסוד 

על הגאולה העתידה הרמוזה בשמו.

 ש סף  שה דה תנש המלכשם 
מתשח בן ש סף  מתשח בן ד ד

והנה ראוי להעיר אף שה"מגלה עמוקות" לא 

שכל  ביותר  בולט  הדבר  אמנם  בפירוש,  כן  כתב 

ששנינו  מה  על  בקודש,  יסדתם  הקדושים  דבריו 

בגמרא )סוכה נב:(, שעתיד הקב"ה לגאול את ישראל 

על ידי שני משיחים, "משיח בן יוסף" שהוא מזרעו 

של יוסף, "משיח בן דוד" שהוא משבט יהודה.

בין  האלקית  הפגישה  את  הקב"ה  סיבב  לכן 

לגאולתם  הכנה  לעשות  במצרים,  ויהודה  יוסף 

הגלויות,  ד'  מכל  העתידה  בגאולה  ישראל  של 

יוסף במה שפעל להשאיר אצלו בנימין במצרים, 

א'פרים,  י'וסף,  מ'נשה,  ב'נימין,  שם  שיהיו  כדי 

שראשי התיבות שלהם הם ד' הגלויות ב'בל, מ'די, 

י'ון, א'דום, יהודה במה שגילה ליוסף "בי אדוני", 

בשמי יש כל ד' אותיות הוי"ה עם האות ד', שהיא 

מהן  הקב"ה  אותנו  שיגאל  הגלויות  ד'  על  רמז 

בשמו הקדוש.

)כסלו- יששכר"  ה"בני  שכתב  מה  לצרף  נפלא 

טבת מאמר ב סימן כה( לפרש מה שכתוב: "ואת יהודה 

וצריך  גשנה".  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח 

את  דוקא  לשלוח  ככה  על  יעקב  ראה  מה  ביאור 

מה  פי  על  קדשו,  בדברי  וביאר  יוסף.  אל  יהודה 

מצרים  שגלות  הנ"ל,  האריז"ל  מדברי  שלמדנו 

כללה בתוכה את כל ד' הגלויות.

כל  כוללת  ממצרים  הגאולה  כי  זה  לפי  נמצא 

ד' הגאולות, הנה כי כן מאחר שהגאולה העתידה 

מגלות אדום שהיא גאולה שלימה מכל ד' גלויות, 

תהיה על ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד משבט 

דוד  בן  משיח  בין  יחוד  לעשות  רצה  לכן  יהודה, 

הכתוב:  רמז  וזהו  יוסף,  בן  ומשיח  יהודה  משבט 

לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  "ואת 

על  לרמז  משי"ח  בגימטריא  גשנ"ה   - גשנה" 

הגאולה העתידה על ידי מלך המשיח.

 שה דה  ש סף ג"מ  לבשא   תל שעקב
תבש  המקדת התלשתש שבנה בזכ    

ששנינו  מה  פי  על  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

והלכו  )ישעיה ב-ג(  "מאי דכתיב  בגמרא )פסחים פח.(: 

בית  אל  ה'  הר  אל  ונעלה  לכו  ואמרו,  רבים  עמים 

אברהם  אלקי  ולא  יעקב  אלקי  וגו',  יעקב  אלקי 

שנאמר  הר,  בו  שכתוב  כאברהם  לא  אלא  ויצחק, 

אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ולא  )בראשית כב-יד( 

ויצא  כד-סג(  )שם  שנאמר  שדה,  בו  שכתוב  כיצחק 

בית,  שקראו  כיעקב  אלא  בשדה,  לשוח  יצחק 

שנאמר )שם כח-יט( ויקרא את שם המקום ההוא בית 

אל". ופירש המהר"ל ב"דרך חיים" על מסכת אבות 

)פ"ה מ"ד( הכוונה בזה, כי שלשה בתי מקדשות הם 

בזכות ג' האבות הקדושים.

השלישי  המקדש  בית  בנין  כי  זה  לפי  נמצא 

בגאולה העתידה יהיה בזכות יעקב אבינו שקראו 

ה',  דרכי  נפלאות  היטב  מבואר  זה  לפי  בית. 

 בנש שתתכ": שעקב תלח א  שה דה אל ש סף, 
הכנה לגא לה הע שדה על שדש מתשח בן ש סף  מתשח בן ד ד

 רל קן ל  בש   למ דר, הכנה לבש  המקדת התלשתש
 תשעקב ק"א  רבש ר, תמתם  צא ה "אה   "ה חדתה

 בשא " המד"ת: ר א  שה דה תלח לשנש  אל ש סף, 
שלמדנ  "בשנ  אשמ ש מב"כשן על הנ" במ צאש תב ר

 מב"כשם על אב קה תשת לה לשח   ב' ש של  , 
"מז על רע"כ ש נ" למתשחשר מתשח בן ש סף  מתשח בן ד ד



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

 ש"ת   שגת  תשרא | ב

הקב"ה  לו  גילה  ומשפט",  צדקה  לעשות  ה'  דרך 

ונרמז  בזכותו,  מהם  בניו  את  לגאול  עתיד  שהוא 

תיבות  ראשי  מ'מרא"  ב'אלוני  י'י  "א'ליו  בפסוק: 

א'דום י'ון ב'בל מ'די.

 רלמען תמ  באהבהר 
גא ל  ד' א  ש   התם

תבלין,  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

הקב"ה  את  לשבח  שתיקנו  מה  זה  לפי  לבאר 

כן  עושה  שהוא  בניהם",  לבני  גואל  "ומביא 

פי מה שכתב ה"מגלה  "למען שמו באהבה", על 

בזוהר  "איתא  מח(:  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות" 

חדש, איתבדרן ישראל לד' רוחות לקביל ד' גלויות 

]נתפזרו ישראל לד' רוחות כנגד ד' גלויות[, אות 

עם  גלות  בכל  אחת  ]אות  עמהון  בגלותא  חד 

ו',  י', במדי אות ה', ביון אות  בבבל אות  ישראל[, 

באדום אות ה' אחרונה". 

והנה בזוהר חדש לפנינו לא נמצא דבר זה, אבל 

כן מבואר ב"לקוטי תורה" לרבינו האריז"ל )פרשת כי 

תצא(, שעמד על המחקר ליישב מה שמצינו בדברי 

בבל,  גלויות:  ד'  רק  תמיד  שהזכירו  ז"ל  חכמינו 

מדי, יון, אדום, כמבואר במדרש )ב"ר ב-ד(: "והארץ 

היתה תהו זה גלות בבל, ובהו זה גלות מדי, וחושך 

זה גלות יון, על פני תהום זה גלות ממלכת הרשע 

מצינו  וכן  התהום".  כמו  חקר  להם  שאין  ]אדום[ 

עוד במדרש )ב"ר מד-יז(: "והנה אימה חשיכה גדולה 

נופלת עליו, אימה זו בבל, חשיכה זו מדי, גדולה זו 

יון, נופלת עליו זו אדום". וקשה מדוע לא מנו גם 

גלות מצרים בתוך שאר הגלויות.

מדי  "בבל  הגלויות:  ארבע  כי  האריז"ל  ותירץ 

מהן  אחת  שכל  פרטיות,  גלויות  רק  הן  אדום"  יון 

הוי"ה  השם  אותיות  מד'  אחת  לאות  מתנגדת 

יון  ה',  י', מדי כנגד אות  בבל כנגד אות  ברוך הוא, 

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

כל  את  בתוכה  הכוללת  כללית  גלות  היא  מצרים 

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

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

רק ד' גלויות פרטיות, כי גלות מצרים איננה גלות 

מחודשת אלא כללות כל ד' הגלויות.

על  הרגל"  ב"שמחת  זצ"ל  החיד"א  הגה"ק 

נאה  רמז  כך  על  אומר  ב(  )לימוד  פסח  של  הגדה 

ישראל  בני  שמות  "ואלה  א-א(:  )שמות  בפסוק 

הבאים מצרימה", כאן רמז הכתוב שגלות מצרים 

באי"ם  מלת  שכן  גלויות,  ד'  כל  בתוכה  כללה 

כלולות  שהיו  א'דום  י'ון  מ'די  ב'בל  נוטריקון: 

בגלות מצרים.

בדברי  הכוונה  עמוקות"  ה"מגלה  והבין 

השם  אותיות  ד'  את  הקב"ה  שפיזר  האריז"ל, 

י'ון,  מ'די,  ב'בל,   - מבי"א  שסימנן  הגלויות  מד' 

אותיות  ד'  את  להוציא  כדי  שמו",  "למען  א'דום, 

"באהבה"  לכך,  נזכה  ואיך  הגלויות,  מד'  השם 

אותיות ב' אהב"ה, על ידי שנחבר ב' פעמים אהב"ה 

בין הקב"ה לישראל ובין ישראל להקב"ה. 

 ש סף שעל להבשא אצל  בנשמשן
הכנה לגא ל  שת"אל מכל ד' הגל ש  

מעתה נבוא לדברי ה"מגלה עמוקות", שמבאר 

את  יביאו  שהשבטים  כך  על  יוסף  שעמד  הטעם 

בנימין אליו למצרים, ואחר כך פעל שישאר אצלו 

באמתחת  הגביע  את  להניח  כשצוה  במצרים 

בנימין, באומרו )בראשית מד-יז(: "האיש אשר נמצא 

הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל 

עשה  אבינו  יעקב  כי  שמצינו  מה  פי  על  אביכם", 

הכנה לגאולתם של ישראל מכל ד' הגלויות, ונרמז 

בכתוב )שם לז-א(: "וישב י'עקב ב'ארץ מ'גורי א'ביו", 

ראשי תיבות י'ון ב'בל מ'די א'דום.

והנה כתוב )שם ב(: "אלה תולדות יעקב יוסף", 

ופירש רש"י שכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, 

לגאולת  דמיון  פועל  לעשות  יוסף  גם  רצה  לכן 

כן  על  אדום,  יון,  מדי,  בבל,  גלויות  מד'  ישראל 

י'וסף,  מ'נשה,  ב'נימין,  במצרים  יחד  שיהיו  פעל 

הגלויות  ד'  הוא  שלהם  תיבות  שראשי  א'פרים, 

ב'בל, מ'די, י'ון, א'דום, כדי שבזכותם יצאו ישראל 

מכל ד' הגלויות.

לעשות  יוסף  שפעל  הטעם  לבאר  ונראה 

הגלויות,  ד'  מכל  לגאולה  במצרים  דמיון  פועל 

הנ"ל,  האריז"ל  רבינו  מדברי  שלמדנו  מה  פי  על 

כי מצרים היתה גלות כללית שכללה בתוכה את 

כל ד' הגלויות, נמצא לפי זה כי הגאולה ממצרים 

וכתב  הגאולות.  ד'  כל  כנגד  כללית  גאולה  היא 

)ניסן מאמר ד דרוש ג ד"ה ע"ד הדרוש(  ה"בני יששכר" 

כי מטעם זה תיקנו חכמינו ז"ל לשתות ד' כוסות 

בליל פסח כנגד ד' לשונות של גאולה )שמות ו-ו(: 

גאולת  כי  ולקחתי,  וגאלתי,  והצלתי,  והוצאתי, 

 מגלה עמ ק  : ש סף תשצא ממנ  מתשח בן ש סף
 עתה הכנה לגא לה מד' הגל ש   תהש  כל ל   במצ"שם 

 ר מבשא ג אל לבנש בנשהםר - מבשרא נ ט"שק ן ד' גל ש  
 מ'דש ב'בל ש' ן א'ד ם תהקברה ג אל א  נ  מתם

 ש סף "צה לששחד במצ"שם ב'נשמשן מ'נתה ש' סף א'ש"שם
 "אתש  שב   ד' גל ש   ב'בל מ'דש ש' ן א'ד ם

 בשה דרה שת ד' א  ש   ה שרה עם הא   ד', 
ל"מז תהקברה נמצא בד' הגל ש   בבחשנ  עמ  אנכש בצ"ה 

גלות אות אחת מהשם  בכל  הגלויות,  בד'  הוי"ה 

זה  והרי  בגלותם,  ישראל  עם  להיות  כדי  הוי"ה, 

"עמו אנכי בצרה". יומתק  בבחינת )תהלים צא-טו(: 

"כי בי חשק  לפרש בזה המשך הכתובים )שם יד(: 

ידע  כי  אשגבהו  הגלות[  מן  ]לישראל  ואפלטהו 

שמי ]אם ידע כי שמי נמצא עמו בגלות[, יקראני 

עמו אנכי  ]אם יתפלל על גלות השכינה[  ואענהו 

בצרה אחלצהו ואכבדהו".

 רלמען תמ  באהבהר 
ב' שעמשם אהברה

שאנו  מה  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

בניהם"  לבני  גואל  "ומביא  הקב"ה:  את  משבחים 

ומפרש  א'דום,  י'ון,  מ'די,  ב'בל,  נוטריקון  מבי"א   -

"למען שמו באהבה", כדי לגאול בכך  זכות  באיזו 

את ד' אותיות השם שנתפזרו בד' הגלויות, וכאשר 

יושלם השם  ד' הגלויות  יגאל אותנו הקב"ה מכל 

הוי"ה בכל ד' אותיותיו.

ויש להוסיף נקודה יקרה על פי דברות קדשו 

השלם  משה"  ב"תורת  זי"ע  סופר"  ה"חתם  של 

שפירש  מה  שמבאר  הראשון(,  והיה  ד"ה  קסה.  )פורים 

זמן  שכל  יז-טז(  )שמות  בשלח  פרשת  סוף  רש"י 

כי מצינו שהקב"ה  אין השם שלם,  קיים  שעמלק 

אוהב את ישראל, כמו שכתוב )מלאכי א-ב(: "אהבתי 

וכן נצטוו ישראל לאהוב את ה',  אתכם אמר ה'". 

כמו שכתוב )דברים ו-ה(: "ואהבת את ה' אלקיך".

נמצא לפי זה שיש כאן ב' פעמים אהבה, אחת 

וב'  והשניה מישראל להקב"ה,  לישראל  מהקב"ה 

פעמים אהב"ה בגימטריא ד' אותיות הוי"ה יתברך 

שמו, כי על ידי החיבור של שתי האהבות מתגלה 

הרי  קיים  שעמלק  זמן  כל  אולם  בשלימות,  השם 

אהבתם  את  להפריד  המבדיל,  מסך  בבחינת  הוא 

של ישראל מאביהם שבשמים, לכן אין השם שלם 

עד שיימחה שמו מתחת השמים.

גואל  "ומביא  הפירוש:  להבין  יומתק  זה  לפי 

לבני בניהם למען שמו באהבה", שגואל את ישראל 
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ש"ת   שגת  תשרא | א

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

הגשל ש הגד ל תל הרמגלה עמ ק  ר

 אנ  נק"אשם בתם שה דה תשת ב  ד' א  ש   ה שרה
עם הא   ד' תהשא "מז לד' גל ש   תהקברה נמצא א נ 

טוב  מה  בעתו  דבר  ויגש  פרשת  בפרשתנו 

ויוסף,  יהודה  בין  האלקית  הפגישה  על  להתבונן 

של  שחרורו  על  להתווכח  כדי  יחדיו  שנועדו 

את  שמצאו  אחרי  אצלו  החזיק  שיוסף  בנימין, 

אליו  "ויגש  מד-יח(:  )בראשית  באמתחתו  הגביע 

באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר  אדוני  בי  ויאמר  יהודה 

אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה".

את  שמגדירים  ז"ל  חכמינו  דברי  נפלאים  מה 

שני  של  התוועדות  ויוסף,  יהודה  בין  הפגישה 

שידעו  השבטים,  אצל  מלך  הוא  יהודה  מלכים, 

ממנו,  לצאת  המלך  דוד  שעתיד  הקודש  ברוח 

כל  מסבב  והקב"ה  במצרים,  מלך  הוא  ויוסף 

הסיבות סיבב שיתוועדו יחד, והנה מה שדרשו על 

כך במדרש )ב"ר צג-ב( מה שכתוב )תהלים מח-ה(: "כי 

הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, המה ראו כן תמהו 

נבהלו נחפזו, רעדה אחזתם שם חיל כיולדה".

"כי הנה המלכים נועדו, זה יהודה ויוסף, עברו 

עברה  נתמלא  וזה  זה  על  עברה  נתמלא  זה  יחדיו, 

איש  האנשים  ויתמהו  תמהו,  כן  ראו  המה  זה,  על 

אל רעהו, נבהלו נחפזו, ולא יכלו אחיו לענות אותו 

כי נבהלו מפניו, רעדה אחזתם שם, אלו השבטים, 

אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה איכפת 

לנו, יאי למלך מדיין עם מלך".

ז"ל,  חכמינו  לנו  מגלים  אלו  קדושים  בדברים 

כי גם השבטים השיגו ברוח קדשם שפגישה זו בין 

יהודה ויוסף שני מלכים, יש לה משמעות עמוקה 

על  רק  כוויכוח  עין  למראית  שנראה  ממה  יותר 

בנימין, עד כדי כך שהחליטו שאסור להם להתערב 

"מלכים  באומרם:  הצד  מן  לעמוד  צריכים  והם 

מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו".

להתערב,  רצו  לא  אמנם  הקדושים  השבטים 

אולם  מהשגתם,  למעלה  ענין  כאן  שיש  בהבינם 

אנו בני בניהם של השבטים, שכבר זכינו לביאורים 

עולם  מאורי  הקדושים  רבותינו  של  נשגבים 

והאחרונים, משתוקקים להבין הטעם  הראשונים 

ביאור  ומהו  ביניהם,  להפגיש  הקב"ה  שסיבב 

נא  ידבר  אדוני  "בי  ליוסף:  יהודה  שאמר  הדברים 

עבדך דבר באזני אדוני".

 הקת" בשן הב"כה על הנ" במ צאש תב 
למה תתלח שעקב א  שה דה אל ש סף

על  גם  זו  בפרשה  להתבונן  ראוי  זה  בענין 

הפגישה האלקית השניה בין יהודה ויוסף שערך 

ושלח  לאחיו  התגלה  שיוסף  אחרי  אבינו,  יעקב 

לבקש מיעקב שיבוא אליו למצרים, על כך כתוב 

למצרים  ירידתו  לפני  יעקב  שעשה  ההכנות  בין 

יוסף  "ואת יהודה שלח לפניו אל  )בראשית מו-כח(: 

"להורות  רש"י:  ופירש  גושנה".  לפניו  להורות 

היאך  ולהורות  מקום  לו  לפנות  כתרגומו,  לפניו, 

ומדרש  לשם,  שיגיע  קודם  לפניו,  בה.  יתיישב 

אגדה, להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם 

תצא הוראה".

להשיג  זכה  אבינו  יעקב  כי  למדים  אנו  מזה 

ברוח הקודש את המשמעות העמוקה של המפגש 

לכן  לירידתו למצרים,  ליוסף שהביא  יהודה  שבין 

כאשר הכין את ירידתו למצרים חיבר שוב ביניהם 

רק  זה  הרי  כן  כי  הנה  ליוסף,  יהודה  את  כששלח 

מגדיל את תשוקתנו להבין, מה היה כל כך מיוחד 

כך  ואחר  העליונה  שההשגחה  ויוסף,  יהודה  בין 

יעקב אבינו עצמו, בחרו בהם לעשות את ההכנה 

לירידתו של יעקב ובניו לגלות מצרים.

והנה מה שמצינו מאמר פלא על מה ששלח 

)סימן  תנחומא  במדרש  יוסף  אל  יהודה  את  יעקב 

אימתי  רבינו  ילמדנו  לפניו.  שלח  יהודה  "ואת  ו(: 

רבותינו  שנו  כך  שבת,  במוצאי  הנר  על  מברכין 

ונתייגעו  לאורו".  שיאותו  עד  הנר  על  מברכין  אין 

בין  הקשר  מהו  המדרש,  כוונת  לבאר  המפרשים 

מה שמברכים על הנר במוצאי שבת אחרי שיהנו 

יוסף  אל  יהודה  את  יעקב  ששלח  למה  מאורו, 

להורות לפניו גושנה.

בשא " נתגב תל הרמגלה עמ ק  ר

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה על פי הקדמה 

יקרה מאירת עינים ממשנתו הטהורה של ה"מגלה 

שמפרש  הרביעי(  ויגש  )ד"ה  בפרשתנו  עמוקות" 

ידבר  אדוני  בי  ויאמר  יהודה  אליו  "ויגש  הפסוק: 

נא עבדך דבר באזני אדוני", אולם מאחר שכדרכו 

הקדמות  על  סמך  כי  מאד,  בזה  קיצר  בקודש 

שהזכיר כמה פעמים בספריו הקדושים, אמרתי 

אקום ואשנה פרק זה לברר מקחו של צדיק, על פי 

שנצא במסע הקודש להתבונן בדבריו הקדושים 

בכמה מקומות, שמאירים את הדברים כנתינתם 

מסיני, ומה' נבקש שיוליכנו בדרך אמת.

עמוקות"  ה"מגלה  בדברי  יאיר  דברינו  פתח 

לפרש  שכתב  ה'(,  אליו  וירא  ד"ה  וירא  )פרשת  עצמו 

באלוני  ה'  אליו  "וירא  יח-א(:  )בראשית  הכתוב  רמז 

במה  נפלא  רמז  לנו  שמגלה  מה  פי  על  ממרא", 

יום  בכל  הקב"ה  של  השבח  להזכיר  שתיקנו 

עשרה:  שמונה  של  ראשונה  בברכה  פעמים  ג' 

באהבה",  שמו  למען  בניהם  לבני  גואל  "ומביא 

"וגואל לבני בניהם",  ולכאורה היה מספיק לומר 

ד'  נוטריקון  מבי"א  כי  בזה  לרמז  שביקשו  אלא 

הקב"ה  שמהן  א'דום,  י'ון,  ב'בל,  מ'די,  הגלויות 

"גואל לבני בניהם".

והנה מצינו שהגאולה העתידה תהיה בזכות 

א-כז(:  )ישעיה  הנביא  כמאמר  וצדקה,  משפט 

כתוב  לכן  בצדקה".  ושביה  תפדה  במשפט  "ציון 

בענין משפט )משלי כט-ד(: "מ'לך ב'משפט י'עמיד 

א'רץ", ראשי תיבות מבי"א ד' הגלויות מ'די ב'בל 

וכן  מהן,  ניגאל  המשפט  בזכות  אשר  א'דום,  י'ון 

כתוב בענין צדקה )שם כא-יד(: "מ'תן ב'סתר י'כפה 

י'ון  ב'בל  מ'די  שהם  מבי"א  תיבות  ראשי  א'ף", 

א'דום, שבזכות הצדקה נגאל מהן.

ומשפט,  צדקה  שקיים  אבינו  אברהם  כן  על 

כמו שהעיד עליו הקב"ה )בראשית יח-יט(: "כי ידעתיו 

יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו  למען אשר 
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

שהלילה פתוח הבית מרקחת הגדול שבמרכז רחוב יפו, וניתן 
אכן לרכוש שם את משכך הכאבים.

בדבר  שאלה  התעוררה  הפסח  ימי  באמצע  בהיותם  ברם, 
כשרותה של אותה תרופה, אם היא אכן כשרה לפסח בכשרות 
הכשרות"  "מדריך  הודפס  לא  עדיין  זמנים  באותם  המהודרת. 
של העדה החרדית, עם רשימה מפורטת של התרופות הכשרים 
לפסח כבימינו... ואף לא היה אפשרות בשעה מאוחרת שכזו 

באישון ליל להתקשר אל חברי הוועד או למשגיחי הכשרות.
אך לאחר התבוננות מעמיקה פסק רבי וועלוויל, שבהיות שיש 
כאן חשש פיקוח נפש, ניתן להקל בספק רחוק זה של תערובת 
חמץ שאינו ראוי למאכל אדם, וניתן לקחת את התרופה במקום 

סכנה שכזו.
עתה התעוררה שאלה מחודשת, כיצד אם כן מביאים את אותה 
תרופה? ומי הוא שיוכל לגשת עכשיו תיכף אל הבית מרקחת?
כשאחד  לכך,  גם  הפתרון  נמצא  דשמיא  בסייעתא  והנה 
הבחורים מן הישיבה הסמוכה הביע את נכונותו לרוץ ולהביא 

מהרה את התרופה הנחוצה כל כך.
כשנכנסו לחדרו של ר' וועלוויל ובישרו לו בשמחה שהנה נמצא 
הבחור שהולך להביא את התרופה, הופתעו לשמוע שהרב אינו 
מסכים לכך בשום אופן! כיצד ניתן לשלוח בחור ישיבה לרחוב 
יפו? – הזדעק ר' זאב ממיטת חוליו, הרי הוא עלול להיכשל שם 

בשמירת העיניים!!! 
אמרו לו מקורביו, שבשעה מאוחרת שכזו כנראה הרחובות כבר 

ריקים... ואין שום מקום לחשוש לשמירת העיניים!
אבל דעתו הקדושה לא נחה, אני לא אקלקל בחור ח"ו! בשנות 
העיניים',  'שמירת  בחובת  יתרה  שמירה  צריכים  הרי  הבחרות 

מאוד  יכול  איסור  של  מראה  כל  הדמים  ברתיחות  שכן 
בחור  לשלוח  היתר  מקום  שום  כאן  ואין  לנשמה,  להזיק 

ישיבה לרחוב יפו!
ישבו אפוא וטיכסו עצה בדבר, ומצאו אפשרות של תכנון 
יצטרך  לא  שכמעט  כך  ושקטים,  צדדיים  במבואות  הדרך 

לעבור ברחוב יפו כלל!
תכנית  כל  את  לפניו  ותינה  הגאון,  אל  הבחור  אפוא  נכנס 
דרכו הכשרה, שעוקפת את כל הרחוב המשוקץ, והבטיח 
בהן צדקו לשמור את עיניו שלא ייכשל ח"ו בשום מראה 

של איסור.
כששמע הגאון את דבריו נחה דעתו, ונתן את הסכמתו 
ליציאת הבחור להביא את התרופה. ואכן יצא הבחור 
בריצה מהירה, ובתוך שעה קלה כבר חזר עם התרופה 

המיוחלת בידו.
הכדורים  את  הכניסו  ומיד  מאוד,  שמחו  המשפחה  בני 
למרבה  אך   – התרופה.  את  שייקח  כדי  הרב,  של  לחדרו 
הפלא, עדיין לא הסכים הרב לגמוע את המרפא, הוא ביקש 
כיצד  היטב  ממנו  וחקר  ושאל  לפניו,  הבחור  את  לקרוא 
עשה את דרכו עד רחוב יפו ובחזרה, ושאלו כמה פעמים 

בנחרצות, האם לא נכשלת ח"ו בשמירת העיניים?!
רק לאחר שענה הבחור בהן צדקו, שברוך ה' לא נכשל ולא 
כלום, רק רץ הלוך ושוב להביא את התרופה, הסכים הצדיק 

לבלוע את התרופה, שהקילה ממנו את מכאוביו הקשים!
כששוחחו על כך למחרת עם הרב, שאלוהו בני ביתו, הרי 
נוקשה פסק הרב בעצמו שאין  מצד חשש תערובת חמץ 
שיש  בכך  הכיר  הרי  כן  אם   – נפש!  פיקוח  במקום  לחוש 
כאן מצב של סכנה, ומדוע החמיר כל כך עם שליחתו של 

הבחור לרחוב יפו?

ענה להם הגאון ברוב צדקותו, הלא מדרש מפורש הוא לפנינו: 
"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו"! )ספרי פרשת תצא פיסקא רנב, ורש"י שם 
כג, ט(. – אצלי אמנם היה כאן חשש סכנת הגוף, אבל אצל הבחור 

הצעיר מדובר בסכנת הנשמה, וזו היא סכנה גדולה יותר! בשנות 
מסוגל  איני   – מעליא.  יותר  לשמירה  צריך  הוא  הרי  הנעורים 

בשום אופן לקחת תרופה כזו שיש בה עוון שמירת העיניים!
]שיחה לבחורים בענייני "שמירת העיניים"[
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בים הגדול הנאה והתכלכל קיפצו להם להנאתם הדגים הקטנים, 
בין  במיומנות  כרכרו  הם  המים.  פני  על  בעליצות  והשתובבו 
הגלים הסוערים והשוצפים, תוך שהם קופצים פנימה עמוק אל 
תוככי המים העמוקים, ושוב עולים וצפים על פני המים, ונהנים 

מן הנוף הקסום שמסביב, שכולו מים וגלים, גלים ומים...
גילו  המצולות,  מעמקי  אל  מטה  שועטים  בעודם  והנה 
ורק  אך  העת  כל  לו  שהסתובב  וחזק,  גדול  דג  להפתעתם 
למטה בתחתית הים, שם מצא את מזונו בשופי, ואת כל שעות 

השחייה הרבות בילה רק בקרקעית הים.
ניגשו אליו הצעירים בהדרת כבוד, ושאלוהו מדוע אינך עולה 
קצת 'אל על'? שם למעלה על פני גובה המים ניתן לדלג ולקפץ 
ורחב  גדול  ים  של  יפה  נוף  גם  שם  יש  באוויר,  החוצה  מעט 
תצטרף  נא  הבה  יהלכון!  גדולות  אוניות  אף  ולפעמים  ידיים... 
עמנו למעלה, תכיר את העולם הגדול שמחוץ למים, ותהנה מן 

החיים!
דגיגים  לכם  דעו  ואמר:  הסכים,  לא  והמבוגר  הגדול  הדג  אך 
שם  מכם!  ניסיון  יותר  מעט  הגדול  בים  כאן  לי  יש  קטנטנים! 
למעלה אולי זה נראה לכם יפה ונוצץ, אבל הסכנות שם מרובות, 

הנפרשות  הרבות  ורשתותיהם  הדייגים  מכל  לכם  אורבות  הם 
על פני הים. – אני מעדיף שלא להכניס את עצמי למקום סכנה, 
ולהישאר כאן למטה בתחתית הים, גם כאן יש רמש בלי מספר, 
המקום  מן  לצאת  צורך  שום  לי  ואין  בשפע,  מצויים  מזונותיי 

הבטוח הזה!
והנה לפתע בעודם משוחחים על עניינים העומדים ברומו של 
לחבר'ה  בהתפעלות  ובישר  ונמרץ,  צעיר  דג  במהרה  הגיח  ים, 
הצעירים ממה שראו עיניו זה עתה ממש למעלה על פני המים. 

מה קורה שם למעלה? – שאלו החברים בסקרנות.
היא  ענקית,  ספינה אחת  אלינו  הגיעה  הדג,  צהל  לא תאמינו! 
מקפצים  הרשת  ובתוככי  המים,  פני  על  ענק  רשתות  פורשת 
להם עשרות ומאות דגים טובים ומשובחים, רוקדים ושמחים 
יחדיו, ממש שמחה וצהלה! חבל להפסיד את הריקודים הללו! 
והצטרפו  הללו,  העמוקים  המים  מתוככי  צאו  מהרה,  נא  בואו 

עמי אל השמחה הגדולה שם למעלה!
עד מהרה הרימו כל הצעירים את ראשם, ובגיחה קצרה ומהירה 
ולכודים  הם תפוסים  גם  תיכף  עצמם  לכיוון מעלה מצאו את 
בתוככי הרשת של ספינת הדייג הגדולה, שסגרה עליהם מכל 

צד!
כל הקפיצות  נוכחו הדגים שבעצם  הגדולה,  שם בתוך הרשת 
הם  אלו  וכלל!  כלל  שמחה  ריקודי  אינם  הללו,  הדגים  של 

הפרפורים האחרונים שלהם... 
בהיותם שם גוססים בין החוטים הרבים, נוכחו לדעת ולהבין כמה 
צדקו דברי אותו הדג הזקן הגדול שבחבורה, מזקני הדור הקודם... 
נכון בדיוק מה קורה שם למעלה מחוץ למים, הוא  ידע אל  הוא 

הזהיר אותם שוב ושוב, אך עתה כבר היה מאוחר מדי...
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בחורים צעירים יקרים!
לא פעם שומעים אנו מן החיים המגושמים שמחוץ לעולם 
תאוות  של  שונים  ותענוגים  הנאות  המלאים  הישיבות, 
בעיניים  ומספר  צעיר,  חבר  מגיע  לפעמים  הזה...  עולם 
אותנו  לפתות  ומנסה  הגדול!  שבעולם  הכיף  על  נוצצות 
תמיד  שקועים  שאנו  התלמוד  ים  מתוככי  ח"ו  לצאת 
בתורה ובאהבתה. – שם קופצים וצוהלים בשמחת החיים 

כביכול... בואו נא וראו את העולם הגדול!
אך דעו נאמנה, שכל אותם קפיצות וריקודים הם פרפורי 
נכונה.  והנאה  ושום שמחה  גסיסה, שאין בהם שום חיות 
המדרש  בית  בתוככי  תורה  של  חיים  אלא  לנו  אין  אנו   –

הנעים, ובעסק תורת חיים!
הלא כה הם דבריו הנחרצים של התנא הק' רבי עקיבא זי"ע, 
במשל הידוע שנתן בשלהי מסכת ברכות )סא:(, בתשובתם 
לשונו  בחלקלקות  כשניסה  הערמומי,  לשועל  הדגים  של 
להוציאם מן המים חוצה אל מרחבי העולם הגדול, שם יזנק 

עליהם לטורפם נפש!
אבל הדגים הנבונים לא נענו לו, וכה אמרו אליו:

"אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות, לא פיקח אתה 
מתייראים,  אנו  חיותנו  במקום  ומה  אתה!  טיפש  אלא 
במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה!" – ומסיים רבי עקיבא 
ועוסקים  יושבים  שאנו  עכשיו  אנחנו,  "אף  בלשונו:  שם 
ימיך' כך,  וארך  'כי הוא חייך  ל, כ(  )דברים  בתורה שכתוב בה 
אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה!" – עד 

כאן לשון הגמרא שם.
כי איך אעלה אל אבי ]שבשמים[ והנער ]ימי הנערות[ איננו אתי?!

]מתוך שיחת חיזוק בישיבה לצעירים בתוככי ירושלים ת"ו[
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גליון מס':

ומשפע מצות תפילין 
תשפיע לעבדך

הסעתי את חברי חזרה הביתה מהדלקת נרות 
אצל הצדיק שלנו, אליו אנו מקושרים. בדרך 
הגענו לנושא של תפילין רבינו תם והוא אמר 
לי שהצדיק מעולם לא שוחח איתו על העניין. 
חברים  וכמה  כמה  מכיר  שאני  לו  אמרתי 
שלכל אחד פנה בשלב אחר בחיים והאיר לו 

שכדאי להתחיל להניח תפילין רבינו תם.
לי  אין  כי  לי  אמר  שלא  "טוב  השיב:  חברי 
כרגע את הכסף לקנות תפילין, אבל במחשבה 
שניה ברגע שיגיד לי בטח גם יבוא הכסף, לא 

יודע איך אבל יבוא."

יומיים אחרי שוב נפגשים והוא מרוגש עד אין 
קץ וסיפר לי את הסיפור כדלקמן: "אתה זוכר 
שדברנו על התפילין? למחרת לקחתי את בני 
לעול  נכנס  שתיכף  והבן  הרב  של  להדלקה 
בבר מצוה  להניח  הרב אם  מצוות שואל את 
נוהגים  לו שאנו  גם תפילין ר"ת? הרב השיב 
לא  בני  ר"ת.  תפילין  להניח  החתונה  אחרי 
"אז למה אבא לא מניח  נשאר אדיש ושאל: 
שצריך  מה  כי  לו  השיב  הרב  ר"ת?"  תפילין 
לשוחח עם אבא הוא ישוחח עם אבא ולא עם 

בנו...

כעת הגיע תורי והרב באמת האיר לי כי הגיע 
הזמן להניח ר"ת.

רק בקשתי ברכה שה' יזמן לידי את המזומנים 
לתפילין ר"ת מהודר...

קבלתי את ברכתו וכבר למחרת בבוקר פניתי 
את  להניח  ממנו  ובקשתי  בבניין  שלי  לשכן 
קרה  מה  התעניין  הוא  שלו.  ר"ת  התפילין 
ואמר  התרגש  התשובה  את  פתאום?ששמע 
את  לקחת  יכול  אני  שבועיים  בעוד  כי  לי 
התפילין במתנה גמורה מכיוון שהוא התקרב 
וכבר  החתונה  אחרי  חב"ד  לחסידות  מאוד 
ר"ת  תפילין  לרכוש  רוצה  שהוא  רבות  שנים 
לקבל  אמור  הוא  שבועיים  ובעוד  חב"ד  של 
ולא  המום  עמדתי  החדשות...  התפילין  את 

האמנתי למשמע אוזניי.
חזרה,  בדרך  בעניין  שוחחנו  שלשום  "רק 
למחרת קבלתי הוראה ויום לאחר מכן יש לי 
עבורי  מזומנות  מאוד  מהודרות  תפילין  כבר 

לרגע הזה...

בעל המעשה:נ.פ.כ.
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים איך אעלה אל אבי ]שבשמים[ והנער ]ימי הנעורים[ איננו אתי!

כך  שעל  הנעורים,  ימי  מעלת  גודל  כאן  רמזו  הקדושים  בספרים 
היה יהודה זועק במר נפשו, כשרצו להטיל את הנער בנימין אל בית 
האסורים, ולאבד ממנו את ימי הנעורים הנעלים: "כי איך אעלה אל 

אבי ]שבשמים[ והנער ]ימי הנעורים[ איננו אתי".
ברוחו  בנפשו  האדם  בנין  עיקר 
הנעורים  בימי  הוא  הלא  ובנשמתו 
בשיא  הוא  כאשר  הבחרות,  ובשנות 
נעורים  מרץ  מלא  וגבורתו,  פריחתו 
המובחר  העת  וזו  רעננים.  וכוחות 
להכניס עצמו כל כולו בתורה ועבודת 
לטובה.  המידות  ובשבירת  השי"ת, 

ובכך יטע שורשים נאמנים בנפשו, לקבוע את עצמו בדרכי יושר, 
לנו  הסלולה  בדרך  שמים,  ויראת  תורה  של  בנתיבות  איתן  נטוע 

מדור דור.
ועל שם כך נקרא "בחור", מלשון 'מובחר'. כי שנות הבחרות הינם 
בהם  ההצלחה  ואיכות  האדם,  חיי  מכל  ביותר  המובחרות  השנים 
בקביעות שבנפש עולה עשרת מונים על איכות העליה וההצלחה 

שבשנות העמידה. 
זצוק"ל  מאוהעל  משה"  "ישמח  בעל  הרה"ק  מ"ש  ידוע  כאשר 
הינקות  שנות  כי  לדעת  לך  הלא  ידידי,  "בני  וזל"ק:  לבנו,  באיגרת 
העוונות,  מגדולי  הוא  מהם  אחת  שעה  וביטול  החיים,  מבחר  הם 
מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות, כי תמול לעד לא 
ישוב. – ושעה אחת בשנות הבחרות כשנה בשנות העמידה חשובה" 

עכל"ק.
בפירוש  ז"ל  הרב"ם  ממ"ש  להביא  יש  קדשו,  לדברי  נאמן  ומקור 
)א, יג(: "ואם לא עכשיו אימתי", זה קאי על  המשנה למסכת אבות 
שנות הבחרות, שעליהם אמר: אם לא אקנה המעלות עתה, בשנות 
כי  לא!   – והזיקנה?  השיבה  הבשנות  אותן,  אקנה  מתי  הבחרות, 
יקשה להסיר התכונות אז, הואיל והקניינים כבר התחזקו והתיישבו, 
אם מעלות ואם פחיתויות. אמר החכם )משלי כב, ו( 'חנוך לנער' וכו'" 

עכ"ל.
כי איך אעלה אל אבי ]שבשמים[ והנער ]ימי הנערות[ איננו אתי?!
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חכמים  התלמידי  מזקני  זצ"ל  הירשפונג  פנחס  רבי  הרה"ג  סיפר 
שבקנדה, שבימי בחרותו בשנות המלחמה התגלגל אל וילנא בירת 
ליטא, כדרך אלפי ורבבות בחורי ישראל באותם שנים, שהתאפסו 

לוילנא שנקראת בימים ההם 'עיר הישיבות'.
היה זה כבר באחרית ימיו של מרן הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל, רבה 
המפורסם של ווילנא, בעל שו"ת "אחיעזר", שכידוע נשא על שכמו 
את משא הדור בעת מצוקתו הקשה, ובפרט נשא בעול הישיבות 

הרבות שנדדו אל ווילנא רבתי מכל רחבי ליטא ושאר הארצות.
דלתו של רבי חיים עוזר היתה פתוחה תמיד בפני כל דורש ומבקש, 
אך בעיקר היה רוחש כבוד רב לתלמידי הישיבות הקדושות, שהיו 
עולים לביתו נאוה קודש לשוחח עמו בלימוד, והוא היה מרעיף על 
רוחם להתעלות במעלות  ומרומם את  ועידוד,  חיזוק  דברי  ראשם 

התורה והיראה.
הדור,  גאון  של  ביתו  אל  הבחור  פנחס  גם  עלה  הימים  באחד  וכך 
נקרא להיכנס פנימה. הגאון שמח לקראתו  ולאחר המתנה קצרה 
וקיבלו בסבר פנים יפות, הוא כיבדו לשבת לפניו, ומתחילה שאל 
וכיצד הוא מסתדר כאן  לשמו ולמוצאו ובאיזה ישיבה הוא לומד, 
הסוגיא  בענייני  תורה,  בדברי  עמו  נכנס  מכן  ולאחר  וכו'.  בווילנא 
הסוגיא,  נבכי  אל  חדרו  בשיחתם  עת.  באותה  בישיבה  הנלמדת 
ביישוב קושיא אחת עצומה שהעלה הבחור  ופלפלו שעה ארוכה 

הצעיר.
והנה בתוך דבריו, הביא הגאון הוכחה ליסוד דרכו ביישוב הקושיא 
מלשון הגמרא המפורש שבמסכת פלונית. – הבחור רבי פנחס העיר 
על כך בעדינות, שלא כך הוא לשון הגמרא אלא בענין אחר. אבל 
הגאון הישיש התעקש שלשון הגמרא הוא בדיוק כפי שציטט! כך 

התעורר ביניהם וויכוח זעיר מהו הלשון המדויק שבגמרא.
אמר הבחור ר' פנחס, ניתי ספר ונחזי! הבה נא נפתח את הגמרא 
ארון הספרים  ניגש אל  ותיכף  בעינינו את הלשון המדויק!  ונראה 

המהודר  ווילנא'  'ש"ס  מתוך  הגדולה  הגמרא  את  לשלוף  כדי 
שבחדרו של הרב.

והנה בעודו צועד אל הספרייה הגדולה כדי להביא את הגמרא, קרא 
אליו רבי חיים עוזר ואמר, במטותא, עזוב את זה עכשיו, הנה כבר 
הזקן  נא תבייש את  אל  כיום...  זקנתי 

הלבן שלי!... ]כשיימצא כתוב שלא כדבריו[.
ללא  תורתם  בדברי  המשיכו  ואכן 
ועם  הגמרא,  לשון  את  בפנים  שבדקו 
בלב  הצדיק  הגאון  ברכו  הביקור  תום 
ונפש, שיזכה לשבת תדיר באוהלה של 

תורה, ולעולם לא תמוש מפיו!
הגדול  הכנסת  בית  אל  הבחור  נכנס  הרב  מבית  צאתו  עם  תיכף 
המסכתא  את  הוציא  הספרים,  ארון  אל  ניגש  הסמוך,  ווילנא  של 
המדוברת, ונדהם לגלות שאכן הוא טעה ולא הרב... הלשון בגמרא 

הוא אכן מילה במילה כפי שציטט הרב!
או אז נוכח להבין עומק גדלותו של הצדיק, שידע והבין שכאשר 
הוא  הרי  הנער,  שהגיד  כפי  שלא  כתוב  ויימצא  הגמרא  תיפתח 

בוודאי ייעלב ותהיה לו מכך חלישות הדעת!
בשקידת  ישראל  בחורי  את  ולעודד  לחזק  תמיד  שרצה  ובהיות 
שחושש  כמי  לעצמו,  העלבון  את  כביכול  לקחת  העדיף  תורתם, 
ברוב  וכוונתו  רצונו  עיקר  וכל   – הלבן...  הזקן  את  לבייש  שלא 
ולעודדו  לחזקו  רק  בישראל!  בחור  לבייש  שלא  היתה  ענוותנותו 

ולקרבו לתורה!
]"פרטיות", קובץ 125339[

-< • >-
באחת הישיבות הסתובב לו בחור נחמד באפס מעש... ללמוד הוא 
לא אהב, וחיפש כל העת אחר תעסוקה של תעלולים שונים, שיש 

בהם יותר נזק מתועלת לעצמו ולאחרים...
לו  הזכיר  הנערץ,  המשגיח  עימו  שערך  פרטית  חיזוק  בשיחת 
ספר  של  הנושנות  המהדורות  שבאחת  הידוע,  העולם  מאמר  את 
הערוך, כתוב בערך "בחור", בזה הלשון: "בחור – מן חיה הנמצאת 
בישיבה"... על דרך שכתב בבעל הטורים ריש פרשת וישב )בראשית לז, 
ב(: "נער בגימטריא שוטה"! – הלא בוודאי לא תרצה להיות מאותם 

בחורים!... – סיים המשיח בבת שחוק.
לאחר מחשבה מעמיקה, פתח הבחור את פיו ואמר: אכן, חשקה 
נפשי מאוד בתורה! רוצה אני אפילו לסיים את כל הש"ס כולו! אבל 

יש לי על כך שלושה תנאים:
1( שיהיה זה אכן את כל הש"ס כולו, מתחילה ועד סוף!

2( שיהיה כל זאת תוך לילה אחד בלבד!
3( שאוכל אף לישון טוב טוב באותו לילה!

באוויר,  מגדלים  הבונים  הרחוקות,  והשאיפות  הרצונות  נראים  כך 
יגיעה  לידי מעשה כלל, כשאין מוכנים להשקיע  אבל אינם באים 

ועמל, כדי לזכות לקניינה של תורה!
] שיחת חיזוק לבחור, "פרטיות" קובץ 500027[

-< • >-
הגה"צ רבי זאב ]וועלוויל[ צ'צ'יק זצוק"ל, מנקיי הדעת בירושלים 
והוא  ועלה  טיפס  חומו  ל"ע,  קשה  במחלה  פעם  חלה  מעלה,  של 

סבל ממיחושים שונים וכאבים חזקים מאוד.
חצות  לאחר  היתה  כבר  והשעה  פסח,  המועד  חול  ימי  היו  הימים 
שמוכרחים  החליטו  סבלו  גודל  את  המשפחה  בני  וכשראו  לילה, 
ייסוריו  יקלו  שבעזרתה  טובה,  תרופה  בדחיפות  עבורו  להשיג 

הקשים, כאשר בסגולת אותה תרופה לשכך כאבים עזים.
אך מהיכן ישיגו בשעה כח מאוחרת בלילה של ימי חול המועד את 
התרופה הנחוצה? הלא לא ניתן בשעה כזו להתדפק על דלתותיהם 

של משפחות המחזיקות "גמ"ח תרופות".
הפתוחה  מרקחת'  'בית  איזו  ישנה  הסתם  שמן  דהוא  מאן  העיר 
מרקחת",  בתי  "תורנות  ישנה  ועיר  עיר  שבכל  ידוע  כאשר  כעת, 
ובכל לילה מחזיקים חנות אחת הפתוחה כל הלילה, במיוחד עבור 

מקרים שכאלו.
התורנות  היא  היכן  המודיעין,  בקווי  קצר  בירור  אפוא  ערכו  הם 

ונודע  המקומי.  מרקחת  הבית  של  היומית 

ג

ָאִבי –  ֶאל  ֶאֱעֶלה  ֵאיְך  י  "ּכִ
י" )מד, לד( ַער ֵאיֶנּנּו ִאּתִ ְוַהּנַ
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

לדקדק  שמצוה  פי  על  אף  א.  
מקום  מכל  שמע,  קריאת  באותיות 
אם קראה ולא דקדק בהן, יצא )שו"ע 

סי' ס"ב ס"א(.

הכוונה  אין  דקדק,  ולא  שכ'  מה  ב.  
שלא הזכיר כלל התיבות והאותיות, 
ענין  אבל  יצא,  לא  בודאי  שאז 
בין  ריוח  נתן  שלא  הוא  דקדק  לא 
הדבקים, או שלא התיז את הז' של 
שצריך  וכמבואר  וכדומה,  תזכרו, 

להקפיד על זה )מ"ב סק"א(.
ג.   ומכל מקום לכתחילה יזהר בזה 
מאוד, ואיתא בש"ס שכל המדקדק 
בזה, שכרו שמצננין לו את הגיהנם, 
שמאחר  מידה,  כנגד  מידה  שהוא 
ומניע  בזה  עצמו  את  מעורר  שהוא 
לדקדק  כדי  הטבעי  חומו  את 
באותיות, בשכר החום הטבעי שהוא 
מעורר בקריאתו מצננין לו כנגדו חום 

אחר, שהוא חום הגיהנם )מ"ב סק"א(.
הדין  מן  דחייב  הב"ח  ופירש  ד.  
נזהר  לא  שאם  בהם,  לדקדק  ליזהר 
נזהר  אם  אבל  הגיהנם,  בחום  נענש 
אם  גיהנם,  לו  מצננים  בהם  לדקדק 
שמדקדק  במה  תלוי  גדול  דבר  כן 
בהם  ליזהר  צריך  לפיכך  באותיותיה 

)כה"ח אות א(.

ה.  ובשביל דבר זה די שיטרח אדם 
גיהנם,  לו  שיצננו  כדי  חייו,  ימי  כל 
דעת  שאין  גיהנם,  עונש  תוקף  לפי 

האדם יכול לציירו בהיותו בגוף.
ועיקר הכל לעשות נחת רוח ליוצרנו, 
ההתחלות  וכל  בהרגל,  תלוי  והכל 
ואף  וזריזות,  מיתון  וצריך  קשות, 
וכשקורא  ובתפילה  דזמרא  בפסוקי 
ליזהר  צריך  כתובים  נביאים  בתורה 

בכך )חסד לאלפים סימן סא ס"ט(.
דראשי  לדבר,  סימן  שמעתי  ו.  
א"ש,  ו'אחד'  'שמע'  של  התיבות 
מ'שמע'  מ"ע  הנשארות  והאתיות 
מ'ישאל  ח'נניה  ר"ת  מ'אחד',  ח"ד 
שקורא  מי  לרמז  ד'ניאל,  ע'זריה 
מאש  ניצול  בכוונה  שמע  קריאת 
)א"ר  ודניאל  ועזריה  מישאל  כחנניה 

סק"א(.

ז.  ומזה הטעם אני אומר דלפי מבטא 
לעי"ן,  בין אל"ף  שלנו, שאין הפרש 
לתי"ו  סמ"ך  ובין  לכ"ף,  חי"ת  ובין 
רפויה, ובין טי"ת לתי"ו דגושה, יצאו 
הוא,  כן  שלשונם  כיון  חובתן,  ידי 
בזה  שהמדקדקים  רואים  אנו  והרי 
ועדיין  רב  בטורח  ההפרש  להם  בא 
אין ההפרש כראוי, וביחוד בין אל"ף 
לעי"ן יש כמו הפכים ממש וכחירוף 
וגו'  לכם  השמרו  כמו  ח"ו,  וגידוף 
דכשאומר  וגו'  ועבדתם  וסרתם 
ח"ו,  ההיפוך  ממש  הוי  באל"ף  כמו 
אין  הוא  כן  שלנו  דמבטא  כיון  מ"מ 
חשש בדבר, ורחמנא ליבא בעי, ורק 
יראה לדקדק בזה  המדקדק במצות 

וכן בכל התורה בשם עבודה  הרבה, 
דמיחזי לפי מבטא שלנו כמו אבידה 
)ערוה"ש  בזה  כשמדקדק  גדול  שכרו 

ס"ב(.

בכל  שמע  קריאת  לקרות  יכול  ח.  
ויזהר מדברי שיבוש שבאותו  לשון, 
לדקדק  וצריך  בו,  שקורא  לשון 
וכל  הקודש,  בלשון  כמו  בקריאתו 
זה דוקא אם הוא מבין באותו הלשון 

שקורא בה )ס"ב ומ"ב סק"ג(.
המזון  וברכת  בתפילה  וה"ה  ט.  
ובקידוש, ובברכת המצוות והפירות, 
יכול  אלו  בכל  ההלל,  ובקריאת 

לקוראם בכל לשון )מ"ב סק"ג(.
י.   וכל זה מצד הדין, אבל למצוה מן 
בלשון  דוקא  לקרותם  יש  המובחר, 

הקודש )מ"ב סק"ג(. 
זצ"ל  הגריז"ס  ממרן  ושמעתי  יא.  
הראב"ד  שלדברי  דבריסק(  )הגאב"ד 

שלא  אלו  על  זכות  לימוד  מצאנו 
נע  שוא  ומלרע,  במלעיל  מדקדקין 
ונח וכדומה, שיוצאין היום בהברותינו 
גרע  דלא  משום  רק  ק"ש  מצות 
ולזה  כפירוש,  שמועיל  אחר  מלשון 
אין צריך דקדוקים אלו, ולראב"ד תו 
ואצלנו  באותיות,  דקדוק  חיוב  אין 
נשכח מרוב הגליות הקריאה הנכונה 
בקריאה  דקדוקים  וכמה  כמה  שיש 
בהברה הנכונה שנאבדו מאתנו, ואין 
)תשוה"נ  הנכונה  הקריאה  יודעים  אנו 

ח"א סי' נ"ח(.

יב.  בתיבות כמו ואהבת, אף על פי 
אומר  אם  משתנית  שהמשמעות 
עתיד  מלשון  מלרע,  או  מלעיל 
ללשון עבר, מכל מקום אף בפרשה 

ראשונה יצא )הלי"ש פי"ב הערה ל"ה(.
האחרונים  בספרי  כ'  ולמעשה  יג.  
ליזהר  יש  הדין  מצד  אף  דבימינו 
אם  כי  אחר  בלשון  לקרותה  שלא 
כמה  יש  כי  והטעם,  הקודש,  בלשון 
איך  יודעים  אנו  שאין  תיבות  וכמה 
אחרת,  ללשון  היטב  להעתיקם 
כמה  בו  שיש  'ושננתם'  תיבת  כגון 
לימוד,  לשון  שהוא  אחד  ביאורים, 
כמו  חידוד,  לשון  שהוא  ואחד 
תורה  דברי  שיהו  חז"ל,  שאמרו 
אדם  ישאלך  שאם  בפיך,  מחודדין 
דבר אל תגמגם ותאמר לו, וכן כמה 
וכמה תיבות שבקריאת שמא שאין 
אנו יודעין היטב ביאורו בלשון אחר, 
'לטוטפות'  ותיבת  'את'  תיבת  כגון 

וכדומה )מ"ב סק"ג(.
יד.  אבל כשאנו קוראין שמע בלשון 
המזון  וברכת  בתפילה  וכן  הקודש, 
אם  אפילו  הברכות,  ושאר  וקידוש 
אינו  וזה  יצא,  הלשון  את  מבין  אינו 
ביאור  ידע  לא  ישראל  שבן  מצוי 
שמע  שבקריאת  ראשון  הפסוק 

שהכוונה בו לעיכובא )מ"ב סק"ג(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

המשך הלכות קריאת שמע

ב
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■ להורות לפניו גושנה ■
טבע האדם להימשך אחר סביבתו

אחד הכוחות החזקים והמשפיעים ביותר על אופיו ודמותו של האדם הוא הסביבה בה הוא נמצא 
הוא  להימשך אחר סביבתו הקרובה, אפילו אם  נוטה  ברייתו  הוא שוהה, האדם מטבע  ובתוכה 
עצמו היה רגיל למנהגים אחרים ודרך שונה מהם, אבל כאשר יסגל לעצמו סביבה חדשה עד מהרה 
יתאים את עצמו למנהגיהם ונימוסיהם מבלי שאפילו ירגיש כיצד הוא הולך ומשתנה, זאת משום 

שאף אחד אינו רוצה להיות חריג ושונה מן האחרים, אם כולם עושים כך גם הוא יעשה כמותם.
לברר  כדאי מאד  ובשכונה מסוימת  במקום מסוים  אוהלו  לנטוע את  לכן, כאשר אדם מתכוון 
מקודם מי ומי ההולכים, מי הם אלו האנשים אשר הוא הולך לגור בסביבתם, כי הרבה מעתידו 
גדולות  ושכונות  זכינו לאזורים שלמים  תלוי בהתנהגות האנשים שמסביבו, ב"ה שכהיום הזה 
יראנו לקבוע  ובוודאי שהקובע את מקום את דיוריו  יראים ושלמים,  המאוכלסות רק באנשים 
בסביבה כשרה, ואם שם לב שהאנשים שם אינם לפי רמתו הרוחנית ישתדל מאד שלא לגור שם.
ומספר הגה"צ מורנו הרב שליט"א, שבזמן שהוא עצמו הגיע לדור בשכונת 'זכרון משה', עדיין 
לא הייתה כל השכונה מורכבת מאנשים יראים ושלמים כפי שהיא מוכרת היום, לכן לא היה מוכן 
לחתום על חוזה קנייה, עד שבדק וחקר היטב מי הם אלו שעתידים להיות שכניו וכיצד נראה 
צביון האזור בו מתכוון להשתכן, הוא ביקר במקום בכל מיני מצבים, בימי חול ובשבתות, רק 

לאחר שהיה בטוח כי הסביבה נקיה מכל מיני מרעין בישין חתם על המקח בלב רגוע.
לישב אצל החכמים תמיד שילמוד ממעשיהם

להיות  ברייתו של אדם  "דרך  א( וזה לשונו:  ו הלכה  דעות פרק  )הלכות  דברים אלו מפורשים ברמב"ם 
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר 
ההולכים  הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד  כדי  תמיד  החכמים  אצל  ולישב  לצדיקים 
בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר )משלי יג, כ( 'הולך את חכמים יחכם ורועה 
כסילים ירוע', ואומר )תהלים א, א(, 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד 

ובמושב לצים לא ישב'".
הרמב"ם אינו מסתפק רק בשבח הדיורין במקום של אנשים צדיקים, אלא הוא מוסיף להזהיר את 
מי שנקלע לדור בין רשעים שיעזוב תיכף ומיד את אותו המקום, וזהו המשך לשונו: "וכן אם היה 
במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים 
כמו  טובה  לא  בדרך  נוהגים  שמועתן  ושומע  יודעם  שהוא  המדינות  כל  היו  ואם  טובים,  בדרך 
זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו 
יחידי כענין שנאמר )איכה ג, כח( 'ישב בדד וידום', ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב 
במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג 

עצמו בדרך חטאים כענין שנאמר )ירמיה ט, א( 'מי יתנני במדבר מלון אורחים'".
יעקב אבינו לא רצה לראות את מצרים

היה זה לפני שנים רבות, אל אירופה הדוויה הגיעו שמועות שבארץ הזהב 'אמריקה' גדל כסף על 
העצים, צריך רק סולם גבוה בכדי לקטוף, וזאת יש לדעת שבאותם הימים סבלו היהודים הרבה 
זה  ואם  והצרות הרבות שהיו שם מנת חלקם,  ישראל  זה מחמת שנאת  אירופה, אם  בארצות 
מגודל העניות וחרפת הרעב ששררה באותם ארצות ורבים הגיעו עד לפת לחם ממש, כך שמכל 

הסיבות האלו גם יחד נוצרה נהירה גדולה של יהודים לעבר מדינות אמריקה העשירות.
אם כי בד בבד, ביחד עם ההגעה לאמריקה החלה נסיגה גדולה בענייני היהדות בקרב המהגרים 
החדשים שזה עתה מקרוב באו, קודם כל היו שמה נסיונות גדולות ועצומות בשמירת שבת, כפי 
שידוע לכל, אולם בעיקר היה זה הרוח המתירנית שנשפה שם בעוז, האווירה הכללית באמריקה 
הייתה שאיש הישר בעיניו יעשה ומי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל, כך אירע, שתוך זמן קצר 
מאד מעת שיהודי הציג את רגליו לראשונה על היבשת הנוצצת, עד שכבר לא היה ניתן לזהות כי 

האיש העומד מולך הוא אותו יהודי שאך לפני זמן קצר היה יהודי המדקדק על קלה כבחמורה.
גם אם היו אנשים שהצליחו בעקשנות לעמוד על עקרונותיהם ולא להיסחף עם האווירה הכללית 
של אמריקה, אך בדרך כלל על ילדיהם כבר לא הצליחו לשמור מהסחף, בודדים ממש הצליחו 

לגדל באמריקה של אותם ימים זרע ברך ה'.
רבינו החפץ חיים, הכהן הגדול מאחיו, שנשא את משא הדור על כתפיו כאב רחמן, כאב מאד 
את המצב החדש, לשם כך חיבר קונטרס מיוחד שנקרא 'נפוצות ישראל', בו הוא מזהיר ומתריע 
בני ישראל מן המכשולות הגדולות המצויות בארצות הרחוקות, בהקדמה לאותו קונטרס  את 
מביא החפץ חיים את דברי הרמב"ם שהזכרנו לעיל, אחר כך הוא מאריך לבאר את גודל הנזק 
ולבסוף מוסיף את השורות הבאות שנכתבו בדם  נפש האדם,  וההשפעה של סביבה רעה על 

תמצית לבבו, בו הוא מזכיר את האופן של ירידת יעקב אבינו לארץ מצרים האמור בפרשתנו.
וזה לשונו: "ולמה לא נלמד מאבותינו הקדושים, כשבאו למצרים כתיב בקרא )בראשית מו, לג-
לד(, 'והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך וגו' גם אנחנו 
וגו' כי תועבת מצרים כל רועה צאן'. דלכאורה ]קשה[, וכי יש דרך קרובה להצלחת הזמן יותר מזה 
שיוסף היה משנה למלך ואהוב לפרעה מאד, ומסתמא יצליח פרעה גם יתר אחיו שיעלם לאיזה 
נצטוו שיעשו להיפך, שישיבו  והם  כידוע.  גדולים  גבורים  והיו ראוים לכך שהיו  גדולה,  משרה 
שהם אינם יודעים מעולם משום מעשה אחר אלא רק ממרעה צאן, דבר שהוא תועבה למצרים".
לכך  ה',  תגרום שיסורו מדרך  כי התקרבותם למצרים  בנפשם  בעבור שהתבוננו  "אלא האמת, 
עשו כל העצות וההשתדלות שישארו לבדם בארץ גושן. ובעבור זה כשבא יעקב למצרים, שלח 
יהודה לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, שלא יראה כלל ארץ מצרים בעיניו. וכן נמי בעניננו יש 
לו לאדם לברוח ממקום הגורם לסור מדרך ה' אף אם ידע בבירור שיצליח שם במאודו הצלחה 

רבה".

<התחזקו<ת <הלכה
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 • פן אראה ברע •
אחד הצדיקים שמהם אנו למדים מהי אהבת 
מזוועהיל  שלומקה  רבי  הצדיק  היה  ישראל 
סיפורים  הרבה  מספרים  עליו  זצוק"ל, 
שהיה  עד  ישראל,  אהבת  של  מופלאים 
מוכן לתת את כל אשר לו בעבור אדם אחר 
מישראל, אבל דבר אחד היה יוצא מן הכלל, 
הוא לא היה מסוגל להעיר יהודי משנתו, גם 
אם היה אי מי מבקש ממנו שיעירו משנתו, 
היה רבי שלומקה אומר לו שיבקש ממישהו 
הזה,  הדבר  את  לעשות  מסוגל  אינו  כי  אחר 
כששאלוהו על כך – ענה כי כשמעירים אדם 
משנתו הוא מצטער מכך, גם אם הוא מאוד 
רוצה לקום, ברגע הראשון הוא מצטער, והוא 

אינו מסוגל לגרום ליהודי את הצער הזה...
מוזר  באופן  אחיו  את  מצער  הצדיק  יוסף 
ביותר, הוא מטלטל אותם בין תקוה לייאוש, 
ומעליל עליהם עלילות משונות ולא הגיוניות, 
שיוסף  הצדיקים  לנו  מגלים  למה?  זאת  וכל 
אחיו  של  חטאם  את  לתקן  רצה  הצדיק 
קשה  חטא   – שבמכירתו  החטא  הקדושים, 
כך  על  שייענשו  ידע  הצדיק  ויוסף  הוא, 
ולכן עשה מה  כך,  על  רצה לכפר להם  והוא 
יוסף  היה  שאם  בספרים  וכתוב  שעשה, 
עוונות'  'כפרת  אותה  עם  קצת  עוד  ממשיך 
ולא  שעשה לאחיו, היתה להם כפרה גמורה 
היו צריכים להתכפר ע"י עשרה הרוגי מלכות, 
וכאן נשאלת השאלה, מדוע באמת הוא לא 
מה  את  סיים  ולא  עצר  הוא  למה  המשיך? 

שהתחיל?
שאמר:  יהודה  של  בדבריו  נמצאת  התשובה 
'איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי', יהודה 
אומר ליוסף: אמנם לפי דבריך מגיע לבנימין 
עונש על שגנב את הגביע, אבל יש לנו אב זקן 
שלא יוכל לסבול את הצער, ואיך אוכל לראות 
את אבי מצטער כל כך? כשיוסף הצדיק שמע 
דברים אלו, הוא לא יכול יותר לצער את אחיו, 
והוא  לתועלתם,  הוא  שהדבר  שידע  למרות 
התגלה אליהם. דברים אלו הינם מוסר גדול 
עבורנו, עד כמה צריכים להיזהר מלצער את 
הזולת, ובפרט בתוך המשפחה ששם רגילים 
לחשוב  בלי  הלשון  על  שעולה  מה  כל  לומר 
איננו  שהרי  שבעתיים,  להיזהר  עלינו  הרבה 

גדולים מיוסף הצדיק! 

 )ע"פ טיב התורה-ויגש(

<המערכ<<ת

י  ּכִ ֵעיֵניֶכם  ּבְ ִיַחר  ְוַאל  ָעְצבּו  ּתֵ ַאל  ה  ְוַעּתָ
ָלַחִני  ׁשְ ְלִמְחָיה  י  ּכִ ה  ֵהּנָ ֹאִתי  ם  ְמַכְרּתֶ
ֱאלִֹהים  ָלֵחִני  ׁשְ ַוּיִ  ... ִלְפֵניֶכם:  ֱאלִֹהים 
ֹאִתי  ם  ַלְחּתֶ ׁשְ ם  ַאּתֶ לֹא  ה  ְוַעּתָ ִלְפֵניֶכם... 

י ָהֱאלִֹהים )מה, ה-ח( ה ּכִ ֵהּנָ
אותה  על  לכפרה  נזקקים  יוסף  אחי  היו  דבר  של  לאמיתו  הנה, 
מעשה, וכפי שאכן רואים בפיוט 'אלה אזכרה' שבמוסף של יום 
כיפור, שמחיר כבד שילמו כלל ישראל על אותו עוון, ועשרה הרוגי 
מלכות נהרגו על קדושת השם במיתות משונות כדי לכפר על כך. 
אולם ידיעה זו לא מנע מיוסף את האמונה שהכל הוא מאת ה', 
ועל כן לא היתה לו שום שנאה כלפי אחיו, הוא האמין בכל ליבו 
שלולא זה שהתחייב בזה הצער לא היו השבטים מעלים על דעתם 
סיבה  להיות  נתמנו  הצער  בזה  שהתחייב  אחר  ורק  אותו,  לצער 

לכך, וכיון שלא היו אלא הסיבה מה לו לשנאותם על כך. 
שהתוודע  אחר  אז  כי  אחיו,  את  לנחם  גם  ביקש  אלו  ובדברים 
וצער על עוון המכירה, כפי  נוצר בהם מצב של כלימה  אל אחיו 
שהכתוב )פסוק ג( מעיד: 'ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו' 
ועל כן פתח יוסף את ניחומיו )בפסוק ה( בתיבת 'ועתה' כלומר, מאחר 
שנוצר כעת מצב של צער, מוטל עלי לדבר לפניכם דברי נחמה, 
ותחילה פייסם בזה שעל אף שהם בקשו לעשות לו רע הרי בסופו 
להחיות  לטובה  חשבה  ואלקים  לפועל  זממם  יצא  לא  דבר  של 
לכם, ועל כן אל לכם להצטער מאחר שבפועל אין קיום לכוונתכם 

הרעה.
היה  ובושתם  צערם  עיקר  כי  בדבריו,  התנחמו  לא  בפועל  אולם 
על עצם רצונם להרע, וגם על כך שבפועל הצטער על ידם הרבה 
תוצאה  היה  לגדולה  שעלה  עד  עליו  שעברו  הצער  כל  כי  שנים, 
ממכירתו שנעשתה על ידם, כיון שכן פתח בניחומים שניים, ועל 
כן פתח שוב )בפסוק ח( בתיבת 'ועתה' כאילו לא דיבר עמהם עד כה 

באותו ענין, מאחר שהניחומים הראשונים עלו בתוהו. 
'לא אתם שלחתם  נחמה לצערם, באמרו:  היו בדבריו  וכעת אכן 
כך  על  נכלמים  הנכם  כלומר,  האלקים'  אם  כי  הנה  אותי 
לא  כי  לכם  דעו  בפועל,  אותי  ציערתם  וגם  לצערני  שהתכוונתם 
מידכם היתה זאת, אלא יד ה' היתה בי, והוא זה שעשאו דרככם, 
ועיקר מטרתו היתה לגדלני כהמשך הכתוב 'וישימני לאב לפרעה 
ולאדון לכל ביתו ומושל בארץ מצרים' אך כדי שאהיה ראוי לכך 
וכיון שהכל מאת ה' ולא  הוטל עלי לעבור כמה וכמה מיני צער, 

אתם שלחתם אותי הנה מה לכם כי תצטערו.
והשקפה זו היתה בהירה לפני יוסף, ועד כדי כך הגיעו פני הדברים 
שכשנתמנה יוסף למשנה למלך לקח לו לאשה את אסנת שהיתה 
נפשיים  ביסורים  אותו  שציערה  הארורה  פוטיפרע  של  בתה 
ואחר  שנה,  עשרה  שתים  הסוהר  בבית  ישב  ובסיבתה  וגופניים, 
ואעפ"כ  במדרשים,  כמובא  לעז  עליו  הוציאה  עוד  העינויים  כל 

לא נמנע מיוסף לקחת את בתה לו לאשה, בידעו שהכל היה מן 
השמים, וכעת אחר שעברו עליו כל התלאות שוב לא יניחו אותה 

מן השמים לנסותו, ועל כן אין שום מניעה מצידו לצעד זה. 
ציערו  זולתו  אם  לכל אדם, שגם  הראויה  הנכונה  זוהי ההשקפה 
והציקו יבין כי משמיא זכו ליה בזה הצער, ואין העונש המוטל על 
המצער סיבה לבטל אמונה זו. ואף שהעונש מוכיח שהדבר היתה 
תלויה בבחירתו של המצער אין בכך סתירה לאמונה זו שהכל מן 
השמים. ומענה לשאלה זו אפשר להבין מהמסופר בגמרא )תענית 

יח:( על הרוגי לוד. 

והא לך לשון הגמרא שם: 'מאי טוריינוס, אמרו: כשביקש טוריינוס 
להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם מעמו של 
חנניה מישאל ועזריה אתם יבוא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך 
שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמרו לו: חנניה 
מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו, וראויין היו ליעשות להם נס, 
רשע  ואותו  ידו.  על  נס  לעשות  וראוי  היה,  הגון  מלך  ונבוכדנצר 
כליה  נתחייבנו  ואנו  ידו.  על  נס  לעשות  ראוי  ואינו  הוא,  הדיוט 
למקום, ואם אין אתה הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה 
אותנו.  והורגין  בנו  שפוגעין  בעולמו  למקום  לו  יש  ואריות  דובין 
אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו 
מידך. אף על פי כן הרגן מיד. אמרו: לא זזו משם עד שבאו דיופלי 

מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין', ע"כ.
הרי לנו מכאן שגם אם הבעל בחירה נענש על מה שחובל בזולתו 
שמענישים  ומה  לחבלה,  הגורם  באמת  שהוא  מוכיח  הדבר  אין 
אותו הוא על כך שהסכים להיות הסיבה לחבלת הזולת, כי רצון 
העליון היה שלא יסכים לכך, ואילו היה כופה את יצרו היה ניצל 
הרבה  הרי  המצטער,  על  לבוא  מוכרח  הצער  שזה  אף  ועל  מזה, 
סיבות למקום האיך להמציא צערו, ולא בקשו מלכתחילה להשים 

המשימה על המצער אלא כדי שיתגבר על יצרו. 
וכדברים אלו אנו מוצאים בדוד המלך עליו השלום, )שמואל-ב טז, י( 
שקיללו שמעי בן גרא קללה נמרצת, ובשעת מעשה לא הענישו 
התחייבתי  לא  אילו  כלומר,  קלל'  לו  אמר  'השם  באמרו  כך,  על 
בבזיון זה לא היה הוא מקללני, ואם כן מה לי לנקום בו, איני רואה 
רצון  ידו  על  איך מתקיים  רק  אני  רואה  אותי,  כלל שהוא מצער 

הבורא, שאקבל את בזיוני המגיע לי בצדק. 
אך  את שמעי,  להמית  לשלמה  ציוה  דוד  מותו של  קודם  אמנם 
לא היה זה כנקמה על מה שחטא נגדו, כי אם על מה שחטא נגד 
הבורא, כי זהו דינו של המורד במלכות, כי הן אמת שרצה הבורא 
שינחול דוד בזיון, מכל מקום רצה גם כן ששמעי יכבוש את יצרו 

כדי שלא תבוא הבזיון על ידו. 
המורם מכל האמור הוא שכשרואה אדם שבעלי בחירה מצערים 
אותו עליו להסיק שהדחף שיש להמצער לצער ולחבל אינו מצד 
רצונו החופשי, אלא מן השמים מכבידים את לבו כדי שיצער, אחר 
שהמצטער התחייב בצערו, ועל כן אין על המצטער להחזיק שנאה 

בלבו על המצערו. 

הכל בהשגחה פרטית, גם צער מבעל בחירה
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לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

                         

 
 

 חח..
ודאתינן להכי דדין ערבות דיהודה הוא ככל דיני 
שבתורה, יאיר לן נתיב נפלא להבהרת הענין 

ערבות 
שיסכים 

 
 מיעקב

ש
 לבק

 יהודה
 צריך

 היה
אמאי

שבנימין יילך עמהם, והרי בנימין היה כבר גדול, 
א"כ אמאי היה צריך להסכמ

ת יעקב, 
 

אך הואיל 
וקיי"ל בדיני ערבות דאי ליכא לוה ליכא 

ערב
 

שאין לו לגבי מי 
לא יתכן דיהודה יהיה ערב כ

של יעקב, 
ש כאן היה 

ש
להיות ערב, דהא עיקר הח

שלוח את בנימין, 
ולכן היה צריך להסכמת יעקב ל
שלום

ויהודה היה ערב להחזירו ל
 .
  

 
של יהודה כערב 

שון להתחייבותו 
דכתנאי רא

הוא 
שייך רק אם יהיה חיוב על יעקב באם בנימין 

דיהיה 
 להתחייב 

 הוא
 יכנס

 דכערב
שייך

 
 אז

 ורק
יהרג,

במקום יעקב. 
 

 טט..  
ש גדול 

ש הפר
שי

שפיר 
ומעתה נראה כד דייקינן 

של 
שתו 

של ראובן ליעקב לבין בק
שתו 

בין בק
יהודה. 

 
דראובן אמר ליעקב ,,

י תתננהה  אאוותתוו  עעלל  יידדי
,''

- 
לעומת 

זאת יהודה אמר ליעקב
 ,,

ששללחח  אאתת  אאחחייננוו  
ששךך  ממ

אאםם  יי
ננררדדהה
 

שברה לך אוכל''. 
ונ

 
ש בזה נפ"מ גדולה להלכה 

ובדברי יהודה ליעקב י
של יעקב על כל העתיד לקרות עקב ירידת 

בחיובו 
בנימין

שביארנו בס"ד. 
, וכפי 

 
                 

*        *        *
 

יי.. 
 

שובות 
 מהת

 העולה
 כפי

 מבואר
 הדבר

יסוד
שלפנינו: 

 
שלום 

שובה קכה' וז"ל: חיים ו
כתב המהר"י וויי"ל בת

שליחותך 
שב

ש איך 
שיח', מ"

לאהי' הנ"ר יקותיאל 
נהרג ר' עזרא הי"ד. 

גרסינן באגדת חלק  
(

סנהדרין צה' א'
) 

,,אמר לו 
הקב"ה 
(

לדוד
) 

עד מתי יהא עון זה טמון בידך, על 
ידך נהרג נוב עיר הכהנים, על ידך נהרגו דואג 

ואחיתופל, על יד
שת בניו, רצונך 

של
שאול ו

ך נהרגו 
יכלה זרעך או תימסר ביד אויב....'',  אלמא אע"ג 

שע במידי,
דדוד המלך ע"ה לא פ

- 
שעל ידו באו 

רק 
ש, 

לתקלה אפילו הכי נענ
ששללייחחוותתוו  בבאא  

ששבב
שש  ההככאא  

ככ""
שש  ייססווררייןן,,  ווטטוובב  

שש  ללעעווננ
תת  דדאאייככאא  ללממייחח

אאללייוו  ההררעע  ההזזאא
תתקקבבלל  עעללייךך  ייייססווררייןן  ככגגווןן  תתעעננייוותת  ממ''  ייווםם

שש
ש 

, ואם י
ל

ו בנים קטנים תן להם כפי נ
דבת ידך ותנצל מצוקה 

וצרה, עכ"ל
שובותיו 

ש"ל בת
...ע"כ. והסכים עמו המהר

שובותיו.
בסימן צו' וכ"כ מהר"ם מלובלין בת

 
 לפני

הנה
 אדם

שלח
 נ

 דאם
 וויל

 דעת המהר"י
נו

 
שליחות ונהרג 

ב
– 

שלח מתחייב על הריגתו.
המ

 

ייאא..
 

ולפ"ז
 

שינו מאי האי 
שהק

יתבאר לנו היטב מה 
 ולא 

 יהודה
של

 
שתו

 לבק
 נעתר

 אבינו
דיעקב

שתם 
שבבק

 
שוני

 ה
 מה

 וכן
 ראובן,

של
 

שתו
לבק

ליעקב. 
 

  

ייבב..
 

שב היטב 
ולפי האמור לעיל מיו

דדרראאוובבןן  אאממרר  
ששייבבננוו  ללךך'''',,  ללאא  

ללייעעקקבב  ,,,,תתננהה  אאוותתוו  עעלל  יידדיי  וואאנניי  אא
ששללחח

ששההוואא  ייההייהה  ההממ
שש  ממייעעקקבב  

בבקק
, לעומתו 

ייההוודדהה  
שש
ששךך  ממ

אאממרר  ,,,,אאםם  יי
ששבבררהה  

ללחח  אאתת  אאחחייננוו  אאתתננוו  ננררדדהה  ווננ
ללךך  אאווככלל

 .''
 

 

ייגג..
 

נמצא דלכן 
שש
בבקק

 
ששייעעקקבב  ייההייהה  

ייההוודדהה  ככאאממוורר  
ששוו""תת  ההממההרר""יי  וווווויילל  ייההייהה  

ששללחח,,  וואאזז  ככפפיי  ההאאממוורר  בב
ההממ

ששלל  ייההוודדהה
ששייייךך  דדתתחחוולל  עעררבבוותתוו  

ייעעקקבב  ההחחייייבב,,  וואאזז  
 .

 
שא"כ 

מ
שש  ררקק  ,,,,תתננהה  אאוותתוו  

ששבבקק
ששלל  רראאוובבןן  

ששתתוו  
בבבבקק

ששייבבננוו  אאללייךך''''  אאייןן  ככלל  חחללוותת  חחייוובב  עעלל  
ייעעלל  יידדיי  וואאנניי  אא

עעקקבב
 .

 
 

יידד..
 

ממילא 
ששווןן  עעררבבוותת

ששרראאוובבןן  ללאא  אאממרר  לל
ממללבבדד  זזאאתת  

 ,
שיבנו לך 

אלא רק ואני א
דדזזהה  גגוופפאא  חחססררווןן  בבעעררבבוותת  
ששווןן  עעררבבוותת  ללאא  ההייהה  

ממצצדדוו,,  אאללאא  אאףף  אאםם  ההייהה  אאווממרר  לל
חחלל  דדעעררבב  צצררייךך  ללההככננסס  בבממקקווםם  ההחחייייבב,,  ווההוואאיילל  ווייעעקקבב  

ששללחח
ששההוואא  אאייננננוו  ההממ

ללאא  ההייהה  חחייייבב  ככלל  עעוודד  
. לכן 

ללאא  
ששללווחח  עעםם  רראאוובבןן  ווררקק  ההססככ

ההססככייםם  ייעעקקבב  לל
ששללחח  

ייםם  לל
אאתת  בבננייממייןן  עעםם  ייההוודדהה,,  דדעעלל  יידדיי  דדבברריי  ייההוודדהה  ההייהה  גגםם  

ששללחח  ווגגםם  חחוובב  עעלל  ייההוודדהה  ככעעררבב
חחוובב  עעלל  ייעעקקבב  ככממ

 .
 

 

טטוו..
 

שינו אמאי דבר 
שהק

שפיר גם מה 
שב 

ובזה מיו
של 

יהודה עם יעקב ולא עם בנימין כי כאמור רצונו 
שהוא 

שייך 
שיעקב יהיה החייב ואז יהיה 

יהודה היה 
ערב.    

 
                 

*        *        *
 

 

טטזז..
וי 

שד"ם חו"מ סי' 
ש להוסיף דאף לפי דעת המהר

שיובא לקמן דחכך בכך אם מכח זה דהוי 
תלה' 

ש מקום לומר דבנדון דידן 
שלוחו כבר חייב, ג"כ י

שיבוא 
שלח את בנימין וכפי 

שייך חיוב על יעקב אם י
בתוך דבריו, וז"ל: 

 
שר

שהיה 
שה 

בנדון מע
(

אובן
) 

שרת 
העמיד בנו מ

ש
ל

(
מעון
)

 גדו
 הבן

 היה
 וכבר

,
 והזהיר 

שנים,
 ב

ל
)ר

אובן
) 

ש
ל

(
מעון
) 

שלחנו בדרכים חוץ לעיר. 
שלא י

ש
לימים הוצרך 

(
מעון
) 

שלח לבחור 
שליחות אחת ו

ל
שילך למקום פלוני מחוץ לעיר. 

 
ויהי אך יצו
א)

) 
יצא מן העיר והלך לדרכו ופגעו בו 

ליסטים והרגוהו, ה' ינקום נקמתו עם דם עבדיו.
 

 
 

 

 
 

ייזז..
 

 ר
 בא

ועתה
(

אובן
)

 
ש
שב

 
שכיון

 
וטוען

ליחות 
)ש

מעון
) 

שלם לו דמיו. ועוד כי 
שחייב ל

נהרג בנו 
שזה הבן היה 

שלחו. ואמר 
שלא י

הוא התרה בו 
שהכל תלוי,

שי ביתו 
שיבתו ומפרנס אנ

מכלכל 
- 

על 
שלם.

שמעון ל
 

שלחו לא היה 
שמעון טוען כי הנער גדול ואם הוא 

ו
שהלך כי לא הכריחו אדם 

שו היה 
לו לילך, דמו ברא

שהו
על זה, ולכן אמר 

א פטור, הדין עם מי.  
 

שיה 
שד"ם לקבוע מסברא דנפ

בתחילה נטה המהר
שמעון פטור. 

ש
 

  

ייחח..
 

שך כתב
ובהמ

: 
,,

...
מ"מ יען ראיתי חכמים בני 
שמעון בראיות נכונות הן 

תורה כתבו ופסקו לחייב ל
ש הן מדברי פוסקים, 

מדרך המדר
- 

(
ועכ"ז כתב 

שד"ם
המהר

) 
- 

שטו דבריהם במקומנו'', ודן 
לא פ

שך דבריו
בהמ

 
שונים לכאן ולכאן, וזאת 

בדעות הרא
שבדיני נזיקין הוא גרמא, 

שעל אף 
ששאאנניי  ההככאא  

אאךך  
ששננןן  

ששללחח  ננגגררממהה  ממייתתתתוו  יי
ששלל  ההממ

ששללייחחוותת  
דדממחחממתת  הה

ששההוואא  חחייייבב
דדעעוותת  

שד"ם נטתה לומר 
של המהר

, ודעתו 
שהוא פטור. 

 
  

ייטט..
 

שחייב אף אם 
אך מצא מקום להצדיק את הדעות 

שליחות רגילה פטור,  
שב

נניח 
ששווננהה  ההדדייןן  בבאאוופפןן  
ששללחח  אאתת  בבננוו  וואאזז  אאייררעע  ללוו  ההננזזקק  

שש
ששללחח  

ששההאאבב  ההוואא  ההממ
שש  ממקקווםם  בבההללככהה  ללחחייייבב  אאתת  

אאוו  ממייתתתתוו  דדבבאאוופפןן  זזהה  יי
ההאאבב  
–  

ששללחח
ההממ

, וכתב וז"ל:
 

ש להסתפק קצת 
....מ"מ י

ו ששההייהה  בבננו
ממצצדד  

    
ווככאאייללוו
    

ממאאממררוו
    ((

ששלל  אאבבייוו
))    

ההככררייחחוו
 

  

ששייבב  פפנניי  אאבבייוו  ררייקקםם
ששללאא  ללהה

ששוותת  ממללאאככתתוו  ככדדיי  
ללעע

 ,
ששבבממקקווםם  אאחחרר  ההייהה  פפטט

וואאפפייללוו  
ששרר  דדההככאא  חחייייבב

וורר  אאפפ
של . 

שאין להניח ודאותו 
שלהלכה נטה לומר 

אלא 
שנסתפק המהר"ם 

שום ספק 
שפטר מ

שב"א 
הר

(
בר 

שובותיו
ברוך בת

). 
ע"כ.

  
ככ..  

 
ולפי דברים אלו הרי דמדעת המהר"י וויי"ל, 
 דקיימת 

 ברור
 נראה

 מלובלין
 ומהר"ם

ש"ל
המהר

שות ככל הניתן בכל 
שלח לע

חובה מיוחדת על מ
התנאים והנסיבות 

שחלילה לא תגרם על ידי 
בכדי 

שליחותו יקפד פתיל חייו 
שבגין 

שלח תקלה כזו 
המ

שלח 
שהצריכו את המ

שליח, וההוכחה לכך מזה 
של ה

שובה החמורים ביותר.
כפרה ודרכי ת

 
 

ככאא..
 

שליחות סתם 
שב

שד"ם 
וא"כ אף לפי דעת המהר

 דפטור 
 לומר

 נטה
 חבירו

 את
שולח

 ה
 אדם

של
שלח, 

המ
י ששללייחחתת  בבננייממייןן  עעלל  י

עעככ""זז  בבננדדווןן  
דדיי  ייעעקקבב  
ללממצצררייםם  ההייהה  חחייייבב  ייעעקקבב  בבאאםם  ההייהה  קקווררהה  חחללייללהה  אאססווןן  
ששדד""םם  ככתתבב  דדככייווןן  דדההוואא  בבננוו  ווחחייייבב  

ללבבננייממייןן,,  דדההאא  ההממההרר
ששללחח  

ששממוועע  בבקקווללוו  ממווטטלל  ההאאחחררייוותת  ווההחחייוובב  עעלל  ההממ
לל

ששלל  
ששאאייננוו  ייככוולל  ללססררבב  ללוו..  וואא""ככ  עעררבבוותתוו  

אאתת  בבננוו  ככייווןן  
  ללבבננייממייןן  

  ייצצווהה
ששייעעקקבב

  
  בבתתננאאיי

  ללככוו""עע
  חחללהה

ייההוודדהה
ששללחחוו  ללייררדד  ממצצררייממהה

וויי
 ,

ששייעעקקבב
ווככ

  
חחייייבב  בבאאוופפןן  ממווחחללטט  
ששלל  ייההוודדהה  ווללככןן  אאממרר  ייההוודדהה  ללייעעקקבב  

תתפפססהה  גגםם  עעררבבוותתוו  
ששאאממרר  רראאוובבןן    

ששללחח''''  ווללאא  ככממוו  
ששךך  ממ

ששווןן  ,,,,אאםם  יי
בבלל

ששייחחוולל  חחייוובב  עעלל  ייעעקקבב..  
ללייעעקקבב  ,,,,תתננההוו  לליידדיי''''  בבככדדיי  

ששפפיירר  ההייטטבב
וואאתתיי  

 
  .
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 פ"אתש ויגש| פרשת 22עלון מס' 
 

......ככיי  עעבבדדךך  עעררבב  אאתת  ההננעערר  ממעעםם  אאבביי  ללאאממרר  אאםם  ללאא  
פ' מד' פסוק )  אאבבייאאננוו  אאללייךך  ווחחטטאאתתיי  ללאאבביי  ככלל  ההייממייםם..

 (לב'
......  תתננהה  אאוותתוו  עעלל  יידדיי  ווייאאממרר  רראאוובבןן  אאלל  אאבבייוו  ללאאממרר

וואאנניי  אאששייבבננוו  אאללייךך..  ווייאאממרר  ללאא  ייררדד  בבנניי  עעממככםם  ככיי  אאחחייוו  
  (פ' מב' פסוקים לז' לח') ממתת......
......  אאםם  ייששךך  ממששללחח  אאתת  אאחחייננוו  אאללייוו  ייההוודדהה  ללאאממרר  ממררווייאא

     (פ' מג' פסוקים ג' ד') .אאייתתננוו  ננררדדהה  ווננששבבררהה  ללךך  אאווככלל
 

איתא דיהודה אמר  (פ' מג' פסוק ט')ובפ' מקץ  אא..
ליעקב ,,אם לא הבאותיו אליך והצגתיו לפניך 

 וחטאתי לך כל הימים''. וברש"י שם לעולם הבא. 
 

ליוסף שנתקשר יהודה  דדככאאןן  אאממררבסתירת הדבר ) בב..
ושם נאמר  עעווללממוותת  ששננייבבקקששרר  חחזזקק  ממננוודדהה  בבלהיות 

  .לעולם הבא
כבר כתב בשפתי חכמים שהכוונה שאולי כשחשבו 
על יוסף שהוא מצרי ולא מאמין בעוה"ב ולכן היה 
צריך לומר דהוא מנודה גם בעוה"ז ויש בזה משום 

 כבוד אב.
והאמת דלא קשיא כלל דכוונת רש"י שם דדרשינן 

לרבות לעוה"ב, וכמו  –,,כל'' הימים  ,,הימים''
להביא  –דאמרינן במתני' בברכות ,,כל ימי חייך'' 

 .      (לימות המשיח. ופשוט
 

והנה צ"ב דחזינן דגם ראובן וגם יהודה לכאורה  גג..
 ,בקשו מיעקב את אותו דבר שבנימין יבא למצרים

ווייעעקקבב  ססררבב  ללבבקקששתת  רראאוובבןן  ווננעעתתרר  ללבבקקששתת  ייההוודדהה,,  
  ??וואאממאאיי

הרי טענת יעקב לראובן שאיננו מוכן כמו כן צ"ע ד
שבנימין ירד מצרימה היתה לא ירד בני עמכם כי 
אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון...., והרי את 

 אותה תשובה יכול היה יעקב לומר גם ליהודה. 
  

ובאמת מה דאמר יהודה ליעקב אם לא אביאנו  דד..
 את  שיפסיד  דהיינו  הימים אליך וחטאתי לאבי כל 

 

 גגדדרר  עעררבבוותת  דדייההוודדהה

ממההייככןן  יידדעע  ייההוודדהה  דדאאככןן  ככךך  ההוואא  לם הבא, חלקו בעו
 ?ששבבגגלללל  זזהה    עעששוויי  ההוואא  ללאאבבדד  אאתת  חחללקקוו  בבעעווהה""בב

דאכן  ,דדייההוודדהה  ללממדד  זזאאתת  ממייעעקקבב  עעצצממוווצריך לומר 
ווייככננסס  בבממקקווםם  ייעעקקבב  ווייקקררהה  אאססווןן   אאםם  ייההייהה  עעררבב

 . ללבבננייממייןן  ייקקפפחח  ששככררוו  ללעעווהה""בב
וזאת משום דמצינו שכאשר ראה יעקב את יוסף חי 

 ההפפעעםם אאממוותתהה,,... (בראשית פ' מו' פסוק ל')אמר 
אחרי ראותי את פניך כי עודך חי''. וברש"י שם בשם 

ססבבוורר  ההייייתתיי  ללממוותת  ששתתיי  ממייתתוותת  בבעעווללםם  ההזזהה  המדרש 
... והייתי אומר שיתבעני הקב"ה מיתתך, ווללעעווללםם  ההבבאא

 . ע"כ. עעככששייוו  ששעעוודדךך  חחיי  ללאא  אאממוותת  אאללאא  פפעעםם  אאחחתת
  

ששללדדעעתתוו  ששלל  ייעעקקבב  אאייללוו  ההייהה  ייווססףף  ננההררגג  והיינו  הה..
ממחחממתת  ההאאחחררייוותת  ההממווטטללתת  ההייהה  ממפפססיידד  עעווללםם  ההבבאא  

, דהואיל עעללייוו  ששייווססףף  ההללךך  בבששללייחחוותתוו  ששבבהה  ננההררגג
והלך בשליחותו הוא, חייב בכל התוצאות שנבעו 

 עקב שליחות זו. 
                 *        *        * 

 

יוסף  ועתה נחזי אנן דצ"ע רב בכל המהלך דהא וו..
דרש מאחיו שיביאו את בנימין, וא"כ אמאי בקש 
יהודה מיעקב שיסכים שיורידו את בנימין מצרימה, 
והא בנימין היה כבר גדול ובן דעת, וא"כ לכאורה 
היה צריך לקבל את הסכמתו של בנימין ומאי האי 

 שבקש מיעקב. 
ואולי זה היה חלק ממה שקבל עליו יהודה ערבות, 

 וכפי שיבואר להלן.
                 *        *        * 

 

ונראה לומר בכל זה דרצונו של יהודה היה  זז..
וכדילפינן )להתחייב כערב ממש ככל דיני ערב, 

בב"ב קעג' ב' דין ערבות מיהודה, וראה בב"י טוח"מ 
ילפינן מהאי סי' קכט' ובפרישה שם דאף למסקנא 

קרא, והפסוק דמייתי שם הגמ' ממשלי הוא רק גלוי 
י אערבנו'' הרי הוא ערב אף דמה שאמר יהודה ,,אנכ

 . (כשאינו ערב קבלן אלא גם בערב סתם
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    חחייייתת  ההממתתייםםעענניינניי  בבייאאתת  ההממששייחח  וותת

  

    ללממששייחח  בבששבבתת  ללחחככוותת
יך לחכות , "בכל יום שיבוא", האם צרהמשיח יאתבהאמונה ב ש.

שביום א'  ג ע"ב)(דף מבעירובין  א מבוארלמשיח שיבוא בכל יום, ה
  ל לבוא בשבת.וכלא י וההמשיח בא, כי אליאין 

    בבייממייםם  ששייככוולל  ללבבוואא.. ת.
  זזממןן  עעקקבבתתאא  דדממששייחחאא

מאימתי התחיל זמן העקבתא דמשיחא, מימות החפץ חיים או  ש.
  אולי אפילו קודם מאז שפסקה מלכות דוד מישראל?

  ממההייווםם.. ת.
  עעממללקק  עעלל  יידדיי  ממיי??  תתממחחיייי

   עמלק משיח בן יוסף או משיח בן דוד? זכר מי הוא שימחה את ש.

    ננזזככהה  ווננרראאהה.. ת.
    תתקקוופפתת  ייממוותת  ההממששייחח

בגמ' סנהדרין צז ע"א כ' שיהיה תקופה של שני אלפים ימות  ש.
  המשיח, וכבר עבר רוב התקופה הזאת ועדיין אנו בגלות. הא כיצד?

  בבעעווווננוותתייננוו  ששררבבוו  ייצצאאוו  ממההםם  ממהה  ששייצצאאוו.. ת.
    אאללאא  בבדדוורר  ששככווללוו  חחייייבב  אאוו  ככווללוו  זזככאאיי

בגמ' סנהדרין צח. אין בן דוד בא אלא כולו חייב או זכאי, אם  ש.
כולו חייב הכוונה  אםהיהיה כולו חייב באיזה זכות יגאלו. ועוד 

  כולו ממש או רובו ככולו?
יצחק אין  (לשון הגמ' בסנהדרין, דאמר ר'  ככווללוו  ההפפךך  ללבבןן  טטההוורר  ההוואא.. ת.

אמר רבא, מאי קרא כלו הפך  לכות למינות.דוד בא עד שתתהפך כל המ
      לבן טהור הוא.)

    ייבבוואא  עענניי  ווררווככבב  עעלל  חחממוורר  גגםם  בבזזממננננווההממששייחח  
הנה מבואר שהמשיח יבוא "הנה מלכך עני ורוכב על חמור" שזה  ש.

משה ואברהם אבינו האם החמור הזה יהיה החמור שהשתמש בו 
בזמננו, והאם המשיח יבוא עליו אפילו שהיום לא משתמשים  ייםק

  בזה.
    אא  ההזזקקייןן..בבוווודדאאיי  ששלל ת.

    חחזזררתת  עעששררתת  ההששבבטטייםם
  יחזרו עשרת השבטים למ"ד שיחזרו. מתי ש.
    ..ללככששייבבוואא  ההממששייחח ת.

    בבקקששהה  עעלל  ההקקץץ
שלש שבועות וכו' ושלא ירחקו את " –הנה בגמ' כתובות קיא  ש.

הקץ" ופרש"י "ל"א שלא ידחקו גרסינן לשון דוחק שלא ירבו 
אנו מצווים דהרי  –", והדברים צ"ע יאבתחנונים על כך יותר מד

המזון ועוד. ואדרבה להתפלל כל העת על הגאולה בשמו"ע ובברכת 
בעיקר זה שאחכה לו בכל יום שיבוא,  מאמינים זה מראה שאנו

(אחד וא"כ מה כוונת הגמ' לרש"י שאין להרבות ע"כ בתחנונים. 
  .עניין זה בפרשתינו)מהאחרונים מאריך ג"כ ב

  ללאא  ייוותתרר  ממדדאאיי  ררקק  בבעעייתתהה  אאחחייששננהה.. ת.
    ככייצצדד  ייקקווממוו  בבתתחחייייתת  ההממתתייםם  צצעעייררייםם  אאוו  זזקקננייםם

כשיקומו בתחיית המתים האם זה מהמצב האחרון קודם שמתו,  ש.
, והאם יתכן שבן שנפטר זקן היה לא כמה גלגולים) (כי הרי כל אדם

  מאביו, בתחיית המתים האב יהיה חייב בהדרת פני זקן לבנו.
    ייייתתככןן.. ת.

  
  
  
  
  
  

  ייקקווממוו  בבררייאאייםם  תת  ההממתתייםםייתתחחיי
הכל מתרפאים לעתיד  (בר"ר כ, ה)מבואר במדרש  ש.

יקומו מושלמים או לבוא, האם ברגע של תחיית המתים 
  עם מום ואח"כ יתרפא.

  (סנהדרין צ"א) עעווממדדייןן  בבממווממןן  ווממתתררפפאאייןן.. ת.
  גגדדרר  ההקקםם  בבתתחחייייתת  ההממתתייםם

שאהרון ובניו לפי הרמב"ן בספר המצוות שורש ג'  ש.
חדשה, האם מי שקם  משיחהיצטרכו לעתיד לבוא 

והוא חייב בכבוד  בתחיית המתים בניו חייבם בכבודו,
  .דבריםאביו וכן בשאר 

  .(וכמובא בספרי) ככןן ת.
    ווממוו  בבתתחחייייתת  ההממתתייםם  ממהה  ייההייהה  עעםם  ממממווןן  ההאאננששייםםששייקק

שיחיה מת יטול  וירשאם יציא)  (ח"ב סי' כ' בקוב"ש ש.
 לה יהיה גם לעת"ן, האם דין זנכסיו ממי שזכה בה

  שיקומו בתחיית המתים, וא"כ אין לדבר סוף.
    בבעעזזהה""יי..  הה  ווננרראאההננזזככ ת.

    בבתתחחייייתת  ההממתתייםם  ללממיי  תתחחזזוורר  ההאאייששהה  ללבבעעלל  ההרראאששווןן  אאוו  ההששנניי
אישה שהייתה נשואה לת"ח ונפטר והיא לא רוצה  ש.

שבתחיית המתים לא תהיה עם  להינשא שנית מחמת
  בעלה הראשון הת"ח האם טוב עושה.

(וא"כ אין לה  ..רראאששווןןבבזזווההרר  אאייתתאא  ששתתחחזזוורר  ללבבעעללהה  הה ת.
  מה לדאוג, ולא יפריע לה שום דבר בזה שנשאת לשני).

    צצוווותת  בבטטללייןן  ללעעתתיידד  ללבבוואאההממ
שכל המצוות בטלין לעתיד לבוא, א"כ  כוונההמה  ש.

  מה יעשו בזמן ההוא.
(עיין רמב"ם פ"ב  ככממדדווממהה  ששללאא  ייבבטטלל  ששווםם  ממצצווווהה ת.

  ממגילה הי"ח)
    ייווםם  ההדדייןן  ההגגדדוולל

מתי יהיה הדין הגדול והנורא, האם אחר ביאת  ש.
המשיח מייד או אחרי תחיית המתים, והאם כל אחד 

  ייבחן שם על מה שלמד.
    ננזזככהה  ווננרראאהה.. ת.

    אאככייללתת  ההללווייתתןן  ללעעתתיידד  ללבבוואא
לעתיד לבוא יאכלו את הלויתן האם בסעודה הגדולה  ש.

כפשוטו ממש, והרי זה דג טמא ואיך אפשר לאכלו, או 
  שהכוונה שישיגו שם השגות ברוחניות וכאילו יאכלו.

  (חולין ס"ז ע"ב) דדגג  טטההוורר  בבוואא.. ת.
  בבזזככוותת  ששבבתת  ננזזככהה  ללבבייתת  ההממקקדדשש

(המיוחס לראשונים בזמירות של שבת בפיוט כל מקדש  ש.
, אנו אומרים, 'אוהבי ה', המחכים כמבואר במחזור ויטרי)

בבנין אריאל, ביום השבת שישו ושמחו, כמקבלי מתן 
נחליאל'. המשמעות הוא שבזכות ששמחים וששים 

  ם השבת יזכו לבנין בית המקדש, וצ"ב השייכות בזה.ביו
    ששבבתת  קקוודדשש  ההקקוודדששייםם.. ת.

    יידדננוו  ההחחששוובב  ממאאתת  יידד,,  ((ששממחחתת  ממררדדככיי
          ))ההררבב  ממררדדככיי  זזייססקקייננדד  ההגגרר  ששללייטט""אא

  
    

 
  
  

  
    

    

 
  

  

 

                                                                                    
    

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם

 (מה, כז) ייעעקקבב  אאבבייההםם  חחיי  ררווחחוותת
שלפיכך חתנים מן המנין   )'(כתובות ח. אמרו לפני רבינו הסבר ה"פני יהושע" (רש"י) תה עליו שכינה שפרשה ממנו באבלושר

 .(שבת ל ע"ב)כי אין השכינה שורה מתוך עצבות  ן,ואין אבלים מן המני
אמר: לפי פשוטו, הטעם הוא שבברכת אבלים הברכה היא לאבל, משום כך לא שייך שיימנה על העשרה. אבל ברכת חתנים  

שאבל מבית אחר שבא לנחם אבל   (פ"ד דמגילה)היא כללית, אלא שממילא מתברכים גם החתן והכלה [וכן מוכח מהירושלמי 
 )(דרך שיחה                                                  ]. בצת כתובות שם)ו(ויעויין בשיטה מקזה מצטרף לעשרה 

 

הטלפן צלצל בביתו של יהודי. הודיעוהו שאמו השוהה בבית אבות בלונדון שבקה חיים. בירך "ברוך דיין האמת", ומכיון  
ה לעצמה. קרע קריעה וישב שבעה. כעבור יומיים צלצל שלא היה באפשרותו לבוא להלוייתה ביקש שיקברוה בחלקה שקנת

התברר שהיא חיה   רת.ליחה, אמא, מאיפה את מדבהטלפון. על הקו היתה... אמו. המלים נעתקו מפיו, חשב לשאול: ס
 וקיימת, וחברתה לחדר היא שנפטרה.

] על הבשורה ב, א)כרכות נד ע"א, אורח חיים (ברהורה רבינו, שהבן יכול לברך ברכת "שהחיינו" [שמברכים על בשורות טובות 
 , אורח חיים סימן כה) (בעלות הלהב                                                                              הטובה, שאמו חיה!

 )(תורת חיים



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  


  ))גג,,  ממהה((  ללעעננוותת  אאוותתוו  ככיי  ננבבההללוו  ממפפננייוו  אאחחייוו  ככללווללאא  ייוו
 
רגיל היה רבנו להביא את דברי  סעודת השבת ב

ואת הארתו הנוראה של הבית  ' צ"ג, י')(ב"ר פ רשהמד
 הלוי.

וזו לשון המדרש: אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום  
הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים 
היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, לכשיבוא  

על אחת כמה  הואשכיח כל אחד לפי מה הקב"ה ויו
 וכמה.

, עד של יוסף הנוראה תה תוכחתויותמוה, מה הי
 שאחיו לא יכלו לעמוד מפניו.

ת המדרש שהקב"ה יוכיח כל אחד  זאת ועוד, מה כוונ
על  "לפי מה שהוא", הרי בוודאי לא יוכיח את האחד 

 י עושה.עברות שהשנ
על שתי הקושיות עונה הבית הלוי בתשובה:  
כשהאחים סרבו להביא את בנימין בטענה אולי יקרה 
לו אסון, והאבא יעקב ישמע מזה ומי יודע חלילה מה  
יקרה לו, ענה להם יוסף: לחייו של אביכם אתם  

לא  ולמה אזחוששים? 'אני יוסף אשר מכרתם אותי!' 
 חששתם לצער שיהיה לו?

, מתוך התשובות שהוא' זו גם כוונת המדרש 'לפי מה
, כי הלא במקרים שאדם משיב, מהן הקב"ה מוכיח לו

 אחרים לא חס על כבוד המקום.
פונה לנכדים: לפעמים אחד   לא פעם היה רבינו

מתעצל בשנת הבוקר ומאחר על ידי זה לתפילת 
שחרית בטענה שהוא ישן עוד שיהיה לו כח. אבל 
הקב"ה יוכיח לו שאם כדאי לו לקום מוקדם לשחרית  
כי יש מסיבה או טיול וכדומה הוא קם בזריזות, 

 לפי מה שהוא"."ומוכיחו 
  
  ))אא''  ,,בברראאששייתת  ממ""וו((ללווההיי  אאבבייוו  ייצצחחקק  ייזזבבחח  זזבבחחייםם  ללאאוו

 -יש דעה בפוסקים שאין חיוב לכבד את אבי אביו 
מביא מדברי רש"י כאן, סכ"ד)  (יו"ד סי' ר"מוהרמ"א  סבו.

 ראיה שחייב.
אדם בכבוד  חייב  -וזה לשון רש"י: לאלוקי אביו יצחק 

  בוד זקנו, לפיכך תלה ביצחק ולאו יותר מכאבי
, ומשמע שיש חיוב לכבד זקנו, אלא עכ"ל אברהםב

 שאביו קודם. וכך פוסק הרמ"א להלכה.
 דודי:יינו לשאול את הנכדים הצעירים. לחורגיל רב
 אומר שאם אביו(ל"א, א') שין מרא בקידוהג הרי ידוע
מים ואמו אומרת לו השקני מים, ישקה את  נילו השק

אביו "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך", ואם כן 
מדוע אינו חייב לכבד את זקנו לפני אביו, הרי אפשר  

 לומר אותה סברא, אתה ואביך חייבים בכבוד זקנך.
 ובדרך כלל רגיל רבינו לישב כך:

כבוד הסב, הוא מפני כבוד אביו, שעל  יסוד החיוב של
ידי שמכבד את הסב, מכבד בזה את אביו, ואם כן לא  
יתכן להקדים את הסב לאב, כי כל חיובו בא מכח  

 האב. וזה הטעם שהאבא קודם.
  ((ששבבעעננוו  ממטטוובבייךך))

 

 ויגשפרשת  411 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

גליון זה מוקדש לידידינו היקר  

 שיראה ברכה והצלחה

 בכל הענינים 

אברהם וולפסון ז"ל הר"ר 
באחד הפעמים בהם  

הציע את ספקותיו לפני  
 רבינו מרן שליט"א

 

  ההרר""רר  אאבבררההםם  ננחחממןן  ווווללפפססווןן  זזצצ""לל

בשבוע האחרון נסתלק ידיד בית ישראל היקר, הנגיד הר"ר אברהם 
דאורייתא ולתת הרבה צדקה נחמן וולפסון זצ"ל, שזכה להיות מתמכין 

בממונות ובגופו, למטרות של הרבצת תורה וחסד, ובפרט זכה להרבות 
בקירוב הרחוקים להי"ת, על ידי שהירבה בני תורה שקבעו עת ללמוד 

 עם הרחוקים, ובזכות זה הרבה מאוד שבו לאביהם שבשמים.

ם  פעח', "ר' אברהם ז"ל היה מהקוראים הקבועים של הגליון 'דברי שי
שפגשנו אותו בבית מרן שליט"א, הוא מיד החל לשבח את הדברים,  כ

 כדרכו שהיה בעל עין טובה, וביקש להודות על כך מעומק הלב.

בין שלל עיסוקיו הרוחניים, אהב וחיבב מאוד ר' אברהם ז"ל את  
הלימוד והעיסוק בספר 'חפץ חיים' על הלכות לשון הרע ורכילות. הוא 

ט היטב במקורות הדינים 'באר מים חיים'  שלט בהם בעל פה ממש, ושל
שכתב בעומק נורא מרן החפץ חיים זי"ע, מעת לעת כשהיה מגיע לבית  
מרן שליט"א היה מבקש לשאול מספר שאלות, כשבדרך כלל חלקם היו  
בהלכות לשון הרע ורכילות. הר"ר אברהם אף זכה להרבות את לומדי 

 נים אלו.החפץ חיים, ומכוחו נתייסדו שיעורים רבים בדי

ובמאמר זה נוסיף עובדא נפלאה ששמענו מהמשב"ק הגאון רבי משה  
סמוטני שליט"א, שהיה לכך עד ראיה אישית: היה זה לפני כעשור  
שנים, ר' אברהם ז"ל ורעייתו שתחי' החליטו לקנות דבר ערך יקר  
ושימושי עבור הרבנית קניבסקי ע"ה, כהכרת הטוב על עזרה גדולה  

לכן. הם חשבו מאיזה מתנה היא יכולה ליהנות, שטרחה עבורם קודם 
 והחליטו כי יקנו לו שעון זהב יקר ויפה, שממנו בודאי יהיה לה תועלת.

ואכן, באחד הימים הוא הביא עמו שעון זהב יוקרתי, ואמר לרבנית 
ע"ה שזה בעבורה. הרבנית התרגשה ושמחה מאוד, היא ענדה את  

ו, ואמרה כי אכן השעון מאוד השעון היקר על היד, ולא גמרה להודות ל
 יפה והיא נהנית ממנו מאוד.

אלא, שהר"ר אברהם וולפסון 'לא לקח בחשבון', כי הרבנית ע"ה נהנית  
לא פחות, ואולי אף יותר, כאשר המתנה היפה הזו תיענד על ידה של 
אשה אחרת... . וכעבור עשרים דקות נכנסה אישה ממכרותיה של 

ש והביעה ממנו התפעלות. על אתר,  הרבנית, וראתה את השעון החד
יפה   בלי לחשוב הרבה, נטלה אותו הרבנית ואמרה לאשה, הא לך שעון

     ....וחדש לכבוד שבת
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P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.
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todd@adaparch.com 
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)

Free Estimates
347.760.3600
HippoClosets@gmail.com

Contact us for your dream
custom closet

������������������
������������

ARE YOU PURCHASING OR REFINANCING?

CALL US FOR A QUOTE!
845.362.3863 •  ORDERTITLE@GIBRALTARNY.COM

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

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

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

To inquire about placing your free ad here, please email mitzvos@ramapost.com
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת ויגש

דברי תורה
עברית

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

מתכון שאסור לפספס

הגדרה להצלחה

במסגרת המאמר שלנו אף פעם לא עסקנו במתכונים, 
לכן עבור חובבי המתכונים נפתח את המאמר שלנו 
במתכון. נזהיר מראש שאף על פי שהמצרכים לא 
כל כך יקרים, אבל זמן ההכנה די ארוך. אז מה אנחנו 
מבשלים? נדבר על מתכון לילדים מוצלחים, או יותר 

נכון, מתכון לחיים מוצלחים...

בשביל ללמד אתכם איך "מבשלים" ילדים מוצלחים, 
צריכים קודם לכן להגדיר 
מהי  מוצלח,  ילד  זה  מה 
שלנו  במושגים  הצלחה. 
הרבה  נמדדת  ההצלחה 
בואו  אז  בכסף.  פעמים 
נסכים על כך שזה לא נכון. 
ישנם הרבה מאוד עשירים 
שהחיים האישיים שלהם 
מרוסקים, אם זה בנפש, 
אם זה בזוגיות, אם זה בחיי 
לחץ ללא מרגוע ומנוחה, 
אם זה בהתמכרויות קשות, 

ובוודאי העושר אינו מביא לנחת מילדים מוצלחים.

וכשם שכסף אינו מדד להצלחה, כך גם כבוד ומעמד 
או ֶהֵּׂשִגים לימודיים או ספורטיביים – כל אלה אינם 
מדד להצלחה. ואפילו הבריאות שכולנו כל כך אוהבים 
לומר 'העיקר הבריאות', היא רק כלי והיא לא התכלית.

אז מה כן? ילד מוצלח זה ילד מאושר, ילד בריא 
בנפשו שמסתכל על העולם ועל החיים בעין חיובית, גם 
במצבים לא קלים. ילד שיודע להתמודד עם כשלונות 
יידע להתמודד עם מצבים מורכבים בחיים, ותהיה לו 
גישה נכונה לכל דבר שיעשה, והוא בוודאי יוכל למצות 

את מלוא הפוטנציאל על פי הכשרונות שנטע בו הבורא 
– ורק זו הצלחה!

המצרך היחיד

אם כן, מה צריך ילד כדי להיות מוצלח על פי ההגדרה 
שלנו?

המתכון לילד מוצלח מכיל מצרך אחד אבל בשפע: ילד 
צריך חום ואהבה. הרבה מאוד אהבה. בלי סוף אהבה. 
אהבה אמתית שאינה תלויה בדבר, לא בהישגיו, לא 
ביכולותיו, לא בכשרונותיו 

ולא בשום דבר אחר.

חינוך  אנשי  זוג  תיקח 
מדופלמים שיודעים את כל 
שיטות החינוך שבעולם והם 
עשירים ומבוססים, אבל לא 
נותנים מספיק חום ואהבה, 
כי הם חושבים שהאהבה 
מתבטאת בכך שהם נותנים 
לילדם כל טוב בגשמיות; 
זוג  תיקח  זאת  ולעומת 
הורים עניים שאינם יודעים קרוא וכתוב, אבל יש להם 
לב חם ואינסוף אהבה, כמו הסבים והסבתות של פעם 
– אנשי ה"חינוך" ְיַגְּדלּו ילד מתוסכל וממורמר, ואילו שני 

ה"מסכנים" יַגדלו ילד מאושר, מוצלח אמתי.

גם אנחנו ילדים

ועד כמה שהמסר הזה חשוב מאוד לכל הורה – הוא 
לא רק להורים. הוא מסר מכריע לכל אחד מאתנו. כי 
גם אנו כ"מבוגרים" – כולנו ילדים של בורא עולם. וכולנו 
זקוקים לחום ואהבה בשביל להצליח בחיים. זה נצרך 

ממש לכל יום ויום בחיים.

והאהבה הזאת כבר קיימת, עלינו רק להתחבר אליה! 
הבורא שופע חום ואהבה לכולנו. אבל כאן הדבר תלוי 
בנו. ההצלחה שלנו בחיים תלויה בכך שנרגיש את 

האהבה שלו.

ה' אוהב אותך – זו לא סיסמה. זו מציאות. ולא סתם 
מציאות, אלא זו המציאות שבה תלויים כל החיים שלך. 
ככל שאתה יודע וחי באמת את המציאות שה' אוהב 
אותך – כך החיים שלך מאושרים יותר, איכותיים יותר, 

מוצלחים יותר, ומשמעותיים יותר.

ומה העומק בזה? העומק הוא שתכלית החיים היא 
להאמין בה'. וכל האמונה תלויה בזה שנרגיש באמת 
את אהבת הבורא. כי אם אתה לא מרגיש את אהבת 
הבורא ואתה לא ממש מאמין שהוא אבא אוהב - אז 
מה הוא לדעתך? לדעתך הוא כזה בוס קשוח, חצי 
שוטר חצי מורה חלילה, או כל דמיון אחר שיש לך. 
אז זו לא אמונה בבורא. כי אמונה בבורא היא להאמין 
במידות שלו, שהוא טוב וכולו רחמים ושהוא מלא באהבה 
אינסופית לנבראים והוא רוצה להיטיב לנו ורק לשם 

כך הוא ברא אותנו.

רק זו האמונה השלימה, ולכן רק כאשר אתה מרגיש 
את אהבתו העצומה אליך, כמו שאתה מרגיש את האהבה 
של אימא שלך – רק אז זה נקרא שאתה באמת מאמין 
בו. למרות שעל פי האמת אהבת הבורא היא פי אינסוף 
יותר מהאהבה של האבא והאימא הכי אוהבים בעולם.

חיסון ותרופה

אם אתה מפקפק חלילה באהבה העצומה שלו, לא 
רק שזו לא אמונה, אלא זו ההתחלה של כל בעיות 
הנפש. רק תחשוב מה קורה לילד שלא בטוח אם אימא 
שלו אוהבת אותו או לא. בכל דבר שהיא עושה לו הוא 
חושד בה: אולי היא כועסת עליו, אולי היא נוקמת בו, 
אולי נמאס לה ממנו. אין לך ילד מסכן ממנו. כך בדיוק 

האדם שלא חי את אהבת ה'.

בשבוע שעבר כתבתי על זה, ואני חוזר על זה שוב 
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 • פן אראה ברע •
אחד הצדיקים שמהם אנו למדים מהי אהבת 
מזוועהיל  שלומקה  רבי  הצדיק  היה  ישראל 
סיפורים  הרבה  מספרים  עליו  זצוק"ל, 
שהיה  עד  ישראל,  אהבת  של  מופלאים 
מוכן לתת את כל אשר לו בעבור אדם אחר 
מישראל, אבל דבר אחד היה יוצא מן הכלל, 
הוא לא היה מסוגל להעיר יהודי משנתו, גם 
אם היה אי מי מבקש ממנו שיעירו משנתו, 
היה רבי שלומקה אומר לו שיבקש ממישהו 
הזה,  הדבר  את  לעשות  מסוגל  אינו  כי  אחר 
כששאלוהו על כך – ענה כי כשמעירים אדם 
משנתו הוא מצטער מכך, גם אם הוא מאוד 
רוצה לקום, ברגע הראשון הוא מצטער, והוא 

אינו מסוגל לגרום ליהודי את הצער הזה...
מוזר  באופן  אחיו  את  מצער  הצדיק  יוסף 
ביותר, הוא מטלטל אותם בין תקוה לייאוש, 
ומעליל עליהם עלילות משונות ולא הגיוניות, 
שיוסף  הצדיקים  לנו  מגלים  למה?  זאת  וכל 
אחיו  של  חטאם  את  לתקן  רצה  הצדיק 
קשה  חטא   – שבמכירתו  החטא  הקדושים, 
כך  על  שייענשו  ידע  הצדיק  ויוסף  הוא, 
ולכן עשה מה  כך,  על  רצה לכפר להם  והוא 
יוסף  היה  שאם  בספרים  וכתוב  שעשה, 
עוונות'  'כפרת  אותה  עם  קצת  עוד  ממשיך 
ולא  שעשה לאחיו, היתה להם כפרה גמורה 
היו צריכים להתכפר ע"י עשרה הרוגי מלכות, 
וכאן נשאלת השאלה, מדוע באמת הוא לא 
מה  את  סיים  ולא  עצר  הוא  למה  המשיך? 

שהתחיל?
שאמר:  יהודה  של  בדבריו  נמצאת  התשובה 
'איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי', יהודה 
אומר ליוסף: אמנם לפי דבריך מגיע לבנימין 
עונש על שגנב את הגביע, אבל יש לנו אב זקן 
שלא יוכל לסבול את הצער, ואיך אוכל לראות 
את אבי מצטער כל כך? כשיוסף הצדיק שמע 
דברים אלו, הוא לא יכול יותר לצער את אחיו, 
והוא  לתועלתם,  הוא  שהדבר  שידע  למרות 
התגלה אליהם. דברים אלו הינם מוסר גדול 
עבורנו, עד כמה צריכים להיזהר מלצער את 
הזולת, ובפרט בתוך המשפחה ששם רגילים 
לחשוב  בלי  הלשון  על  שעולה  מה  כל  לומר 
איננו  שהרי  שבעתיים,  להיזהר  עלינו  הרבה 

גדולים מיוסף הצדיק! 

 )ע"פ טיב התורה-ויגש(

<המערכ<<ת

י  ּכִ ֵעיֵניֶכם  ּבְ ִיַחר  ְוַאל  ָעְצבּו  ּתֵ ַאל  ה  ְוַעּתָ
ָלַחִני  ׁשְ ְלִמְחָיה  י  ּכִ ה  ֵהּנָ ֹאִתי  ם  ְמַכְרּתֶ
ֱאלִֹהים  ָלֵחִני  ׁשְ ַוּיִ  ... ִלְפֵניֶכם:  ֱאלִֹהים 
ֹאִתי  ם  ַלְחּתֶ ׁשְ ם  ַאּתֶ לֹא  ה  ְוַעּתָ ִלְפֵניֶכם... 

י ָהֱאלִֹהים )מה, ה-ח( ה ּכִ ֵהּנָ
אותה  על  לכפרה  נזקקים  יוסף  אחי  היו  דבר  של  לאמיתו  הנה, 
מעשה, וכפי שאכן רואים בפיוט 'אלה אזכרה' שבמוסף של יום 
כיפור, שמחיר כבד שילמו כלל ישראל על אותו עוון, ועשרה הרוגי 
מלכות נהרגו על קדושת השם במיתות משונות כדי לכפר על כך. 
אולם ידיעה זו לא מנע מיוסף את האמונה שהכל הוא מאת ה', 
ועל כן לא היתה לו שום שנאה כלפי אחיו, הוא האמין בכל ליבו 
שלולא זה שהתחייב בזה הצער לא היו השבטים מעלים על דעתם 
סיבה  להיות  נתמנו  הצער  בזה  שהתחייב  אחר  ורק  אותו,  לצער 

לכך, וכיון שלא היו אלא הסיבה מה לו לשנאותם על כך. 
שהתוודע  אחר  אז  כי  אחיו,  את  לנחם  גם  ביקש  אלו  ובדברים 
וצער על עוון המכירה, כפי  נוצר בהם מצב של כלימה  אל אחיו 
שהכתוב )פסוק ג( מעיד: 'ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו' 
ועל כן פתח יוסף את ניחומיו )בפסוק ה( בתיבת 'ועתה' כלומר, מאחר 
שנוצר כעת מצב של צער, מוטל עלי לדבר לפניכם דברי נחמה, 
ותחילה פייסם בזה שעל אף שהם בקשו לעשות לו רע הרי בסופו 
להחיות  לטובה  חשבה  ואלקים  לפועל  זממם  יצא  לא  דבר  של 
לכם, ועל כן אל לכם להצטער מאחר שבפועל אין קיום לכוונתכם 

הרעה.
היה  ובושתם  צערם  עיקר  כי  בדבריו,  התנחמו  לא  בפועל  אולם 
על עצם רצונם להרע, וגם על כך שבפועל הצטער על ידם הרבה 
תוצאה  היה  לגדולה  שעלה  עד  עליו  שעברו  הצער  כל  כי  שנים, 
ממכירתו שנעשתה על ידם, כיון שכן פתח בניחומים שניים, ועל 
כן פתח שוב )בפסוק ח( בתיבת 'ועתה' כאילו לא דיבר עמהם עד כה 

באותו ענין, מאחר שהניחומים הראשונים עלו בתוהו. 
'לא אתם שלחתם  נחמה לצערם, באמרו:  היו בדבריו  וכעת אכן 
כך  על  נכלמים  הנכם  כלומר,  האלקים'  אם  כי  הנה  אותי 
לא  כי  לכם  דעו  בפועל,  אותי  ציערתם  וגם  לצערני  שהתכוונתם 
מידכם היתה זאת, אלא יד ה' היתה בי, והוא זה שעשאו דרככם, 
ועיקר מטרתו היתה לגדלני כהמשך הכתוב 'וישימני לאב לפרעה 
ולאדון לכל ביתו ומושל בארץ מצרים' אך כדי שאהיה ראוי לכך 
וכיון שהכל מאת ה' ולא  הוטל עלי לעבור כמה וכמה מיני צער, 

אתם שלחתם אותי הנה מה לכם כי תצטערו.
והשקפה זו היתה בהירה לפני יוסף, ועד כדי כך הגיעו פני הדברים 
שכשנתמנה יוסף למשנה למלך לקח לו לאשה את אסנת שהיתה 
נפשיים  ביסורים  אותו  שציערה  הארורה  פוטיפרע  של  בתה 
ואחר  שנה,  עשרה  שתים  הסוהר  בבית  ישב  ובסיבתה  וגופניים, 
ואעפ"כ  במדרשים,  כמובא  לעז  עליו  הוציאה  עוד  העינויים  כל 

לא נמנע מיוסף לקחת את בתה לו לאשה, בידעו שהכל היה מן 
השמים, וכעת אחר שעברו עליו כל התלאות שוב לא יניחו אותה 

מן השמים לנסותו, ועל כן אין שום מניעה מצידו לצעד זה. 
ציערו  זולתו  אם  לכל אדם, שגם  הראויה  הנכונה  זוהי ההשקפה 
והציקו יבין כי משמיא זכו ליה בזה הצער, ואין העונש המוטל על 
המצער סיבה לבטל אמונה זו. ואף שהעונש מוכיח שהדבר היתה 
תלויה בבחירתו של המצער אין בכך סתירה לאמונה זו שהכל מן 
השמים. ומענה לשאלה זו אפשר להבין מהמסופר בגמרא )תענית 

יח:( על הרוגי לוד. 

והא לך לשון הגמרא שם: 'מאי טוריינוס, אמרו: כשביקש טוריינוס 
להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא, אמר להם: אם מעמו של 
חנניה מישאל ועזריה אתם יבוא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך 
שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר. אמרו לו: חנניה 
מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו, וראויין היו ליעשות להם נס, 
רשע  ואותו  ידו.  על  נס  לעשות  וראוי  היה,  הגון  מלך  ונבוכדנצר 
כליה  נתחייבנו  ואנו  ידו.  על  נס  לעשות  ראוי  ואינו  הוא,  הדיוט 
למקום, ואם אין אתה הורגנו הרבה הורגים יש לו למקום, והרבה 
אותנו.  והורגין  בנו  שפוגעין  בעולמו  למקום  לו  יש  ואריות  דובין 
אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו 
מידך. אף על פי כן הרגן מיד. אמרו: לא זזו משם עד שבאו דיופלי 

מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין', ע"כ.
הרי לנו מכאן שגם אם הבעל בחירה נענש על מה שחובל בזולתו 
שמענישים  ומה  לחבלה,  הגורם  באמת  שהוא  מוכיח  הדבר  אין 
אותו הוא על כך שהסכים להיות הסיבה לחבלת הזולת, כי רצון 
העליון היה שלא יסכים לכך, ואילו היה כופה את יצרו היה ניצל 
הרבה  הרי  המצטער,  על  לבוא  מוכרח  הצער  שזה  אף  ועל  מזה, 
סיבות למקום האיך להמציא צערו, ולא בקשו מלכתחילה להשים 

המשימה על המצער אלא כדי שיתגבר על יצרו. 
וכדברים אלו אנו מוצאים בדוד המלך עליו השלום, )שמואל-ב טז, י( 
שקיללו שמעי בן גרא קללה נמרצת, ובשעת מעשה לא הענישו 
התחייבתי  לא  אילו  כלומר,  קלל'  לו  אמר  'השם  באמרו  כך,  על 
בבזיון זה לא היה הוא מקללני, ואם כן מה לי לנקום בו, איני רואה 
רצון  ידו  על  איך מתקיים  רק  אני  רואה  אותי,  כלל שהוא מצער 

הבורא, שאקבל את בזיוני המגיע לי בצדק. 
אך  את שמעי,  להמית  לשלמה  ציוה  דוד  מותו של  קודם  אמנם 
לא היה זה כנקמה על מה שחטא נגדו, כי אם על מה שחטא נגד 
הבורא, כי זהו דינו של המורד במלכות, כי הן אמת שרצה הבורא 
שינחול דוד בזיון, מכל מקום רצה גם כן ששמעי יכבוש את יצרו 

כדי שלא תבוא הבזיון על ידו. 
המורם מכל האמור הוא שכשרואה אדם שבעלי בחירה מצערים 
אותו עליו להסיק שהדחף שיש להמצער לצער ולחבל אינו מצד 
רצונו החופשי, אלא מן השמים מכבידים את לבו כדי שיצער, אחר 
שהמצטער התחייב בצערו, ועל כן אין על המצטער להחזיק שנאה 

בלבו על המצערו. 

הכל בהשגחה פרטית, גם צער מבעל בחירה
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 פ"אתש חנוכה -וישב| פרשת 20עלון מס' 
 

אברך שהיה עם בנו בבית החולים שאלה  אא..
בימי החנוכה, והנה כשהגיע זמן הדלקת 
הנרות בא אליו רב בית החולים ואמר לאברך 

אתך אני מבין שאתה תרצה  מתוך הכרותי
להדליק כאן בחדר של החולה נרות חנוכה, 
אז אני מודיע לך שיש כאן גלאי עשן וברגע 

הגלאי מופעל,  -שתדליק את נר החנוכה 
ומגיעות האחיות ומיד ללא אומר ודברים הם 

 יכבו את הנר.  
 
לאור הדברים הללו נתעוררו כמה שאלות  בב..

ייקקווםם  ממהה  דדייננםם  ששלל  ננררוותת  חחננווככהה  ששיידדללבהלכה 
וובבררוורר  ללננוו  ששממיידד  אאחחרר  ההדדללקקתתםם  ללפפנניי  ההגגייעע  זזממןן  

וכפי שיבואר  ,,ששייעעוורר  ההההדדללקקהה  ייככבבוו  אאוותתםם
 להלן.    

 

הנה במס' שבת כא' ב' איתא אמר רבי זירא  גג..
אמר רב מתנה ואמרי לה אמר רבי זירא אמר 

פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין  ,רב
מדליקין בהן בחנוכה,  -,מדליקין בהן בשבת
ת. אמר רבי ירמיה מאי בין בחול בין בשב

ין זקוק לה, ואסור קסבר כבתה א -,טעמא דרב
 ...וכבתה אין זקוק לה? להשתמש לאורה

ורמינהו מצותה משתשקע החמה עד שתכלה 
רגל מן השוק. מאי לאו דאי כבתה הדר 

לא, דאי לא אדליק מדליק. ואי  ,מדליק לה
עד שתכלה רגל מן השוק, ועד נמי לשיעורה. 

ר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן עד כמה אמ
 דכליא ריגלא דתרמודאי. ע"כ. 

 

העולה מדברי הגמ' דחכמים הקפידו על  דד..
 משך זמן שיעור שיהא דלוק נר החנוכה.

 
 

וכן נפסק להלכה בשו"ע או"ח סי' תרעב'  הה..
 סעי' ב' וז"ל: 

מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק שהוא 
כא שאז העם עוברים ושבים ואי ,כמו חצי שעה

ההללככךך  צצררייךך  ללייתתןן  בבהה  ששממןן  ככזזהה  פרסומי ניסא, 
יכול לכבותה , ואם נתן בה יותר ההששייעעוורר

 ע"כ.  ...לאחר שעבר זה הזמן
 

בהלכה זו שבשו"ע עסקינן דכל מי שלא שם  ..וו
שמן כשיעור זמן ההדלקה לא יצא ידי חובת 
הדלקת נר חנוכה, דהמצוה ניתנה בשיעור כזה 

 שידלק חצי שעה. שיהיה שמן 
                *           *  * 

 

אע"פ שאם כבתה שועל סמך האמור בגמרא  זז..
 צריך לתת בנר חנוכה שמן -אין זקוק לה,

מחדש  ,כשיעור שתהא דולקת עד כדי מצותה
 כתב וז"ל:ו חדוש גדול, שלטי הגבוריםה

צריך לתת  -,ואע"פ שאם כבתה אין זקוק לה
כשיעור שתהא דולקת עד בנר חנוכה שמן 

 כדי מצותה. 
שאם הדליקה בפני הרוח וכבתה ונראה בעיני 

צריך עוד לחזור ולהדליקה במקום שאין 
ששההרריי  ההוואאיילל  וואאייננהה  ייככווללהה  ללעעממוודד  בבפפנניי   ,הרוח

 ההררווחח  ההרריי  ההוואא  ככממיי  ששללאא  ננתתןן  בבהה  ששממןן  ככששייעעוורר
הל' חנוכה שבסוגיא ]שלטי הגבורים ע"כ.  

   [. שם ט' א' מדפי הרי"ף אות ה'
 וכן פסק המג"א סי' תרע"ג ס"ק יב' וז"ל:

ואם העמיד' במקום הרוח וכבת'  -אם כבת'
דדההווהה  ככאאללוו  ללאא  ננתתןן  בבהה  ששממןן  זקוק לה, 

 ע"כ.  ...ככששייעעוורר
 
 

 יינניי  חחננווככההששייעעוורר  בבעעננ

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  


  ))גג,,  ממהה((  ללעעננוותת  אאוותתוו  ככיי  ננבבההללוו  ממפפננייוו  אאחחייוו  ככללווללאא  ייוו
 
רגיל היה רבנו להביא את דברי  סעודת השבת ב

ואת הארתו הנוראה של הבית  ' צ"ג, י')(ב"ר פ רשהמד
 הלוי.

וזו לשון המדרש: אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום  
הדין אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנן של שבטים 
היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, לכשיבוא  

על אחת כמה  הואשכיח כל אחד לפי מה הקב"ה ויו
 וכמה.

, עד של יוסף הנוראה תה תוכחתויותמוה, מה הי
 שאחיו לא יכלו לעמוד מפניו.

ת המדרש שהקב"ה יוכיח כל אחד  זאת ועוד, מה כוונ
על  "לפי מה שהוא", הרי בוודאי לא יוכיח את האחד 

 י עושה.עברות שהשנ
על שתי הקושיות עונה הבית הלוי בתשובה:  
כשהאחים סרבו להביא את בנימין בטענה אולי יקרה 
לו אסון, והאבא יעקב ישמע מזה ומי יודע חלילה מה  
יקרה לו, ענה להם יוסף: לחייו של אביכם אתם  

לא  ולמה אזחוששים? 'אני יוסף אשר מכרתם אותי!' 
 חששתם לצער שיהיה לו?

, מתוך התשובות שהוא' זו גם כוונת המדרש 'לפי מה
, כי הלא במקרים שאדם משיב, מהן הקב"ה מוכיח לו

 אחרים לא חס על כבוד המקום.
פונה לנכדים: לפעמים אחד   לא פעם היה רבינו

מתעצל בשנת הבוקר ומאחר על ידי זה לתפילת 
שחרית בטענה שהוא ישן עוד שיהיה לו כח. אבל 
הקב"ה יוכיח לו שאם כדאי לו לקום מוקדם לשחרית  
כי יש מסיבה או טיול וכדומה הוא קם בזריזות, 

 לפי מה שהוא"."ומוכיחו 
  
  ))אא''  ,,בברראאששייתת  ממ""וו((ללווההיי  אאבבייוו  ייצצחחקק  ייזזבבחח  זזבבחחייםם  ללאאוו

 -יש דעה בפוסקים שאין חיוב לכבד את אבי אביו 
מביא מדברי רש"י כאן, סכ"ד)  (יו"ד סי' ר"מוהרמ"א  סבו.

 ראיה שחייב.
אדם בכבוד  חייב  -וזה לשון רש"י: לאלוקי אביו יצחק 

  בוד זקנו, לפיכך תלה ביצחק ולאו יותר מכאבי
, ומשמע שיש חיוב לכבד זקנו, אלא עכ"ל אברהםב

 שאביו קודם. וכך פוסק הרמ"א להלכה.
 דודי:יינו לשאול את הנכדים הצעירים. לחורגיל רב
 אומר שאם אביו(ל"א, א') שין מרא בקידוהג הרי ידוע
מים ואמו אומרת לו השקני מים, ישקה את  נילו השק

אביו "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך", ואם כן 
מדוע אינו חייב לכבד את זקנו לפני אביו, הרי אפשר  

 לומר אותה סברא, אתה ואביך חייבים בכבוד זקנך.
 ובדרך כלל רגיל רבינו לישב כך:

כבוד הסב, הוא מפני כבוד אביו, שעל  יסוד החיוב של
ידי שמכבד את הסב, מכבד בזה את אביו, ואם כן לא  
יתכן להקדים את הסב לאב, כי כל חיובו בא מכח  

 האב. וזה הטעם שהאבא קודם.
  ((ששבבעעננוו  ממטטוובבייךך))

 

 ויגשפרשת  411 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

גליון זה מוקדש לידידינו היקר  

 שיראה ברכה והצלחה

 בכל הענינים 

אברהם וולפסון ז"ל הר"ר 
באחד הפעמים בהם  

הציע את ספקותיו לפני  
 רבינו מרן שליט"א

 

  ההרר""רר  אאבבררההםם  ננחחממןן  ווווללפפססווןן  זזצצ""לל

בשבוע האחרון נסתלק ידיד בית ישראל היקר, הנגיד הר"ר אברהם 
דאורייתא ולתת הרבה צדקה נחמן וולפסון זצ"ל, שזכה להיות מתמכין 

בממונות ובגופו, למטרות של הרבצת תורה וחסד, ובפרט זכה להרבות 
בקירוב הרחוקים להי"ת, על ידי שהירבה בני תורה שקבעו עת ללמוד 

 עם הרחוקים, ובזכות זה הרבה מאוד שבו לאביהם שבשמים.

ם  פעח', "ר' אברהם ז"ל היה מהקוראים הקבועים של הגליון 'דברי שי
שפגשנו אותו בבית מרן שליט"א, הוא מיד החל לשבח את הדברים,  כ

 כדרכו שהיה בעל עין טובה, וביקש להודות על כך מעומק הלב.

בין שלל עיסוקיו הרוחניים, אהב וחיבב מאוד ר' אברהם ז"ל את  
הלימוד והעיסוק בספר 'חפץ חיים' על הלכות לשון הרע ורכילות. הוא 

ט היטב במקורות הדינים 'באר מים חיים'  שלט בהם בעל פה ממש, ושל
שכתב בעומק נורא מרן החפץ חיים זי"ע, מעת לעת כשהיה מגיע לבית  
מרן שליט"א היה מבקש לשאול מספר שאלות, כשבדרך כלל חלקם היו  
בהלכות לשון הרע ורכילות. הר"ר אברהם אף זכה להרבות את לומדי 

 נים אלו.החפץ חיים, ומכוחו נתייסדו שיעורים רבים בדי

ובמאמר זה נוסיף עובדא נפלאה ששמענו מהמשב"ק הגאון רבי משה  
סמוטני שליט"א, שהיה לכך עד ראיה אישית: היה זה לפני כעשור  
שנים, ר' אברהם ז"ל ורעייתו שתחי' החליטו לקנות דבר ערך יקר  
ושימושי עבור הרבנית קניבסקי ע"ה, כהכרת הטוב על עזרה גדולה  

לכן. הם חשבו מאיזה מתנה היא יכולה ליהנות, שטרחה עבורם קודם 
 והחליטו כי יקנו לו שעון זהב יקר ויפה, שממנו בודאי יהיה לה תועלת.

ואכן, באחד הימים הוא הביא עמו שעון זהב יוקרתי, ואמר לרבנית 
ע"ה שזה בעבורה. הרבנית התרגשה ושמחה מאוד, היא ענדה את  

ו, ואמרה כי אכן השעון מאוד השעון היקר על היד, ולא גמרה להודות ל
 יפה והיא נהנית ממנו מאוד.

אלא, שהר"ר אברהם וולפסון 'לא לקח בחשבון', כי הרבנית ע"ה נהנית  
לא פחות, ואולי אף יותר, כאשר המתנה היפה הזו תיענד על ידה של 
אשה אחרת... . וכעבור עשרים דקות נכנסה אישה ממכרותיה של 

ש והביעה ממנו התפעלות. על אתר,  הרבנית, וראתה את השעון החד
יפה   בלי לחשוב הרבה, נטלה אותו הרבנית ואמרה לאשה, הא לך שעון

     ....וחדש לכבוד שבת

ש"ת   שגת  תשרא | א

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

הגשל ש הגד ל תל הרמגלה עמ ק  ר

 אנ  נק"אשם בתם שה דה תשת ב  ד' א  ש   ה שרה
עם הא   ד' תהשא "מז לד' גל ש   תהקברה נמצא א נ 

טוב  מה  בעתו  דבר  ויגש  פרשת  בפרשתנו 

ויוסף,  יהודה  בין  האלקית  הפגישה  על  להתבונן 

של  שחרורו  על  להתווכח  כדי  יחדיו  שנועדו 

את  שמצאו  אחרי  אצלו  החזיק  שיוסף  בנימין, 

אליו  "ויגש  מד-יח(:  )בראשית  באמתחתו  הגביע 

באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר  אדוני  בי  ויאמר  יהודה 

אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה".

את  שמגדירים  ז"ל  חכמינו  דברי  נפלאים  מה 

שני  של  התוועדות  ויוסף,  יהודה  בין  הפגישה 

שידעו  השבטים,  אצל  מלך  הוא  יהודה  מלכים, 

ממנו,  לצאת  המלך  דוד  שעתיד  הקודש  ברוח 

כל  מסבב  והקב"ה  במצרים,  מלך  הוא  ויוסף 

הסיבות סיבב שיתוועדו יחד, והנה מה שדרשו על 

כך במדרש )ב"ר צג-ב( מה שכתוב )תהלים מח-ה(: "כי 

הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, המה ראו כן תמהו 

נבהלו נחפזו, רעדה אחזתם שם חיל כיולדה".

"כי הנה המלכים נועדו, זה יהודה ויוסף, עברו 

עברה  נתמלא  וזה  זה  על  עברה  נתמלא  זה  יחדיו, 

איש  האנשים  ויתמהו  תמהו,  כן  ראו  המה  זה,  על 

אל רעהו, נבהלו נחפזו, ולא יכלו אחיו לענות אותו 

כי נבהלו מפניו, רעדה אחזתם שם, אלו השבטים, 

אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה איכפת 

לנו, יאי למלך מדיין עם מלך".

ז"ל,  חכמינו  לנו  מגלים  אלו  קדושים  בדברים 

כי גם השבטים השיגו ברוח קדשם שפגישה זו בין 

יהודה ויוסף שני מלכים, יש לה משמעות עמוקה 

על  רק  כוויכוח  עין  למראית  שנראה  ממה  יותר 

בנימין, עד כדי כך שהחליטו שאסור להם להתערב 

"מלכים  באומרם:  הצד  מן  לעמוד  צריכים  והם 

מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו".

להתערב,  רצו  לא  אמנם  הקדושים  השבטים 

אולם  מהשגתם,  למעלה  ענין  כאן  שיש  בהבינם 

אנו בני בניהם של השבטים, שכבר זכינו לביאורים 

עולם  מאורי  הקדושים  רבותינו  של  נשגבים 

והאחרונים, משתוקקים להבין הטעם  הראשונים 

ביאור  ומהו  ביניהם,  להפגיש  הקב"ה  שסיבב 

נא  ידבר  אדוני  "בי  ליוסף:  יהודה  שאמר  הדברים 

עבדך דבר באזני אדוני".

 הקת" בשן הב"כה על הנ" במ צאש תב 
למה תתלח שעקב א  שה דה אל ש סף

על  גם  זו  בפרשה  להתבונן  ראוי  זה  בענין 

הפגישה האלקית השניה בין יהודה ויוסף שערך 

ושלח  לאחיו  התגלה  שיוסף  אחרי  אבינו,  יעקב 

לבקש מיעקב שיבוא אליו למצרים, על כך כתוב 

למצרים  ירידתו  לפני  יעקב  שעשה  ההכנות  בין 

יוסף  "ואת יהודה שלח לפניו אל  )בראשית מו-כח(: 

"להורות  רש"י:  ופירש  גושנה".  לפניו  להורות 

היאך  ולהורות  מקום  לו  לפנות  כתרגומו,  לפניו, 

ומדרש  לשם,  שיגיע  קודם  לפניו,  בה.  יתיישב 

אגדה, להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם 

תצא הוראה".

להשיג  זכה  אבינו  יעקב  כי  למדים  אנו  מזה 

ברוח הקודש את המשמעות העמוקה של המפגש 

לכן  לירידתו למצרים,  ליוסף שהביא  יהודה  שבין 

כאשר הכין את ירידתו למצרים חיבר שוב ביניהם 

רק  זה  הרי  כן  כי  הנה  ליוסף,  יהודה  את  כששלח 

מגדיל את תשוקתנו להבין, מה היה כל כך מיוחד 

כך  ואחר  העליונה  שההשגחה  ויוסף,  יהודה  בין 

יעקב אבינו עצמו, בחרו בהם לעשות את ההכנה 

לירידתו של יעקב ובניו לגלות מצרים.

והנה מה שמצינו מאמר פלא על מה ששלח 

)סימן  תנחומא  במדרש  יוסף  אל  יהודה  את  יעקב 

אימתי  רבינו  ילמדנו  לפניו.  שלח  יהודה  "ואת  ו(: 

רבותינו  שנו  כך  שבת,  במוצאי  הנר  על  מברכין 

ונתייגעו  לאורו".  שיאותו  עד  הנר  על  מברכין  אין 

בין  הקשר  מהו  המדרש,  כוונת  לבאר  המפרשים 

מה שמברכים על הנר במוצאי שבת אחרי שיהנו 

יוסף  אל  יהודה  את  יעקב  ששלח  למה  מאורו, 

להורות לפניו גושנה.

בשא " נתגב תל הרמגלה עמ ק  ר

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה על פי הקדמה 

יקרה מאירת עינים ממשנתו הטהורה של ה"מגלה 

שמפרש  הרביעי(  ויגש  )ד"ה  בפרשתנו  עמוקות" 

ידבר  אדוני  בי  ויאמר  יהודה  אליו  "ויגש  הפסוק: 

נא עבדך דבר באזני אדוני", אולם מאחר שכדרכו 

הקדמות  על  סמך  כי  מאד,  בזה  קיצר  בקודש 

שהזכיר כמה פעמים בספריו הקדושים, אמרתי 

אקום ואשנה פרק זה לברר מקחו של צדיק, על פי 

שנצא במסע הקודש להתבונן בדבריו הקדושים 

בכמה מקומות, שמאירים את הדברים כנתינתם 

מסיני, ומה' נבקש שיוליכנו בדרך אמת.

עמוקות"  ה"מגלה  בדברי  יאיר  דברינו  פתח 

לפרש  שכתב  ה'(,  אליו  וירא  ד"ה  וירא  )פרשת  עצמו 

באלוני  ה'  אליו  "וירא  יח-א(:  )בראשית  הכתוב  רמז 

במה  נפלא  רמז  לנו  שמגלה  מה  פי  על  ממרא", 

יום  בכל  הקב"ה  של  השבח  להזכיר  שתיקנו 

עשרה:  שמונה  של  ראשונה  בברכה  פעמים  ג' 

באהבה",  שמו  למען  בניהם  לבני  גואל  "ומביא 

"וגואל לבני בניהם",  ולכאורה היה מספיק לומר 

ד'  נוטריקון  מבי"א  כי  בזה  לרמז  שביקשו  אלא 

הקב"ה  שמהן  א'דום,  י'ון,  ב'בל,  מ'די,  הגלויות 

"גואל לבני בניהם".

והנה מצינו שהגאולה העתידה תהיה בזכות 

א-כז(:  )ישעיה  הנביא  כמאמר  וצדקה,  משפט 

כתוב  לכן  בצדקה".  ושביה  תפדה  במשפט  "ציון 

בענין משפט )משלי כט-ד(: "מ'לך ב'משפט י'עמיד 

א'רץ", ראשי תיבות מבי"א ד' הגלויות מ'די ב'בל 

וכן  מהן,  ניגאל  המשפט  בזכות  אשר  א'דום,  י'ון 

כתוב בענין צדקה )שם כא-יד(: "מ'תן ב'סתר י'כפה 

י'ון  ב'בל  מ'די  שהם  מבי"א  תיבות  ראשי  א'ף", 

א'דום, שבזכות הצדקה נגאל מהן.

ומשפט,  צדקה  שקיים  אבינו  אברהם  כן  על 

כמו שהעיד עליו הקב"ה )בראשית יח-יט(: "כי ידעתיו 

יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו  למען אשר 
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בוודאי

דברי שי”ח • משא נחום • טיב הקהילה • שבילי פנחס • חוט של חסד • המברך

מזל טוב!
Mazel Tov!

WISHING A HEARTFELT MAZEL TOV TO OUR DEAR FRIENDS,

Grandparents:
REB ARI & BELLA LEVITAN • DONIEL & FAYGIE SOLOFF

Great-Grandparents:
RABBI & MRS. CHAIM ZEV "THE ROSH" & ROCHEL LEVITAN

& THE ENTIRE LEVITAN & SOLOFF FAMILIES

ON THE BIRTH OF THEIR GRANDSON, GREAT-GRANDSON, & SON TO

SHIMON & CHAVA RINA
שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו
ובזמנו ולהגדילו לתורה לחופה ולמעשים טובים!


