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ashem tells Moshe Rabbeinu that Yehoshua will 
be his successor. Moshe Rabbeinu takes him to 
Eliezer and the Zekeinim. Moshe tells them that 

Hashem told him to appoint Yehoshua and asks them 
if they will accept Yehoshua as his replacement. Why 
would he ask them for their opinion if Hashem already 
instructed him?
 
The Malbim explains that, Kach Hi Darko Shel Moshe 
Shelo La’asos Dovor B’li Atzas Ha'am V'hazekeinim, that 
was Moshe Rabbeinu’s approach, not to do anything 
without the consent of the people and their leaders. 
Moshe Rabbeinu asked them for their approval even 
though he wasn’t really giving them a choice. Hashem 
already instructed him in this matter. But he was giving 
them respect.

 Many people believe that it’s wrong or dangerous to 
give respect to anyone of lesser status, such as children, 
employees, anyone younger than, or anyone with a lesser 
title than they have. “Real” people understand that respect 
comes from the precise balance of acting in a manner 
that deserves respect, combined with giving others the 
respect deserving of peers.
 
People don’t expect others to always agree with their 
decisions, but they want, and possibly need, to be a part 
of the process when important decisions (i.e. decisions 
which will affect them) are being made. It is degrading 
when people make unilateral decisions that affect others.
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

remember, only once in my life, sitting in a room 
with a group of people, all of whom were confident 
without a trace of arrogance. Everyone allowed the 

other to speak. Everyone deferred to the other when it 
was their specific niche of expertise, despite their expertise 
overlapping with each other. It was civil, informative, and 
concluded with decisions being agreed upon 
and responsibilities given to each of us. 
One of the nicest parts was that confident 
people enjoy success enough that they don’t 
digress during meetings to share their latest 
“case” or who just bought the house next 
to them.
 
Besides the pleasure of an effective business 
meeting, it caused me to realize that many of 
our conflicts and even our petty arguments 
are the result of a lack of confidence. While this comment 
may cause readers to think of two or three people that this 
perfectly describes, this article is not about the few extreme 
cases. Anyone who often finds himself becoming passionate 
about a petty argument (even if the other person started it) 

can also improve in this area.
 
Most people that I meet are satisfied with a mediocre 
life. If the marriage is good enough, the children 
are doing well enough in school, if the learning, 
business, friendships are okay, people will step back, 

comfortable that things aren’t worse. 
Why aren’t people motivated when 
they realize that by doing “X” they 
are happy to do even more of “X”? 
Why wouldn’t they research why “X” 
is transformational?
 
There are many “X”’s in our lives and I would 
like to discuss one that, if given attention, will 
help people have above average relationships 
while, at the same time, become better 

people. I want to describe what allowed those people in my 
meeting to become who they were.
 
There is mention in Mishlei of a Chochom B’einov, a person 
who is smart in his own eyes. The Malbim defines this as 

I
Smart In One's Own Eyes
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Parshas Pinchas - Hakoras Hatov for Knowing About Rav Hirsch - Part 2  
By David Gurwitz 

 
Tehillim 50 is related to Parshas Pinchos, per the Roedelheim Siddur. The kappitel states 
in posuk 5, “Isfu li chassidoy korsei verisi alei zovach - Gather to me my devout ones 
who uphold my covenant as they perform the rite of sacrifice.” Rav Shamshon Raphael 
Hirsch points out that it does not say beli zovach, without a sacrifice, but alei zovach. 
Hashem explicitly requires us to observe the laws of korbanos, since this ritual act 
teaches us the idea of constant renewal of our bris with Hashem. However, Hashem 
wants us to take this doctrine symbolized by the sacrifice and make it a living reality in 
everything we do on earth through the asof, gathering into one spiritual unit, and serving 
as witnesses as Hashem passes judgment on others. 

Rav Hirsch comments on the posuk of “berisi shalom” in Parshas Pinchos (25:13) as 
follows: “He who dares to wage war with people who are against divine goodness and 
truth is, in the midst of his fight with it, fighting for the brisi shalom on earth. He who, 
for the sake of so-called piece, quietly leaves the field to people who are really at variance 
with Hashem, his love of peace is at one with the enemies of the bris shalom on earth. 
It was not the inactive standing apart of the masses, not even the tears of those who 
stood inactive at the entrance of the sanctuary weeping at the treason. It was the honest 
brave act of Pinchos which saved the nation and restored his peace with Hashem and his 
law and thereby brought back the basis for real true peace on earth.” 

These words of ratzon bear uncanny and striking relevance to the discussion of the last 
several weeks about my recent trip to Eretz Yisroel, and my visit with my friend, Sha’i 
ben-Tekoa, the founder of www.DeprogramProgram.com, a program dedicated to 
dispelling myths and misconceptions about the Israeli-Arab conflict. Shai introduced me 
to the writings of Rav Hirsch, to my eternal appreciation and gratitude, and anyone who 
gains from reading about Rav Hirsch in this space really owes it to Sha’i.  

Below is a continuation of an excerpt from Sha’i’s fascinating and relevant piece, 
describing what he says most people don’t know about the founding of the US Navy and 
the state of the world 200 years ago, and another fight for peace and an act against 
“enemies of peace”:  

“Thomas Jefferson foresaw catastrophe (from the hijacking by Islamic Barbary pirates 
of over 100 US citizens) and thus spent the fall of 1784 reading up on Islam, asking 
fellow diplomats in Paris how their countries dealt with the issue. He discovered that, for 
a thousand years, the Muslims of North Africa had plagued Europe with their hijacking, 
hostage-taking and enslaving. In truth, Europe also engaged in capturing Muslims and 
enslaving them too, but that practice had faded away by the early 18th century. 

here are parts of Parshas Pinchos that we may be very 
familiar with. The end of the Parsha lists the Korbanos of 
all our offerings. It begins with the standard daily Korban, 

followed by the Shabbos and Yom Tov Korbanos, and concludes 
with the longer Korbanos of all our Yamim Tovim. Our familiarity 
comes from the Nusach of our Tefilos, as we pronounce them with 
the hope of נשלמה פרים שפתותינו, that it should be considered as if our 
lip service accomplished what the actual Korban may have done. 

Come let us focus on the Korban of Rosh Chodesh for a while and 
on the Chazal that many of us may know, and probably hope that 
no one asks us to explain. Rashi (28:16) brings the Gemara (Chulin 
60b) and Shavuos (9a) which he categorizes as -ומדרשו באגדה – that 
the  מסורת הש"ס quotes: זה סוד מסודות הקבלה ואין להבינו כמשמעו ח"ו כי כל 
 because the real Kavod (reverence, deep regard) is כבודה בת מלך פנימה
concealed and hidden from casual understanding. Let us learn the 
Gemara and see how familiar it is to us and see how truly distant and 
inaccessible it is to us. The Gemara takes us back to ששת ימי בראשית, 
where the moon had a complaint. Originally, Hashem created the 
two “great” illuminations – שני המאורות הגדולים, one for daytime use 
and one for the night. The moon complained and said that one 
crown cannot be used for two kings. Hashem’s response was: you 
are right, go and diminish yourself – make yourself smaller. To 
which the moon answered “since my argument was legitimate and 
reasonable, is it logical that I should be the one to diminish my size? 
Why me? 

The Gemara records numerous attempts by Hashem to appease the 
moon albeit without success, until Hashem seemingly concedes and 
says – the part of the Gemara that is most beyond our understanding 
 that I have שמיעטתי את הירח ,bring a Korban for Me – הביאו כפרה עלי –
diminished the moon! The questions that abound this Gemara are 
enormous – ואי אפשר לפורטם כי רבים הם.

Let us try and focus on one of them and maybe get somewhat of 
a glimpse of this enigma of a Chazal. The Gemara seems to be 
saying that the 'שעיר עזים אחד לחטאת לה, the שעיר ראש חודש is a "כפרה" 
for Hashem כביכול (an obvious impossibility) for depreciating the 
moon. Now, besides the obvious question of attributing a mistake 
so grave to Hashem, that there is a need for כפרה – theologically 
untenable – additionally, WHY does Klal Yisroel have to bring that 
 !עבירה WE never DID the ?חטאת

Indeed, if we follow this approach, the moon was NEVER appeased 
and it seems that every Rosh Chodesh, “Hashem כביכול Klappes על" 
 However, if we understand the words of the Rif .  חטאת with this חטא
(Shavuos I), it appears that the moon was in fact appeased. Kadosh 
Baruch Hu gave Rosh Chodesh the הזמן  to be a time when סגולת 
Klal Yisroel can do Teshuvah (Rav Tzadok in many places attributes 

this to the fact that the moon gets another chance to achieve its 
brightness and grow and inspire man to do the same). He seems 
to understand הביאו כפרה עלי that the Bnei Yisroel can have a כפרה to 
RETURN TO HASHEM – עלי to me, Hashem.

There is a phenomenal Vort, ממש awesome “sheb’awesome” from the 
classic Sefer לב אריה onחולין  that gives the Gemara a totally different 
slant. True the moon has a good טענה: two cannot share the same 
crown, but someone must wear the crown, someone must be the 
 ?The moon claimed; Why do I have to diminish myself .מאור הגדול
MAKE THE SUN EVEN BIGGER THAN IT IS and allow me to 
STAY THE SAME – mission accomplished. But at the end, this is 
not an option. Rashi (Beraishis1:14) refers to the Gemara Chagiga 
(12a) that the light we have, is not the original intended light 
Hashem wanted this world to have. Hashem saw the דור המבול and 
the דור הפלגה and saw how bad man can behave "עמד וגנזו מהן", Hashem 
hid that light - אור הגנוז - for man לעתיד לבא. (See יפה תואר on בראשית 
 of Adam חטא who brings an opinion that Hashem saw the רבה יא:ב
HaRishon and that caused the light to be hidden). That original 
light – which transcends all physical substance – as it allows one to 
see from one end of the universe to the other (Chagigah 12a). The 
speed of light in a vacuum is 186,000 miles per second, indicating 
by virtue of its swiftness, its refinement from coarse materialism 
(Nesivos Olam, Nesiv HaTzedek I – עצות והדרכות ח"ב). Man proved 
he lacked the credentials for that kind of Ruchnius. You cannot fly 
with clay feet. So although Kadosh Baruch Hu felt that it’s a great 
idea to brighten the sun, man proved himself UNWORTHY of 
that level of light from the sun. Ultimately it would have solved the 
problem, but you, MAN, eliminated it being implemented. That’s 
why Klal Yisroel are the ones who have to bring the חטאת – IT’S 
HUMANITY’S FAULT – you bring the חטאת. 

But the day will IYH come. The Navi Yeshaya (60) describes the 
light that the world will bask in when Moshiach will come – קומי אורי 
 הירח לא :and in Pasuk 19 the Navi tells of – כי בא אורך (הפטורת כי תבא)
 the light of the - ולא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגע  (brightness) יאיר לך
 – will be so strong we won’t need the sun or the moon (Radak ישועה
a Mashal for Geulah) כי ה' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך Hashem will 
be your eternal light and your days of mourning will be over. That 
light, that revelation of the true אור will bring an end to the days of 
 (Yeshaya 60:22) בעתה אחישנה and we will IYH be Zocheh to בין המצרים
in its time I will hasten it - בב"א.
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‘The 330th trip’ – 'נסיעת השלוש מאות ושלושים' 
I earn my living by working as a driver. Someone booked me 
for a round-trip from Beit Shemesh to Bnei Brak. I gave him a 
price of 330 shekel for the round-trip, he agreed, and we made 
up to meet at 9:40 the next morning. 
I was very happy for the hashgacha pratis that the trip would 
be right after I finished learning my Daf Yomi which I do not 
miss… literally from Heaven!!! 
However, later in the day the man called me and said that he 
had to move the trip earlier to 9:00. I was quiet and I did not 
know how to respond. I tried to explain to him that I had a 
steady Daf Yomi shiur which was my set learning time from 
8:45 to 9:30 every day and only then do I start to work. The 
man listened and said, “I understand, but I have to leave at 
9:00!!! You have five minutes to let me know what you decide, 
if yes, then yes, and if no, then I will have to book someone 
else.” 
The deliberation was not at all easy, especially with corona and 
trips were fewer and money was tight. I davened a warm 
Tefillah to the Creator of the World that He help me decide 
what the Creator expects of me. Then, on the spur of the 
moment, I called the man and told him that I was not willing to 
forego my set learning time with the Creator of the World and 
he was free to do as he wished… 
This was not easy, but I did it!!!  
The next day I came to shiur and I did not have one booking 
scheduled for the day. Right after the shiur I booked a trip 
from Beit Shemesh to Yerushalayim, the price was 150 shekel. I 
set out knowing that at least I had something. On the way to 
Yerushalayim, I booked a trip from Yerushalayim to Beit 
Shemesh with two stops in Yerushalayim with a price of 180 
shekel. The total of the two trips was exactly 330 shekel, the 
same as the round-trip to Bnei Brak, only less mileage and less 
expenses for gas meaning more profit. 
I was very excited to see with my own eyes that ‘whoever 
listens to Me does not lose’ and despite the feeling of sacrifice 
and missed opportunity, at the end of the day I made more 
profit from short trips than the large trip. The point is that the 
sum was exactly the same as I thought I lost by giving up the 
first trip. 

 מ.ב.
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You are fortunate because you are privileged! –  שזכית!אשריך  
The Chofetz Chaim wrote: It is brought down in Haggadas Chazal that 
HaKadosh Baruch Hu said to Israel, “My beloved children. Am I lacking 
anything that I ask of you? And what do I ask of you? Only that you 
love each other, and respect each other and you should fear each 
other. There should not be found in you sin, or theft, or an ugly thing.” 
A mashal for this is a wealthy man who had several children and they 
were all great businessmen and they were smart. Each one had a lot of 
jealousy for his fellow and each one wanted what the other had. A 
wise man said to them, “Why are you tiring yourselves out over this? 
Your effort is limitless. This one is jealous of that one, and who knows 
what the end will be from all this? It would be better if you loved each 
other, literally like a man loves all his limbs which jealousy and hatred 
are not relevant in them. Then you will all be endeared to your father 
like an only child born to his father late in life. Automatically, all his 
wealth will go to you as one unit, and his wealth will be more than 
enough for your children and grandchildren until the end of 
generations.” 
The same applies to us. HaKadosh Baruch Hu is our father Who has the 
greatness and the strength, etc. even everything in heaven and earth. 
Therefore, if Bnei Yisrael genuinely loved each other properly, then 
automatically the influence would be increased to everyone, and the 
hand of Hashem would not be shortened from bringing salvation. It 
would make no difference to HaKadosh if there are ten thousand 
people in the world or many thousands, everyone would be sustained 
and supported and there would be nothing lacking. 
HaKadosh Baruch Hu said to Moshe (27:18) 'ושע'קח לך את יה  – ‘Take 
to yourself Yehoshua’ and Rashi explains, ‘Take him with words. You 
are fortunate for you are privileged to lead the children of the 
Omnipresent.’ We learn from these words how great the merit is to do 
kindness for a Jew who is of the children of the Omnipresent. We must 
remember and always remind ourselves and anyone with us, that 
when we do a kindness for a Jew, then HaKadosh Baruch Hu is happy 
with us. These words take on a whole new meaning during The Three 
Weeks, when we are in mourning during this long, bitter exile and 
HaKadosh Baruch Hu cries out, “Woe to them, the children who were 
removed from the table of their father!” And what does HaKadosh 
Baruch Hu want from us? That we should be beloved to each other, 
and when we merit to be closer to our friends, and we do kindness 
with another Jew, then HaKadosh Baruch Hu says, “You are fortunate 
for you are privileged!”                  

                         - Tiv HaTorah - Pinchas  
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“Moshe presented their case to Hashem”

An Amazing Revelation from Rabeinu Bachayei: 
 The Judgment of the Daughters of Tzlofchad Is from the Sha’ar HaNun 

which Was Not Even Revealed to Moshe Rabeinu

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

the brothers of their father, and you shall transfer the 
inheritance of their father to them.”

Rashi comments (ibid. 5): “Moshe presented their 
case to Hashem”: The halachah was concealed from 
him.  Here he was punished for having taken a crown by 
saying (Devarim 1, 17), “Any matter which is too difficult 
for you, you shall bring to me.”  There, Rashi comments 
(ibid.): Because of this matter, the laws of the daughters 
of Tzlofchad eluded him.  

This is truly surprising!  The holy Torah attests to Moshe’s 
extreme humility (Bamidbar 12, 3): “Now the man Moshe 
was exceedingly humble, more than any person on the 
face of the earth!”  Thus, it seems unimaginable that he 
would make such a haughty remark: “Any matter which is 
too difficult for you, you shall bring to me, and I will hear 
it.”  Furthermore, he was punished for his inability to render 
the halachah pertaining to the inheritance of these daughters.  
Additionally, why did this specific halachah elude him?  

HKB”H Is Destined to Reveal a New Tora 
h to Yisrael from the Sha’ar HaNun

I had a wonderful idea concerning this subject.  I would like 
to clarify the intent of the tzaddik, Moshe Rabeinu, when he 
announced: “Any matter which is too difficult for you, you 
shall bring to me, and I will hear it.”  We will refer to HKB”H’s 

This week’s parsha is parshas Pinchas.  Thus, it is fitting 
that we explore the fascinating case of the daughters of 
Tzlofchad.  Every shevet was allotted a parcel in Eretz Yisrael; 
however, according to Torah-law, the inheritance in the land 
passes down exclusively to the sons, the male offspring.  The 
rationale for this law is due to the fact that married daughters 
belong to the shevet of their husbands.  Now, in the case of 
Tzlofchad, he died without male offspring; he left behind only 
daughters.  This prompted them to present a claim to their 
father’s inheritance in the new land.  Here is the argument 
they presented to Moshe (Bamidbar 27, 3): 

"אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח כי 

בחטאו מת ובנים לא היו לו, למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה 

לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפן לפני ה'. ויאמר ה' אל משה 

אביהם  אחי  בתוך  נחלה  אחוזת  להם  תתן  נתן  דוברות  צלפחד  בנות  כן  לאמר, 

והעברת את נחלת אביהן להן".

Our father died in the midbar, but he was not among 
the assembly that gathered against Hashem in the 
assembly of Korach; rather, he died of his own sin, and 
he had no sons.  Why should the name of our father be 
omitted from among his family, because he had no sons?  
Give us an allotment among our father’s brothers.  Moshe 
presented their case to Hashem.  Hashem responded to 
Moshe, saying, “The daughters of Tzlofchad speak justly.  
You shall surely give them an allotted inheritance  among 

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

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

AAnn  IInneexxppeerriieenncceedd  WWaarrrriioorr  
פינחס בן אלעזר בן אהרן  ““  1111::2255
הכהן השיב את חמתי מעל בני  
  ””ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 

“Pinchos the son of Elazar the son of Aharon 
Hakohen, turned back My wrath from upon 
B’nei Yisroel, when he zealously avenged My 
vengeance among them.” Why does the Torah 
go back two generations when identifying 
Pinchos, and why was Pinchos allowed to risk 
his life for what he did?  He could have easily 
been killed by the actions he took.  

 Moshe was to tell Pinchos: “Go tell 
Klal Yisroel that anyone who does something 
good for Klal Yisroel, or a Mitzvah, Hakodosh 
Boruch Hu will not hold back reward from 
him.”  Although he did not do it all by himself, 
for there were ten miracles that occurred for 
him that allowed him to do his act of killing 
Zimri and saving Klal Yisroel, nonetheless, 
Pinchos was rewarded.  Avos 2:2 “  וכל העוסקים

שם שמים שזכות אבותם  עם הציבור יהיו עוסקים עמהם ל 
 All who occupy themselves with“ – ”מסייעתם
matters of the Tzibur, the community, should 
exert themselves for the sake of Shomayim, for 
then the Zechus of their forefathers will aide 
them.”  One may have said that being the 
Pinchos had much help, he will not receive any 
reward, for it was the Zechusim of the Avos 
that saved him.  This is not so, for although 
Pinchos had much help, it is considered as if 
he did it on his own, and received reward 
accordingly. (שפתי כהן על התורה)  

 It says in the Medrash Rabbah 21:1 
- Hakodosh Boruch Hu said that according to 
the Din, Pinchos should take his reward.  In 
order to understand the words of this 
Medrash, we first need to understand why the 
Torah goes back two generations by saying, 
“ אלעזר בן אהרן הכהן פינחס בן ?” The Torah is 
coming to praise the act of Pinchos, and to 
publicize the great Mesiras Nefesh that 
Pinchos exhibited.  Pinchos killed two people 
at the same time with his sword.  While they 
were still on his sword, he went to all parts of 
the camp of Yisroel, and showed it to all of Klal 
Yisroel (Sanhedrin 82b).  This is something 
that only a natural warrior can do.  The Torah 
tells us that we should know that Pinchos was 
the son of Elazar, who was the son of Aharon 
Hakohen.  His father and grandfather were 
Kohanim, and had no experience or expertise 
in battle.  Pinchos did not inherit this spirit of 
a warrior from his father or grandfather.  
Perhaps one could say that it was not that he 
inherited from his father, but nonetheless he 
himself was a natural warrior.  The Torah 
says, “ויקם מתוך העדה” – “Pinchos got up from 
amid the assembly” – to tell us that Pinchos 
was part of the, “עדה” which refers to the 
Chachomim of Sanhedrin.  We see from here 
that Pinchos was not a warrior, rather he was 

an איש תם יושב אהלים – he was sitting in the 
Bais Hamedrash toiling in Torah.   We learn 
from this that Pinchos acted in this manner 
not because it was natural for him, but on the 
contrary, he went out of his comfort zone and 
what he is familiar with, because of the fire 
burning within him to do the Rotzon Hashem.   

Moshol – The king went out to the 
fields with his armed body guards.  While out 
in the fields, a band of armed robbers came to 
attack the king.  One of the king’s strong men 
jumped into action, and killed all of the armed 
robbers.  The king did not reward his body 
guard.  A few days later, the king went out 
again.  However, this time he did not take his 
body guard, but just took a plain and simple 
attendant of his, one who had no experience in 
warfare.  A powerful group of bandits came to 
attack the king. The attendant saw that the 
king was about to be attacked, and knew he 
had to do something.  He took the kings sword 
from his hand, and went to fight against the 
bandits.  He acted with great courage, and 
despite him not having any experience, and 
being outnumbered and overpowered, with 
great determination to save the king, he killed 
all of the bandits.  When the king returned to 
the palace, he gave great reward and honor to 
this attendant.  The king’s servants asked 
him, why is it that when you were saved a few 
days ago by your guardsman, you did nothing 
for him, while when you were saved today by 
your attendant, you gave him so much reward 
and honor?  The king responded that it is the 
job of the guardsman to protect him, and he 
was well prepared for such a situation.  So, 
while the king appreciated what he did – he 
did not do anything out of the ordinary.  
Conversely, the attendant had no experience 
in fighting, and did not truly have the ability 
to fight others.  It was not his job to do so.  The 
attendant showed great courage and loyalty to 
the king, by risking his life for the sake of the 
king, and going to battle in a place that was 
not familiar to him in any way.  Therefore, he 
deserved a great reward.   

The Torah is telling us that Pinchos 
was not a warrior of any sort, and he was like 
the attendant, who acted all for the sake of his 
King, despite it being very difficult for him for 
it was not something that he ever did.  This is 
the meaning of the Medrash – that because 
Pinchos went out of his familiar territory – he 
is entitled to receive reward.  (בן איש חי) 

 Pinchos demonstrated a tremendous 
Kiddush Hashem, by risking his life for the 
sake of the Name of Hashem.  When Rebbe 
Akiva was about to be killed Al Kiddush 
Hashem, he said, “  כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה
 All the days of my life I was – ”מתי יבא לידי
pained over the fact that I did not have the 

opportunity to be willing to risk my life Al 
Kiddush Hashem, and now I have the 
opportunity.  The Shlah Hakodosh explains 
that the Mitzvah of Kiddush Hashem is not 
like most other Mitzvos, where one is supposed 
to seek to do the Mitzvah.  Rather the Mitzvah 
of Kiddush Hashem is only when the 
opportunity comes, and one should not run 
after it.  It is for this reason that the Torah 
does not speak about the Mesiras Nefesh of 
Avrohom Avinu, rather it is only alluded to.  
Avrohom went and broke the Avodah Zarah of 
Terach, and because he took action, he was 
thrown into the fire because he would not 
accept any other God besides Hashem.  
However, had he not broken the Avodah Zarah 
he never would have been put in that position.  
While it was proper for Avrohom Avinu to do 
what he did, for at that point he needed to 
make it known that there is a G-d Who runs 
the world, the Torah did not want us to learn 
a lesson for future generations, that we should 
break Avodah Zarah which will potentially 
cause us to lose our lives.   

One could question Pinchos here, 
why did he do what he did?  He was putting 
himself in grave danger and could have been 
killed.  While it is nice to be Moser Nefesh, you 
are not supposed to put yourself in a situation 
where you will have to be Moser Nefesh.  To 
that the Torah says, “השיב את חמתי” – Klal 
Yisroel was in grave danger, for the wrath of 
Hakodosh Boruch Hu was upon them. Klal 
Yisroel were in peril and could have been 
killed out.  Therefore, Pinchos had no choice, 
he could not stand by idly and watch.  This 
situation is similar to Rebbe Akiva’s in which 
Pinchos needed to take action, and was Moser 
Nefesh for Hakodosh Boruch Hu.  Pinchos 
turned away the wrath of Hashem by his 
action and thereby saved Klal Yisroel. (פני דוד) 
 Pinchos was an איש תם יושב אוהלים – 
he spent his days within the walls of the Bais 
Hamedrash.  This was in his blood, as his 
father and grandfather also served Hakodosh 
Boruch Hu at all times – and they were not 
men of war.  The Torah tells us where Pinchos 
came from, and that for him to perform this 
great act was out of character for him.  He did 
not do it for it came naturally to him, rather 
he did so for the sake of Hakodosh Boruch Hu, 
and Klal Yisroel.  Zimri was rebelling against 
Hakodosh Boruch Hu, and Hakodosh Boruch 
Hu was angry at Klal Yisroel, to the extent 
that they were in mortal danger.  Pinchos 
turned away the wrath of Hakodosh Boruch 
Hu, and it was because he was doing so to save 
Klal Yisroel, he was allowed– and did that 
which was proper, by being Moser Nefesh.  
May we be Zoche to be Moser Nefesh for the 
Ribbono Shel Olam – each on our own level, in 
our own way.   

Parashas Pinchas פ"שת סחניפתשרפ

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

ותמאלחרקינבו
But the sons of Korach did not die. (26:11)

It is not as if Korach had protected his sons by excluding them 
from his ill-fated debacle. Rashi comments that they had been involved 
from the very beginning. At the time of the dispute, however, they were 
meharher bi’teshuvah, had thoughts of repentance in their hearts. 
Therefore, a place was fortified for them in Gehinnom, Purgatory, and 
they resided there. This means that the earth beneath them hardened 
above the spot designated for them in Gehinnom. Thus, they were 
spared due to the teshuvah thoughts they harboured. This is a powerful 
and inspiring lesson. Teshuvah saves.

When the Ponovezher Rav, zl, was about to travel on a 
fundraising trip, he visited his revered Rebbe, the Chafetz Chaim, zl, to 
receive his blessing. “Does the Rebbe have a message for the people in 
Europe?” he asked. “Tell them that it is quite simple to do teshuvah, 
repent. All one has to do is regret and express remorse over his 
deviation from Hashem’s Torah. He then accepts upon himself to 
continue upon the prescribed path. The yetzer hora, evil inclination, 
would like us to think that teshuvah is a difficult undertaking which 
usually concludes in failure. This is one of the wiles of the yetzer hora. 
Teshuvah is not difficult.”

The Bnei Brak security guard who worked the protective unit 
that safeguarded Ponovezh Yeshivah was himself not observant. Thus, it 
came as a total surprise, when one day he appeared at his post sporting 
a yarmulke and wearing tzitzis. One of the rabbanim who met him 
asked, “My friend, what prompted you to wear bigdei malchus, royal 
garb?” The man replied, “It was the shiur, lecture, delivered by Maran 
Horav Shach (the Rosh Yeshivah).” The Rav countered, “What did you 
understand from the shiur that inspired you?”

“I did not understand a single word,” the guard replied. “When 
the car transporting the Rosh Yeshivah to the yeshivah pulled up, 
however, I saw how the students reverently lifted the aged Rosh 
Yeshivah from the car, and how they supported every step that he slowly 
took until he ascended to the lectern. When I saw this, I thought to 
myself, ‘The bais hamedrash is filled to capacity, standing room only. 
What can this elderly Rosh Yeshivah say that is so special?’ I decided to 
stand by the door of the room and listen. As soon as the Rosh Yeshivah
began the shiur, a complete transformation occurred. The Rosh 
Yeshivah, who was weak and unable to walk, delivered a lecture like a 
young, spirited eighteen-year-old. His passion and spirited delivery blew 
my mind! Where did he suddenly garner the strength to be so young 
and exuberant? I figured that it must come from the Torah. I decided 
then and there that, if Torah can create such a metamorphosis in a 
person, I was going to change my way of life and become observant.”

We have no shortage of teshuvah stories, because many 
people find their way back, often (like the Bnei Korach) through the 
vehicle of a hirhur, thought. (I looked up ‘thought’ in the thesaurus and 
arrived at a better word: consideration.) Many of us have fleeting 
thoughts, but never stop long enough to consider their import and 
impact. “Consider” the following story, which I just read in Rabbi Yechiel 
Spero’s, “One Small Spark.”

Many yeshivos in Eretz Yisrael cater to the needs – both 
physical and spiritual – of men who are returning to Jewish observance. 
One such yeshivah, under the leadership of Horav Eliyahu Feivelson, 
focuses primarily on the younger generation, men who seek to 
concretise their religious beliefs and their knowledge of Torah before 
going on to build a family. Thus, Rav Feivelson was surprised one day 

when a gentleman, regal in dress and demeanour, visited him with an 
unusual request: “I am a professor at the university and recently became 
a baal teshuvah. I am well on the road to becoming a fully observant 
member of Am Yisrael. My issue is with my wife. She is not yet there. In 
fact, she neither has interest in becoming frum, observant, nor in my 
carrying out my choice. She would much rather that I return to the 
‘normal’ way of life that we enjoyed before I became frum. I came here 
to ask the Rabbi to please speak with my wife and attempt to convince 
her to accompany me on this journey.”

Rav Feivelson was impressed with this man’s request. It was
not every day that an accomplished senior citizen showed up at his door 
to make such a request. “What motivated your return to Torah 
Judaism?” he asked the professor. This is his moving story.

“I was nine years old when my parents emigrated to Eretz 
Yisrael, following World War II. They were survivors who had lost 
everything in the Holocaust. Family, money, religion – all lost. They 
sought a better future for their ben yachid, only child. We arrived in a 
growing city that did not yet have the type of school that my mother 
wanted for me. Not knowing much about schools, she contacted her 
brother for advice. He suggested Batei Avos, which was a fine school, 
part of a religious orphanage located in Bnei Brak. The school had been 
established by the Ponovezher Rav, as part of his legacy to rebuild the 
Torah that was decimated in Europe. My mother trusted her brother. 
She had no reason to ask whether the school was religious. If she had 
known that it was, I would not have attended. Her child would not fall 
prey to the ‘mistake’ that had cost them everything. (Sadly, whenever 
something goes wrong, it is always G-d’s fault. We cannot judge. What 
the survivors experienced is beyond anything that we can describe or 
understand.)

Ashdod to Bnei Brak was not a commonly travelled route. 
When my mother sent me off, we knew that it would be some time 
before we would see one another. I would have a room and three solid 
meals a day, so why should she worry? One day, when my mother had to 
be in Bnei Brak for another reason, she decided to visit me in the school. 
How shocked and dismayed she was to discover that her precious child 
was attending a frum school. She was adamant: ‘Pack your bags; we are 
leaving this place. My child will not attend a religious school!’

“Three days later, an elderly man wearing a long black frock, 
sporting a white beard, appeared at our door. He introduced himself as 
Rav Kahaneman, the Ponovezher Rav. Apparently, he had been traveling 
outside the country on one of his fundraising trips and was dismayed to
discover upon his return that one of his students had opted to leave. 
‘What can I do,’ he asked, “to resolve the situation? Why did you take 
him home? Did we do something wrong? Was it the food, or his bed? 
What can we do to rectify this, so that he can return forthwith?’

“’Nothing! Absolutely nothing! After what my husband and I 
experienced, we want nothing to do with religion. I was unaware that 
your school was religious. Otherwise, he would never have stepped foot 
in your building.’

“The Rosh Yeshivah begged. He pleaded. He promised the 
world. My mother, however, was adamant. There was no way I was 
returning to Batei Avos. Suddenly, the Rav’s knees began to shake, and 
he asked for a chair.  He sat down by the table and began to cry 
uncontrollably. He uttered not a word; he just cried and cried. Ten 
minutes elapsed. He stopped, wiped his tears, rose from the chair and 
left our home.

“Indeed, my mother saw to it that her precious child would 
not grow up religious. I, however, never forgot that image before my 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS PINCHUS 
DON'T UNDERESTIMATE THE POWER OF YOUR TORAH INITIATIVE 

The daughters of Tzelafchad possessed a passionate love for Eretz Yisrael. The Torah alludes to this love by tracing their 
genealogy back to Yosef who also displayed this special love by making his brothers take upon themselves an oath that 
his bones would with be carried with them for burial to Eretz Yisrael (Bereishis 50,25). In recognition of their righteousness, 
Hashem gave them the honor of being the catalyst for the pronouncement of a new chapter in the Torah dealing with the 
laws of inheritance. Similarly, the laws of Pesach Sheini were also brought about by those people who were not able to 
bring the first Korban Pesach since they were tamei mais. In that situation as well we find that a mitzvah that would have 
been written in the Torah in any case, yet it was initiated because of people who longed for it. Another mitzvah that was 
initiated by Yisrael was the mitzvah of Sefiras Haomer according to the Medrash brought by the Ran at the end of 
Meseches Pesachim. When Yisrael unsolicited began counting excitingly towards the future date of Matan Torah, Hashem 
transformed their yearning and counting for that momentous occasion into a mitzvah of Sefiras Haomer. Still another 
initiation that became a mitzvah for Klal Yisrael at that particular time only, was the extra day of Perisha separation and 
Taharah that Moshe alone commanded Yisrael to do. To Moshe's initiative Hashem agreed as evident of His giving of the 
Torah after the three days of preparation proposed by Moshe and not after the two days of preparation which He Himself 
commanded Yisrael. 
 
On each of these four initiations we find a different segment of Klal Yisrael who were the catalysts. This that Klal Yisrael 
initiated the mitzvah of Sefirah and it subsequently became part of the Torah is quite understandable. When an entire 
nation collectively demonstrates a yearning of the Torah, it has lasting impressions. However, when only a small group of 
Jews get together to plead that it is not fair to miss out on a mitzvah of Korban Pesach, because of which their pleadings 
become an initiative to bring about a new mitzvah for the entire nation, is pretty astounding. Yet an even more earth 
shattering initiative that became a narrative of the Torah is a story of these five women who approached Moshe about 
their father's inheritance and because of their love for Eretz Yisrael these new laws were written in the Torah. And finally 
there is the initiative of Moshe, one man alone, who decided to delay the giving of the Torah one day in order for Yisrael 
to have an extra day of preparation for Matan Torah. The fact that Hashem agreed to this change of plans by Moshe is 
mind boggling. Hashem was well aware that since the time of creation, the entire universe was in nervous anticipation of 
this coming event for they realized that their continued existence hinged on whether the Torah will be accepted or not. 
Yet nevertheless Hashem accepted Moshe's initiative. What we see from all of this is whether it be Am Yisrael's collective 
initiative, or a small group of men or women, and even if it is an initiative of one person alone, we have historical testimony 
that they all possesses the ability to have far reaching effect on the Torah, and the tide of Jewish History.  
 
The Daf Yomi was the brainstorm of one Yid, and the last Siyum Hashas in NY alone boasted over 100,000 participants. 
The beginning of the Chassidic Movement was an individual named the Baal Shem Tov, and Chassidim are still flourishing 
and continue to influence our nation decade after decade.  Rav Chaim Volozhin founded the first Litvish Yeshivah and up 
until today it still remains the mother of all Lithuanian style Yeshivos.  The Bais Yaakov Movement was founded by one 
woman and her group of followers, who changed Jewish Education forever. Artscroll, who printed the Schottenstein 
translation of Shas was the brainstorm of two individuals, and at the present time they have grown to be one of the largest 
if not the largest printer and disseminator of Torah books. The Chashmonaim Group who miraculously defeated the mighty  
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

here are parts of Parshas Pinchos that we may be very 
familiar with. The end of the Parsha lists the Korbanos of 
all our offerings. It begins with the standard daily Korban, 

followed by the Shabbos and Yom Tov Korbanos, and concludes 
with the longer Korbanos of all our Yamim Tovim. Our familiarity 
comes from the Nusach of our Tefilos, as we pronounce them with 
the hope of נשלמה פרים שפתותינו, that it should be considered as if our 
lip service accomplished what the actual Korban may have done. 

Come let us focus on the Korban of Rosh Chodesh for a while and 
on the Chazal that many of us may know, and probably hope that 
no one asks us to explain. Rashi (28:16) brings the Gemara (Chulin 
60b) and Shavuos (9a) which he categorizes as -ומדרשו באגדה – that 
the  מסורת הש"ס quotes: זה סוד מסודות הקבלה ואין להבינו כמשמעו ח"ו כי כל 
 because the real Kavod (reverence, deep regard) is כבודה בת מלך פנימה
concealed and hidden from casual understanding. Let us learn the 
Gemara and see how familiar it is to us and see how truly distant and 
inaccessible it is to us. The Gemara takes us back to ששת ימי בראשית, 
where the moon had a complaint. Originally, Hashem created the 
two “great” illuminations – שני המאורות הגדולים, one for daytime use 
and one for the night. The moon complained and said that one 
crown cannot be used for two kings. Hashem’s response was: you 
are right, go and diminish yourself – make yourself smaller. To 
which the moon answered “since my argument was legitimate and 
reasonable, is it logical that I should be the one to diminish my size? 
Why me? 

The Gemara records numerous attempts by Hashem to appease the 
moon albeit without success, until Hashem seemingly concedes and 
says – the part of the Gemara that is most beyond our understanding 
 that I have שמיעטתי את הירח ,bring a Korban for Me – הביאו כפרה עלי –
diminished the moon! The questions that abound this Gemara are 
enormous – ואי אפשר לפורטם כי רבים הם.

Let us try and focus on one of them and maybe get somewhat of 
a glimpse of this enigma of a Chazal. The Gemara seems to be 
saying that the 'שעיר עזים אחד לחטאת לה, the שעיר ראש חודש is a "כפרה" 
for Hashem כביכול (an obvious impossibility) for depreciating the 
moon. Now, besides the obvious question of attributing a mistake 
so grave to Hashem, that there is a need for כפרה – theologically 
untenable – additionally, WHY does Klal Yisroel have to bring that 
 !עבירה WE never DID the ?חטאת

Indeed, if we follow this approach, the moon was NEVER appeased 
and it seems that every Rosh Chodesh, “Hashem כביכול Klappes על" 
 However, if we understand the words of the Rif .  חטאת with this חטא
(Shavuos I), it appears that the moon was in fact appeased. Kadosh 
Baruch Hu gave Rosh Chodesh the הזמן  to be a time when סגולת 
Klal Yisroel can do Teshuvah (Rav Tzadok in many places attributes 

this to the fact that the moon gets another chance to achieve its 
brightness and grow and inspire man to do the same). He seems 
to understand הביאו כפרה עלי that the Bnei Yisroel can have a כפרה to 
RETURN TO HASHEM – עלי to me, Hashem.

There is a phenomenal Vort, ממש awesome “sheb’awesome” from the 
classic Sefer לב אריה onחולין  that gives the Gemara a totally different 
slant. True the moon has a good טענה: two cannot share the same 
crown, but someone must wear the crown, someone must be the 
 ?The moon claimed; Why do I have to diminish myself .מאור הגדול
MAKE THE SUN EVEN BIGGER THAN IT IS and allow me to 
STAY THE SAME – mission accomplished. But at the end, this is 
not an option. Rashi (Beraishis1:14) refers to the Gemara Chagiga 
(12a) that the light we have, is not the original intended light 
Hashem wanted this world to have. Hashem saw the דור המבול and 
the דור הפלגה and saw how bad man can behave "עמד וגנזו מהן", Hashem 
hid that light - אור הגנוז - for man לעתיד לבא. (See יפה תואר on בראשית 
 of Adam חטא who brings an opinion that Hashem saw the רבה יא:ב
HaRishon and that caused the light to be hidden). That original 
light – which transcends all physical substance – as it allows one to 
see from one end of the universe to the other (Chagigah 12a). The 
speed of light in a vacuum is 186,000 miles per second, indicating 
by virtue of its swiftness, its refinement from coarse materialism 
(Nesivos Olam, Nesiv HaTzedek I – עצות והדרכות ח"ב). Man proved 
he lacked the credentials for that kind of Ruchnius. You cannot fly 
with clay feet. So although Kadosh Baruch Hu felt that it’s a great 
idea to brighten the sun, man proved himself UNWORTHY of 
that level of light from the sun. Ultimately it would have solved the 
problem, but you, MAN, eliminated it being implemented. That’s 
why Klal Yisroel are the ones who have to bring the חטאת – IT’S 
HUMANITY’S FAULT – you bring the חטאת. 

But the day will IYH come. The Navi Yeshaya (60) describes the 
light that the world will bask in when Moshiach will come – קומי אורי 
 הירח לא :and in Pasuk 19 the Navi tells of – כי בא אורך (הפטורת כי תבא)
 the light of the - ולא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגע  (brightness) יאיר לך
 – will be so strong we won’t need the sun or the moon (Radak ישועה
a Mashal for Geulah) כי ה' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך Hashem will 
be your eternal light and your days of mourning will be over. That 
light, that revelation of the true אור will bring an end to the days of 
 (Yeshaya 60:22) בעתה אחישנה and we will IYH be Zocheh to בין המצרים
in its time I will hasten it - בב"א.
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‘The 330th trip’ – 'נסיעת השלוש מאות ושלושים' 
I earn my living by working as a driver. Someone booked me 
for a round-trip from Beit Shemesh to Bnei Brak. I gave him a 
price of 330 shekel for the round-trip, he agreed, and we made 
up to meet at 9:40 the next morning. 
I was very happy for the hashgacha pratis that the trip would 
be right after I finished learning my Daf Yomi which I do not 
miss… literally from Heaven!!! 
However, later in the day the man called me and said that he 
had to move the trip earlier to 9:00. I was quiet and I did not 
know how to respond. I tried to explain to him that I had a 
steady Daf Yomi shiur which was my set learning time from 
8:45 to 9:30 every day and only then do I start to work. The 
man listened and said, “I understand, but I have to leave at 
9:00!!! You have five minutes to let me know what you decide, 
if yes, then yes, and if no, then I will have to book someone 
else.” 
The deliberation was not at all easy, especially with corona and 
trips were fewer and money was tight. I davened a warm 
Tefillah to the Creator of the World that He help me decide 
what the Creator expects of me. Then, on the spur of the 
moment, I called the man and told him that I was not willing to 
forego my set learning time with the Creator of the World and 
he was free to do as he wished… 
This was not easy, but I did it!!!  
The next day I came to shiur and I did not have one booking 
scheduled for the day. Right after the shiur I booked a trip 
from Beit Shemesh to Yerushalayim, the price was 150 shekel. I 
set out knowing that at least I had something. On the way to 
Yerushalayim, I booked a trip from Yerushalayim to Beit 
Shemesh with two stops in Yerushalayim with a price of 180 
shekel. The total of the two trips was exactly 330 shekel, the 
same as the round-trip to Bnei Brak, only less mileage and less 
expenses for gas meaning more profit. 
I was very excited to see with my own eyes that ‘whoever 
listens to Me does not lose’ and despite the feeling of sacrifice 
and missed opportunity, at the end of the day I made more 
profit from short trips than the large trip. The point is that the 
sum was exactly the same as I thought I lost by giving up the 
first trip. 

 מ.ב.
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You are fortunate because you are privileged! –  שזכית!אשריך  
The Chofetz Chaim wrote: It is brought down in Haggadas Chazal that 
HaKadosh Baruch Hu said to Israel, “My beloved children. Am I lacking 
anything that I ask of you? And what do I ask of you? Only that you 
love each other, and respect each other and you should fear each 
other. There should not be found in you sin, or theft, or an ugly thing.” 
A mashal for this is a wealthy man who had several children and they 
were all great businessmen and they were smart. Each one had a lot of 
jealousy for his fellow and each one wanted what the other had. A 
wise man said to them, “Why are you tiring yourselves out over this? 
Your effort is limitless. This one is jealous of that one, and who knows 
what the end will be from all this? It would be better if you loved each 
other, literally like a man loves all his limbs which jealousy and hatred 
are not relevant in them. Then you will all be endeared to your father 
like an only child born to his father late in life. Automatically, all his 
wealth will go to you as one unit, and his wealth will be more than 
enough for your children and grandchildren until the end of 
generations.” 
The same applies to us. HaKadosh Baruch Hu is our father Who has the 
greatness and the strength, etc. even everything in heaven and earth. 
Therefore, if Bnei Yisrael genuinely loved each other properly, then 
automatically the influence would be increased to everyone, and the 
hand of Hashem would not be shortened from bringing salvation. It 
would make no difference to HaKadosh if there are ten thousand 
people in the world or many thousands, everyone would be sustained 
and supported and there would be nothing lacking. 
HaKadosh Baruch Hu said to Moshe (27:18) 'ושע'קח לך את יה  – ‘Take 
to yourself Yehoshua’ and Rashi explains, ‘Take him with words. You 
are fortunate for you are privileged to lead the children of the 
Omnipresent.’ We learn from these words how great the merit is to do 
kindness for a Jew who is of the children of the Omnipresent. We must 
remember and always remind ourselves and anyone with us, that 
when we do a kindness for a Jew, then HaKadosh Baruch Hu is happy 
with us. These words take on a whole new meaning during The Three 
Weeks, when we are in mourning during this long, bitter exile and 
HaKadosh Baruch Hu cries out, “Woe to them, the children who were 
removed from the table of their father!” And what does HaKadosh 
Baruch Hu want from us? That we should be beloved to each other, 
and when we merit to be closer to our friends, and we do kindness 
with another Jew, then HaKadosh Baruch Hu says, “You are fortunate 
for you are privileged!”                  

                         - Tiv HaTorah - Pinchas  
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Not only this, but through the power of responsibility [areivus] Pinchas 
merited saving the remnant of Israel for ים זה לזה'ב'כל ישראל ער  – ‘All 
Israel are guarantors one for another’ (Sanhedrin 27b). Therefore, it is 
incumbent on everyone to accept responsibility for every Jew, so when 
one of the group turns back the rage, he saves everyone with him. This 
is because they did not protest which made it possible to be 
considered their messenger and to save them. 
Therefore, it is incumbent on every Jew to do what he can to cause a 
Kiddush Hashem in the world, and certainly not to hold back others 
who mainly do the work of Hashem and they forego their own honor, 
rather, their entire goal is to bring satisfaction to their Father in 
Heaven. 

The trait of  'wholeheartedness –  מידת  התמימות 
However, he does not merit to be complete in avodas Hashem until he 
is not ashamed from those who ridicule him, and he does not hold 
himself back from protesting to those who commit sins. He also does 
not pay attention to those who ridicule him for acting this way. 
One reaches this level through the trait of wholeheartedness – as he 
fulfills in himself (Devorim 18:13) 'תמים תהיה עם ה' אלקיך' – ‘You shall 
be wholehearted with Hashem, your G-d’, then you will merit to serve 
Hashem wholeheartedly as it states (Tehillim 101:6)  הלך בדרך תמים'
 he who walks the way of perfect innocence, he shall‘ – הוא ישרתני'
serve me’. Not only this, but he is protected from all sin so that he may 
remain wholehearted as it states (Tehillim 18:24)  ואהי תמים עמו'
 I was perfectly innocent with Him, and I was vigilant‘ – ואשתמר מעוני'
against my sin’. 
We learn this from an event in our parsha, when the daughters of 
Tzelophchad approached as one before Moshe and Elazar HaKohen 
and said to them that their father died in the Wilderness because of 
his sin (27:3) but they were not willing to forego his portion in the Holy 
Land that was promised them by the holy fathers, until it was 
promised by the Almighty that they would receive their share in their 
beloved land. 
The Torah makes a novel point here by mentioning their genealogy all 
the way back to Yosef HaTzaddik as it states (27:1) ' ותקרבנה בנות

יר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף'צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכ  – ‘The 
daughters of Tzelophchad, son of Chepher, son of Gilead, son of 
Machir, son of Menashe, of the families of Menashe son of Yosef drew 
near’. Rashi explains, ‘Why is the families of Menashe son of Yosef 
stated, did it not already mention son of Menashe? It is to tell you that 
Yosef held the land precious and he wanted to be buried there as it 
says (Bereishis 50:25, Shemos 13:19) 'והעליתם את עצמתי' – and you 
shall bring up my bones’ and his daughters held the land precious as it 
says (27:4) 'תנה לנו אחזה' – ‘Give us a possession’. 
They had the trait of wholeheartedness and complete faith in Hashem 
– even before this they wholeheartedly believed that the land 
promised to them by Hashem was very good without questions or 
doubts, and that is why it was precious to them. This merit stood for 
them to inherit the land. Not only this, but also because their great 
grandfather ‘Yosef HaTzaddik’ loved the land. Therefore, seven 
generations later, they merited having a portion of the beloved land in 
his memory. 
The Torah testifies like this regarding all righteous Jewish women when 
it says (26:64) 'ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן' – ‘And of these, 
there was no man of those counted by Moshe and Aharon’ and Rashi 
explains, ‘But upon the women the decree of the spies was not 
decreed, for they held the land precious. The men said, “Let us appoint 
a leader and let us return to Egypt” (14:4) and the women said, “Give 
us a possession”.’ We find that their wholeheartedness stood for them 
and they were not influenced by the advice of the spies, therefore, 
they all merited entering their precious land. 
  
 

הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בן אלעזר בן אהרן  פינחס
בקנאו את קנאתי ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמר הנני 

( יב-נתן לו את בריתי שלום: )כה:יא  
Pinchas son of Elazar son of Aharon the Kohen turned back My 
wrath from upon the Children of Israel, when he zealously 
avenged My vengeance among them, so that I did not consume 
the Children of Israel in My vengeance. Therefore, say: Behold! 
I give him My covenant of peace. (25:11-12) 
It is necessary to explain the merit that stood for Israel after they 
stumbled over so serious a sin, however, despite this, they 
merited being saved from the plague that was halted by the 
action of Pinchas after many died from them. How did Pinchas’ 
devotion hold up since he was but a lone individual with his 
action – to stop a terrible plague from all of Bnei Yisrael? How 
did his action help save not just himself but all of Klal Yisrael? 

 אינו מואס באחרים העושים 
He does not detest others who act  

When Pinchas went in to avenge the vengeance of Hashem, 
even though the Tribes humiliated him by saying: ‘Did you see 
this son of Puti whose mother’s father fattened calves for 
idolatry, yet he killed the prince of a tribe of Israel!’ (Rashi to 
25:11). Still, they did not deter him from doing an act of rescue – 
that is, he did not hold back from eradicating the sinners and 
uprooting them from the source. Therefore, Bnei Yisrael merited 
being saved – in doing so, he removed their obligation to protest 
and reduced the horrendous charges against them. 
This applies to everything at all times. There are some people 
who have a constant fear of Hashem burning in their hearts to 
wipe out sinners. Because of the purity of their souls, they 
cannot stand seeing someone going against a command of the 
Creator. In contrast, there are some people who are not worthy 
enough to warn others about keeping mitzvos with open rebuke, 
rather, they are bothered by their bad actions in their hearts, 
they are upset but they do not protest. But it is still incumbent 
on them to encourage those who do keep the mitzvos  הוכח'
 you shall surely reprove’ (Vayikra 19:17) those who do‘ – תוכיח'
bad, and chas v’shalom do not disparage them. The severity is 
great to those who detest the ones who do mitzvos.   ואם בחוקותי'

אסו'תמ  – ‘and if you will consider My statutes revolting’ (Vayikra 
26:15), Rashi says, ‘He abhors others who performs the statutes 
(quoting Toras Kohanim 2:3). That is, it is not enough that they 
do not do and do not keep the Torah and mitzvos themselves, 
but they also detest others who do. It is against them the Torah 
delineates the curses. 
On the other hand, anyone who can protest and he does not 
protest, it is considered as if he himself joined with them in 
doing the sin as is brought in the Gemara (Shabbos 54b) 
regarding Rebbe Elazar ben Azaria’s cow that went out on 
Shabbos with a ribbon between its horns against the will of the 
Chachamim. The Gemara asks, did he only have one cow? Rav 
said that Rebbe Elazar ben Azaria tithed 12,000 calves as his 
ma’aser every year. Thus, he had many cows, so why did the 
Gemara use ‘his cow’ in the singular? 
The Gemara answers that it was not his cow, rather, it belonged 
to his neighbor, but since he did not protest, it is referred to as 
his. Because he did not protest to his neighbor regarding chillul 
Shabbos, the Gemara considers it as if he desecrated Shabbos. 
The Gemara adds: Whoever can protest against the members of 
his household and he does not protest – is punished for his 
household, the people of his city – is punished for the people of 
his city, the whole world – is punished for the whole world.    
 
 

 קדש את שמך על מקדישי שמך
Sanctify Your Name through those who 

sanctify Your Name 
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“Moshe presented their case to Hashem”

An Amazing Revelation from Rabeinu Bachayei: 
 The Judgment of the Daughters of Tzlofchad Is from the Sha’ar HaNun 

which Was Not Even Revealed to Moshe Rabeinu

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

the brothers of their father, and you shall transfer the 
inheritance of their father to them.”

Rashi comments (ibid. 5): “Moshe presented their 
case to Hashem”: The halachah was concealed from 
him.  Here he was punished for having taken a crown by 
saying (Devarim 1, 17), “Any matter which is too difficult 
for you, you shall bring to me.”  There, Rashi comments 
(ibid.): Because of this matter, the laws of the daughters 
of Tzlofchad eluded him.  

This is truly surprising!  The holy Torah attests to Moshe’s 
extreme humility (Bamidbar 12, 3): “Now the man Moshe 
was exceedingly humble, more than any person on the 
face of the earth!”  Thus, it seems unimaginable that he 
would make such a haughty remark: “Any matter which is 
too difficult for you, you shall bring to me, and I will hear 
it.”  Furthermore, he was punished for his inability to render 
the halachah pertaining to the inheritance of these daughters.  
Additionally, why did this specific halachah elude him?  

HKB”H Is Destined to Reveal a New Tora 
h to Yisrael from the Sha’ar HaNun

I had a wonderful idea concerning this subject.  I would like 
to clarify the intent of the tzaddik, Moshe Rabeinu, when he 
announced: “Any matter which is too difficult for you, you 
shall bring to me, and I will hear it.”  We will refer to HKB”H’s 

This week’s parsha is parshas Pinchas.  Thus, it is fitting 
that we explore the fascinating case of the daughters of 
Tzlofchad.  Every shevet was allotted a parcel in Eretz Yisrael; 
however, according to Torah-law, the inheritance in the land 
passes down exclusively to the sons, the male offspring.  The 
rationale for this law is due to the fact that married daughters 
belong to the shevet of their husbands.  Now, in the case of 
Tzlofchad, he died without male offspring; he left behind only 
daughters.  This prompted them to present a claim to their 
father’s inheritance in the new land.  Here is the argument 
they presented to Moshe (Bamidbar 27, 3): 

"אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח כי 

בחטאו מת ובנים לא היו לו, למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה 

לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפן לפני ה'. ויאמר ה' אל משה 

אביהם  אחי  בתוך  נחלה  אחוזת  להם  תתן  נתן  דוברות  צלפחד  בנות  כן  לאמר, 

והעברת את נחלת אביהן להן".

Our father died in the midbar, but he was not among 
the assembly that gathered against Hashem in the 
assembly of Korach; rather, he died of his own sin, and 
he had no sons.  Why should the name of our father be 
omitted from among his family, because he had no sons?  
Give us an allotment among our father’s brothers.  Moshe 
presented their case to Hashem.  Hashem responded to 
Moshe, saying, “The daughters of Tzlofchad speak justly.  
You shall surely give them an allotted inheritance  among 
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pronouncement (Yeshayah 51, 4): "כי תורה מאתי תצא"—for Torah 
will come forth from Me.  We find the following elucidation 
in the Midrash (V.R. 13, 3):  אמר הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא, חידוש" 

 HKB”H said: “A new Torah will come forth—תורה מאתי תצא"
from Me.”  It behooves us to comprehend the nature of this 
new Torah that HKB”H will reveal to us le’asid la’vo.  

It appears that we can explain the matter based on what 
we have learned in the Gemara (R.H. 21b): בינה שערי   "חמישים 

ניתנו למשה חסר אחד, שנאמר ותחסרהו מעט מאלקים". וכולן    נבראו בעולם, 
Fifty levels of “binah” were created in the universe, and 
they were all bestowed upon Moshe except for one, as it is 
stated (Tehillim 8, 6): “Yet You have made him only a little 
less than the divine.”  In truth, our sacred sefarim teach us 
that le’asid la’vo, with the coming of the Mashiach, even the 
“sha’ar hanun” from the fifty levels of “binah” will be revealed.  
The source for this notion is found in the Pri Eitz Chaim from 
our illustrious teacher, the Arizal:

This is the crown that Moshe Rabeinu, a”h, did not 
attain; for it is the mystery of the “nun” of the fiftieth level 
of “binah” that was concealed from Moshe.  Concerning 
the future, it states (Yeshayah 52, 13): “Behold, My servant 
will succeed,” alluding to the passuk (Bamidbar 12, 7): 
“Not so is My servant Moshe,” and alluding to the passuk 
(Tehillim 16, 3): “For the sake of the holy ones who are in 
the earth ‘המה.’”  That is, they will attain all of the fifty 
levels of “binah,” equivalent to the gematria of “המה.”  

The Ohr HaChaim hakadosh writes something similar in 
parshas Balak related to the passuk (Bamidbar 24, 7): “Water 
shall flow from his buckets, and his seed shall be by 
abundant waters”:

It is referring to their statement (S.R. 28, 6) that “every 
Jew received a portion of the Torah at Sinai” . . . and the 
implication of what he (Bilam) says here is that every new 
Torah insight that will be proposed is from his buckets—
from the waters that Moshe drew.  For, everything is 
alluded to in Torah she’b’chsav.  He (Bilam) uses the term 
bucket to indicate that in comparison to the tremendous 
knowledge that Hashem is destined to reveal to Yisrael at 
the end of time, in the times of the Melech HaMashiach—
namely, the fiftieth level of “binah”—all of the forty-nine 
are considered a mere bucket by comparison.  Then, he 
(Bilam) says that although now it is only a bucket, the 

offspring of Yisrael (future generations) will merit taking 
abundant waters, namely the “sha’ar hanun.”  This is the 
message conveyed by his statement: “And his seed shall 
be by abundant waters.”  

So, it is not far-fetched to posit that when HKB”H says: 
“A new Torah will come forth from Me,” He is referring to 
the “sha’ar hanun”—the fiftieth level—that has not yet been 
revealed to the world and will only be revealed le’asid la’vo.  
At that time, Yisrael will be taught all of the mysteries of the 
Torah stored and concealed in the “sha’ar hanun.”  In fact, this 
is the concept of the “ohr haganuz,” the brilliant, concealed 
light that HKB”H has stored away for the tzaddikim le’asid 
la’vo (Chagigah 12a).  

HKB”H Will Teach This New Torah to Yisrael 
through the Melech HaMashiach

Now, let us introduce a passage from the Midrash (Yalkut 
Shimoni, Yeshayah 26, 429): In the future, HKB”H will sit in 
Gan Eden and expound.  All of the tzaddikim will sit down 
before Him; the entire heavenly family will stand on their 
feet; the sun and constellations will be to the right of 
HKB”H; the moon and the stars will be to His left.  HKB”H 
will sit and elucidate a new Torah that will be delivered by 
Mashiach in the future.   The Midrash states explicitly that 
HKB”H will reveal this new Torah to Yisrael in the future through 
the Melech HaMashiach.  This is actually alluded to by the name 
י'גלה which can be interpreted as an acronym for ,משי"ח  מ'שיח 

  .Mashiach will reveal the fiftieth level—ש'ער ח'מישים

Additionally, we learn from the Zohar hakadosh (Bereishis 
25b) that Moshe Rabeinu, Yisrael’s first redeemer, during 
the exodus from Mitzrayim, is destined to be the Melech 
HaMashiach le’asid la’vo.  This is alluded to by the passuk 
(Bereishis 49, 10) as follows: “The staff shall not depart from 
Yehudah”—this alludes to Mashiach the son of David; “nor 
a lawgiver from between his feet”—alludes to Mashiach 
the son of Yosef; “until Shiloh arrives”—alludes to Moshe; 
for the numerical value of שיל"ה is the same as the numerical 
value of מש"ה; both equal exactly 345.  Additionally, the Zohar 
hakadosh (Mishpatim 120a), provides an allusion to this fact 
from the passuk (Koheles 1, 9): "מה שהיה הוא שיהיה"—whatever 
has been is what will be.  The first letters of the words מ'ה 

 In other words, just as Moshe  .משה form the name ש'היה ה'וא
Rabeinu was instrumental in the first geulah—the geulah 
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from Mitzrayim--"שהיה  what was; so, too, he will be—"מה 
instrumental in the final geulah --"שיהיה"—what will be. 

To reconcile the fact that the Melech HaMashiach is 
supposed to descend from David HaMelech, the Ohr HaChaim 
hakadosh (Bereishis 49, 11) explains that Mashiach’s 
neshamah will incorporate elements from both David 
HaMelech and Moshe Rabeinu.  Thus, we have learned that 
Moshe Rabeinu, who will be the Melech HaMashiach, will 
teach Yisrael the new Torah that HKB”H will reveal to Yisrael 
in the future.  

So, just as Moshe was the first redeemer—during the 
geulah from Mitzrayim—and is destined to be the final 
redeemer—at the time of the future geulah; the same applies 
to the receiving of the Torah.  Just as he taught Yisrael the Torah 
that he received on Har Sinai; so, too, he will teach Yisrael the 
Torah with the novel insights and interpretations that will be 
revealed at the time of the future geulah.  The Tikunei Zohar 
expresses this fact as follows (Tikun 21): קוב"ה לאתגליא   "עתיד 

קדמאה" דפורקנא  כגוונא  בתראה  בגלותא  באורייתא   HKB”H is—למשה 
destined to reveal Himself to Moshe in the Torah during the 
geulah from the final galus just like He revealed Himself to 
him in the Torah during the first geulah from Mitzrayim.  

This should give us cause to rejoice.  For, we can now 
better comprehend Moshe Rabeinu’s statement: “Any matter 
which is too difficult for you, you shall bring to me, and I 
will hear it.”  He was not gloating or being arrogant.  He was 
trying to reassure and encourage Yisrael prior to his demise.  
He was conveying to them the following: In Olam HaZeh, I 
only revealed forty-nine levels of “binah” to you, because the 
“sha’ar hanun” was not accessible to me.   Nevertheless: “Any 
matter which is too difficult for you,” because it is related to 
the “sha’ar hanun” that has not been revealed, yet; “you shall 
bring to me,” at the time of the future geulah; “and I will hear 
it,” because, at that time, HKB”H will reveal the new Torah 
related to the “sha’ar hanun” via Moshe Rabeinu.  Hence, he 
specifically employed the term "תקריבון", which can be broken 
down to "'תקריבו ן".  In other words, Moshe is imploring Yisrael 
to bring him the doubts and questions arising from the elusive 
“sha’ar hanun,” and he will answer them.  

Understood in this light, Moshe Rabeinu, the humblest of 
men, was not being arrogant by any means.  On the contrary, 
he was apologizing to Yisrael for his inadequacy—for his 

inability to convey to them all that the Torah has to offer; 
for, in Olam HaZeh, he was only privy to forty-nine levels of 
“binah.”  He reassured them, however, that at the time of the 
future geulah, HKB”H will reveal to him all of the knowledge 
that he was lacking, including the difficult, esoteric areas 
related to the “sha’ar hanun.”  Notwithstanding, Moshe’s 
profound intent might not have been understood by everyone; 
some may have misinterpreted it as gloating, attaching self-
importance to himself.  Consequently, he required a tikun for 
this ambiguous remark; for, as we know, HKB”H is exceedingly 
strict in dealing with tzaddikim.

The Halachah of the Daughters of Tzlofchad 
 Is Related to the Sha’ar HaNun

In this manner, we can explain why Moshe was punished for 
his inability to recall the halachah pertaining to the daughters 
of Tzlofchad.  We find a tremendous chiddush regarding this 
subject in the commentary or Rabeinu Bachayei here.  He 
asserts that the law pertaining to the daughters of Tzlofchad 
was from the “sha’ar hanun,” which was not revealed to 
Moshe.  Here are his sacred remarks: 

Is it plausible that he of whom it is written (Bamidbar 
12, 7): “In My entire house he is trusted,” and who was 
well-versed in all aspects of the Torah and mysteries of 
wisdom, how is it possible that he did not know this simple 
law? . . . Perhaps we can suggest that the letter “nun” is 
the clue and alludes to the fiftieth level, which was not 
known whatsoever and was not transmitted to him.  For, it 
is a delicate, innermost matter of Hashem’s, which is not 
perceptible.  This is the implication of the words: “Their 
law (״משפטן״) before Hashem.” This law eluded him like 
the “nun” associated with Hashem, namely, the supreme 
level, the fiftieth level.  

Regarding this matter, we find that the Sefas Emes (Masei 
5654) cites the commentary of Rabeinu Bachayei and adds 
an explanation regarding the tradition to write the letter 'ן of 
the word "משפטן" as a large letter.  This enlarged final “nun” 
alludes to the fact that this law belongs to the “sha’ar hanun,” 
which transcends all of the other levels.  In his own sacred 
way, the Sefas Emes explains: 

Then, he provides us with another tremendous chiddush 
based on Rashi’s commentary in parshas Masei (Bamidbar 33, 
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1).  There, Rashi says that Yisrael travelled forty-two journeys 
in the midbar.  In parshas Pinchas (ibid. 26, 13), Rashi explains 
that after Aharon passed away, Yisrael reversed direction for 
a total of eight journeys.  Taking this into account, Yisrael 
actually travelled fifty journeys in the midbar, corresponding 
to the fifty levels of “binah.”  Here are the sacred words of the 
Sefas Emes: 

Regarding the journeys the Torah associated with 
“yetzias Mitzrayim,” it appears that just as “yetzias 
Mitzrayim is mentioned fifty (“nun”) times in the Torah—
as explained in the Zohar hakadosh—alluding to the fact 
that they departed from forty-nine levels of tumah and 
entered fifty levels of “binah,” and, similarly, just as there 
are fifty Shabbasos in a year—with one of those levels of 
“binah” opening on each respective Shabbas—this is also 
what transpired with these fifty journeys.  For, according 
to what Rashi writes—that they travelled eight journeys 
in the opposite direction—it turns out that they number 
fifty.  It is likely that this last journey on the other side of 
the Yarden corresponded to the “sha’ar hanun.”  

Accordingly, the Sefas Emes explains that this is the reason 
the law pertaining to the daughters of Tzlofchad eluded Moshe 
Rabeinu.  This episode occurred specifically in the plains of 
Moav, which was the fiftieth journey, corresponding to the 
“sha’ar hanun.”  Similarly, this law belonged to the “sha’ar 
hanun” of the fifty levels of “binah,” which was not revealed 
to Moshe.  

This accords very nicely with what the Arizal teaches in 
Likutei Torah (Vaeschanan).  He writes that while Moshe did 
not attain the “sha’ar hanun” in his lifetime; he did, however, 
attain it when he passed away.   This is alluded to in the passuk 
(Devarim 34, 1): "ויעל מערבות מואב אל הר נבו"—Moshe ascended 
from the plains of Moav to Har Nevo.”  The Shela hakadosh 
(Vaeschanan) clarifies his meaning.  Har Nevo alludes to 
the “sha’ar hanun,” since the name נב"ו can be read as נ' בו—
indicating that the “nun” was now within him.  

Furthermore, the gematria of מוא"ב is forty-nine.  So, 
when the passuk says: “Moshe ascended from the plains 
of ‘מואב’”—it is teaching us that Moshe ascended spiritually 
from the pleasant, sweetness of the forty-ninth level of 
“binah” (מוא"ב) to the rarefied air of “Har נבו”—the “sha’ar 

hanun” had been incorporated into his being.  Based on what 
we have learned from the Sefas Emes, we can conjecture that 
the reason Moshe was privileged to receive the revelation of 
the “sha’ar hanun” when he passed away is because he had 
completed the fiftieth journey which corresponded to the 
fiftieth level.  

We can now appreciate why, seemingly, Moshe Rabeinu 
was punished.  As we have learned, the halachah pertaining 
to the daughters of Tzlofchad eluded him, because he said: 
“Any matter which is too difficult for you, you shall bring 
to me, and I will hear it.”  In truth, he was not actually being 
punished.  HKB”H was merely demonstrating to Yisrael that 
the halachah eluded Moshe, because it was from the “sha’ar 
hanun,” which had not yet been revealed to him.  

In summary, when Moshe presented the daughters’ case to 
Hashem, HKB”H revealed to him the halachah that daughters 
inherit in lieu of sons.  For, it was only fitting for HKB”H to 
reveal the “sha’ar hanun” via Moshe.  However, in Olam 
HaZeh, Yisrael were not yet privileged to receive the new 
Torah that HKB”H would reveal to us le’asid la’vo.  Thus, all of 
Yisrael understood that when Moshe remarked: “Any matter 
which is too difficult for you, you shall bring to me, and 
I will hear it”—he did not intend to gloat.  Rather, he was 
reassuring them that HKB”H would reveal the “sha’ar hanun” 
to them through him le’asid la’vo.  

The Reason the Sha’ar HaNun Was Revealed 
 via the Passage of the Daughters of Tzlofchad

It appears that we can now explain why HKB”H revealed 
that Moshe had not yet attained the “sha’ar hanun” by means 
of the claim of the daughters of Tzlofchad.  Rashi attests to the 
fact that they were wise, virtuous women.  So, let us review 
their argument: “Our father died in the midbar, but he was 
not among the assembly that gathered against Hashem in 
the assembly of Korach; rather, he died of his own sin, and 
he had no sons.  Why should the name of our father be 
omitted from among his family, because he had no sons?  
Give us an allotment among our father’s brothers.”  

Let us explain.  We find that Eretz Yisrael was bequeathed to 
Yisrael in the merit of the Torah.  As it is written (Tehillim 105, 
 "ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו :(44
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הללויה".  ,And He gave them the lands of the goyim  ינצורו 
and they inherited that which the nations  had acquired 
by labor; so that they might safeguard His statutes and 
observe His teachings.  Halleluyah!  They explain in the 
Midrash Tanchuma (Kedoshim 11): Everything that HKB”H 
took from the goyim, He gave to Yisrael—lands, silver and 
gold, fields and vineyards and cities.  He only gave them 
all of these, so that they would occupy themselves with 
the Torah, as it states: “So that they might safeguard His 
statutes and observe His teachings.  Halleluyah!”

This is the implication of the teaching in the Gemara (B.B. 
158b): "מחכים ישראל  דארץ   the air of Eretz Yisrael—"אוירא 
makes one wise.  Similarly, we learn in the Midrash (B.R. 16, 
4) regarding the passuk (Bereishis 2, 12): ,וזהב הארץ ההיא טוב" 

 The“  מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל."
gold of that land is good”: This teaches us that there is no 
Torah like the Torah of Eretz Yisrael, and no chochmah 
like the chochmah of Eretz Yisrael.  It is for this reason that 
daughters, who are exempt from the mitzvah of Torah-study, 
do not receive an inheritance in Eretz Yisrael.  Women receive 
a portion of Eretz Yisrael through their husbands.  

This was the basis of the daughters of Tzlofchad’s claim.  
Since their father did not leave behind any sons but only 
daughters, it seemed only right that they would receive their 
father’s portion.  And although they themselves were exempt 
from the obligation of Torah-study; nevertheless, they were 
destined to give birth to sons who would study Torah and 
would receive their portion in the inheritance of the land.  In 
this manner, their father’s name would live on.  

The Daughters of Tzlofchad Proved that Their 
Father Wasn’t an Evil Harmful Root

In this manner, we can explain the cleverness and 
profundity of their argument: “Our father died in the 
midbar, but he was not among the assembly that gathered 
against Hashem in the assembly of Korach; rather, he 
died of his own sin, and he had no sons.”  Let us refer to the 
passuk (Devarim 29, 17): פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט" 

 אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלקינו ללכת לעבוד את אלהי הגוים ההם, פן יש

 Perhaps there is among you a man  בכם שורש פורה ראש ולענה".
or woman, or a family or tribe, whose heart turns away 
today from being with Hashem, our G-d, to go serve the 

gods of those nations; perhaps there is among you a root 
growing hemlock and wormwood. 

Concerning the words: "ולענה ראש  פורה  שורש  בכם  יש  —"פן 
perhaps there is among you a root growing hemlock and 
wormwood—the Ramban writes that even the slightest 
thought of heresy in a person can constitute a bitter root that 
can actually sprout in one of his future descendants, G-d help 
us!  Here are his sacred words:

He said, “Perhaps there is among you . . . whose 
heart has turned away this day” referring to him who 
has already been beguiled by avodah-zarah and who 
secretly believes in them this day.  “Or perhaps there is 
among you a root” that will blossom and grow and in 
the coming days will bring forth poisonous buds and 
grow bitter fruit . . . For, the father is the “root” and the 
son is the (Yeshayah 11, 1) “twig that will grow forth from 
his roots.”  He mentioned the “root” to indicate that he 
can bring the coming generations into this oath, for the 
root from which they will grow is before him this day; it 
comes within this covenant and oath.  He says “a root that 
produces hemlock” to suggest that from a sweet root no 
bitter fruit will emerge.  And all those whose hearts are 
whole with the Glorious Hashem and gave no thoughts to 
idols, will not give birth to progeny that avow it.  

This explains the argument of the daughters of Tzlofchad 
very nicely: “Our father died in the midbar, but he was not 
among the assembly that gathered against Hashem in 
the assembly of Korach; rather, he died of his own sin.”  
Since he was not a participant in Korach’s rebellion, and he 
did not dispute the authority or legitimacy of Moshe or his 
Torah, he did not resemble a bitter root producing hemlock 
and wormwood.  While he did, indeed, sin and died for his 
sin; nevertheless, he can achieve atonement in Gehinnom.  
This does not preclude the possibility of him having good, 
righteous offspring, who serve Hashem and study Torah, 
through his daughters.  Therefore, his daughters deserve his 
inherited portion in Eretz Yisrael.  

Upon further reflection, it appears that the entire congregation 
of Yisrael shared the vision of the daughters of Tzlofchad.  In 
Olam HaZeh, we are only privileged to receive the forty-nine 
levels of “binah” perceived by Moshe Rabeinu.  Nevertheless, 
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we are consoled by the fact that le’asid la’vo HKB”H will reveal 
even the “sha’ar hanun to us, in keeping with His promise: “A 
new Torah will come forth from Me.”  This revelation will be 
through Moshe Rabeinu, the Melech HaMashiach.  

Therefore, HKB”H orchestrated events in such a way that 
two truths became apparent.  On the one hand, Moshe did not 
perceive the “sha’ar hanun” in Olam HaZeh.  Consequently, the 
halachah regarding the daughters of Tzlofchad eluded him; 
since it was related to the “sha’ar hanun.”  On the other hand, 
when he presented their case to Hashem, HKB”H revealed 
the halachah to him.  Thus, it became apparent that he was 

destined to perceive the “sha’ar hanun” at the time of the 
future geulah and to reveal it to Yisrael.  

This constituted a wonderful tikun for Moshe’s statement: 
“Any matter which is too difficult for you, you shall bring 
to me, and I will hear it.”  In this manner, it became clear 
that it was not his intention, chas v’shalom, to boast.  On 
the contrary, he was hinting to Yisrael that even the “sha’ar 
hanun”—which they were not privy to in Olam HaZeh—would 
be revealed to them le’asid la’vo by Moshe Rabeinu himself, as 
the Melech HaMashiach.  It will be his privilege to teach them 
the new Torah HKB”H will reveal to Yisrael.  

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

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  

of their wonderfull parents, children and grandson
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ashem tells Moshe Rabbeinu that Yehoshua will 
be his successor. Moshe Rabbeinu takes him to 
Eliezer and the Zekeinim. Moshe tells them that 

Hashem told him to appoint Yehoshua and asks them 
if they will accept Yehoshua as his replacement. Why 
would he ask them for their opinion if Hashem already 
instructed him?
 
The Malbim explains that, Kach Hi Darko Shel Moshe 
Shelo La’asos Dovor B’li Atzas Ha'am V'hazekeinim, that 
was Moshe Rabbeinu’s approach, not to do anything 
without the consent of the people and their leaders. 
Moshe Rabbeinu asked them for their approval even 
though he wasn’t really giving them a choice. Hashem 
already instructed him in this matter. But he was giving 
them respect.

 Many people believe that it’s wrong or dangerous to 
give respect to anyone of lesser status, such as children, 
employees, anyone younger than, or anyone with a lesser 
title than they have. “Real” people understand that respect 
comes from the precise balance of acting in a manner 
that deserves respect, combined with giving others the 
respect deserving of peers.
 
People don’t expect others to always agree with their 
decisions, but they want, and possibly need, to be a part 
of the process when important decisions (i.e. decisions 
which will affect them) are being made. It is degrading 
when people make unilateral decisions that affect others.
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remember, only once in my life, sitting in a room 
with a group of people, all of whom were confident 
without a trace of arrogance. Everyone allowed the 

other to speak. Everyone deferred to the other when it 
was their specific niche of expertise, despite their expertise 
overlapping with each other. It was civil, informative, and 
concluded with decisions being agreed upon 
and responsibilities given to each of us. 
One of the nicest parts was that confident 
people enjoy success enough that they don’t 
digress during meetings to share their latest 
“case” or who just bought the house next 
to them.
 
Besides the pleasure of an effective business 
meeting, it caused me to realize that many of 
our conflicts and even our petty arguments 
are the result of a lack of confidence. While this comment 
may cause readers to think of two or three people that this 
perfectly describes, this article is not about the few extreme 
cases. Anyone who often finds himself becoming passionate 
about a petty argument (even if the other person started it) 

can also improve in this area.
 
Most people that I meet are satisfied with a mediocre 
life. If the marriage is good enough, the children 
are doing well enough in school, if the learning, 
business, friendships are okay, people will step back, 

comfortable that things aren’t worse. 
Why aren’t people motivated when 
they realize that by doing “X” they 
are happy to do even more of “X”? 
Why wouldn’t they research why “X” 
is transformational?
 
There are many “X”’s in our lives and I would 
like to discuss one that, if given attention, will 
help people have above average relationships 
while, at the same time, become better 

people. I want to describe what allowed those people in my 
meeting to become who they were.
 
There is mention in Mishlei of a Chochom B’einov, a person 
who is smart in his own eyes. The Malbim defines this as 

I
Smart In One's Own Eyes
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"Most people
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any person who believes that if he instinctively thinks that 
something makes sense, then it must make sense. What 
would make a person believe that they are more gifted than 
others? Isn’t there someone else who also has instincts 
telling him differently? In many cases, their instincts have 
taken them down the wrong path. Aren’t they aware of 
that? Their belief isn’t a strength but a compelling need of 
the person to believe that he has this intangible strength.
 
This need to believe that a person is gifted can be a significant 
hindrance when people are searching for success and 
happiness. I have known several people for several decades, 
and over time, their belief that they understand more than 
others, when not challenged, exponentially grows until they 
are certain, and will tell you, that no one knows anything 
about any topic more than they do. The need to believe 
that they are gifted is proportionate to the person's lack of 
success or, in some cases, their lack of belief in their success 
in their lives. The greater their successes are, the more 
quickly they will acknowledge how limited their instincts 
are and acknowledge that they may be making a mistake.
 
The people in that room were comfortable saying that there 
are 2-3 areas that they are mavens. Everywhere else, even in 
related areas, they were happy to listen to what others said.
 
They also believe they have great instincts but there 
are two points which limit the value of their 
instincts. 1) Instinct is only helpful if it is supported 
by information, success, and experience in that 
specific area. 2) Instincts can’t be trusted when 
they are discussing a topic which involves their 
own lives. They are aware that agendas and biases often 
camouflage themselves as instincts.
 
When I speak to people with little success in their lives, 
their confidence in their instincts increases. That “no one 
knows me better than myself” is so pronounced that 
my biggest challenge is convincing them to give up their 
decision-making rights during the process of growth. While 
that may seem extreme, I personally have given up my 
decision-making rights with a few of my children. I didn’t 
lead the team, only (very rarely) offered suggestions and 
allowed the team leader to render the final decision.
 
Many people, probably all of us to some degree, lack self-
esteem. Our lack of self-esteem increases when we are 
with people we care about, such as family. We become 
more sensitive than usual, seeing suggestions as criticism. 
Our agenda masquerading as instincts kicks into high gear.
 
Many times, even when we are unaware, we become 
offended when people disagree with us, regardless of the 
circumstance. It may be a conversation where none of 
us have any expertise and that has zero relevance. I once 

observed two people arguing about how many slices are 
in a commercial loaf of bread. It didn’t become heated but 
it became passionate. While most people wouldn’t debate 
such a topic, many of our topics are just as irrelevant and 
we lack any expertise on the topic.
 
What’s wrong with a harmless debate? People store 
negative, even slightly uncomfortable incidents in their 
database much longer than they store the positive ones. 
A playful argument about the schedule of the post office 
can lead to a conclusion that my spouse doesn’t respect or 
trust me when I say things. The strength of the relationship 
will weaken for the next few minutes or hours, even if 
only slightly, with every silly conversation that is taken too 
seriously. And that is added to the list of “things we disagree 
on”.

 As we all know, one conversation that didn’t end well will 
make people uncomfortable for, let’s say, an hour. But, if a 
second one follows right behind it, it will add an hour and a 
half, with the third one adding three hours.
 
Therefore, I try my best, if I make a random comment that is 
challenged with an incredulous look and an opposing view, 
my response is, “You may be right. We can always Google 
this if you want”.  I don’t see the need to add this to our 
existing list of disagreements.
 
While my thoughts may seem “interesting”, try it for a week 
and see how it will enhance your relationships beyond what 
you can imagine. But, remember, this isn’t about just keeping 
quiet. It’s about appreciating what’s important, what’s not, 
what is your area of expertise and what isn’t. Doing this 
may not be too difficult by itself but, even if it becomes 
more so because the other person also isn’t a maven and 
insists that he or she is, it’s worth the effort. And, after a few 
weeks of feeling good enough about yourself to not debate 
the last time February was a leap year, you will find that 
confidence is catchy.
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The Village Leadership Expedition (V.L.E.), 
Areivim’s newest program, is a therapeutic 
wilderness program that services teenage 
boys and young adults in a safe, structured, 
positive and supportive environment. The 
Village accommodates teenagers whose 
behavior is deemed “out of control” by 

parents and community leaders.  If you or 
someone you know could benefit from this 

program, please call 845-371-2760.
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Parshas Pinchas - Hakoras Hatov for Knowing About Rav Hirsch - Part 2  
By David Gurwitz 

 
Tehillim 50 is related to Parshas Pinchos, per the Roedelheim Siddur. The kappitel states 
in posuk 5, “Isfu li chassidoy korsei verisi alei zovach - Gather to me my devout ones 
who uphold my covenant as they perform the rite of sacrifice.” Rav Shamshon Raphael 
Hirsch points out that it does not say beli zovach, without a sacrifice, but alei zovach. 
Hashem explicitly requires us to observe the laws of korbanos, since this ritual act 
teaches us the idea of constant renewal of our bris with Hashem. However, Hashem 
wants us to take this doctrine symbolized by the sacrifice and make it a living reality in 
everything we do on earth through the asof, gathering into one spiritual unit, and serving 
as witnesses as Hashem passes judgment on others. 

Rav Hirsch comments on the posuk of “berisi shalom” in Parshas Pinchos (25:13) as 
follows: “He who dares to wage war with people who are against divine goodness and 
truth is, in the midst of his fight with it, fighting for the brisi shalom on earth. He who, 
for the sake of so-called piece, quietly leaves the field to people who are really at variance 
with Hashem, his love of peace is at one with the enemies of the bris shalom on earth. 
It was not the inactive standing apart of the masses, not even the tears of those who 
stood inactive at the entrance of the sanctuary weeping at the treason. It was the honest 
brave act of Pinchos which saved the nation and restored his peace with Hashem and his 
law and thereby brought back the basis for real true peace on earth.” 

These words of ratzon bear uncanny and striking relevance to the discussion of the last 
several weeks about my recent trip to Eretz Yisroel, and my visit with my friend, Sha’i 
ben-Tekoa, the founder of www.DeprogramProgram.com, a program dedicated to 
dispelling myths and misconceptions about the Israeli-Arab conflict. Shai introduced me 
to the writings of Rav Hirsch, to my eternal appreciation and gratitude, and anyone who 
gains from reading about Rav Hirsch in this space really owes it to Sha’i.  

Below is a continuation of an excerpt from Sha’i’s fascinating and relevant piece, 
describing what he says most people don’t know about the founding of the US Navy and 
the state of the world 200 years ago, and another fight for peace and an act against 
“enemies of peace”:  

“Thomas Jefferson foresaw catastrophe (from the hijacking by Islamic Barbary pirates 
of over 100 US citizens) and thus spent the fall of 1784 reading up on Islam, asking 
fellow diplomats in Paris how their countries dealt with the issue. He discovered that, for 
a thousand years, the Muslims of North Africa had plagued Europe with their hijacking, 
hostage-taking and enslaving. In truth, Europe also engaged in capturing Muslims and 
enslaving them too, but that practice had faded away by the early 18th century. 
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“Jefferson discovered that in practically every century, some European power got fed up 
and its navy shelled these port cities, but no one power ever succeeded in ending the 
problem. There was also, from Europe’s perspective, a religious dimension, as all 
Christian nations were themselves, for over a thousand years of Islam, no less locked in 
an eternal holy war with it, which, according to Catholic doctrine, is not another religion, 
but a heresy with which there can be no peace. The kings of Catholic Spain - on their 
coronation oath, for centuries - pledged eternal war with the infidel Muslims. The 
Crusades may have ended centuries earlier, but not the animosity or the chronic, albeit 
low-level, violence. 

“Still, Jefferson, the father of the American liberal tradition, wanted to fight. He found it 
intolerable that their revolutionary and little-in-population new country would join this 
corrupt European practice in which civilized nations gave arms and money to uncivilized 
“barbarians”-his word - who used the weapons to attack civilized people and turn them 
into slaves, a slavery, by the way, which meant a high chance of death due to the cruel 
and unsanitary conditions. North Africa was a swamp of diseases, and in those days, 
when a ship docked in a European port after having sailed from the Middle East, all the 
passengers and crews were required to enter a dormitory-like facility (lazaretto) and 
remain in quarantine for weeks before being allowed into the country in order to prove 
that they were not carriers of disease. 

“In late 1793, after three years in office, Jefferson wanted to retire, and the last report 
to Congress on any subject he wrote was again about the situation in the Mediterranean 
and the recent, dreadful news that Algiers had struck again, captured those 11 merchant 
ships mentioned earlier, and the crisis of the American economy as a result of it. When 
word of the mass hijacking reached New York City, the stock market crashed. 

“In the few days it took for the news to travel up and down the Atlantic seaboard, 
voyages were canceled in every major port, seamen were thrown out of work, and ship 
suppliers went out of business. What 9/11 did to the US economy in 2002, the mass 
Islamic hijacking of late 1793 did too. 

“So it is not surprising that four months later, on March 27th, 1794, the US Congress, 
finally, after debating the topic sporadically over a decade since the first hijacking to 
Morocco, decided to build a fleet of warships: six extra-large frigates, including the first 
Constellation, which today is a tourist attraction in Baltimore’s Harbor Place, and the 
forerunner of the Constellation aircraft carrier on station in the Persian Gulf in the war 
against Iraq… 

“Also among the six was the Constitution (“Old Ironsides”), to this day on display in 
Boston harbor. In 1796, some 85 surviving American hostages, crippled and emaciated 
by the ordeal, were freed from slavery. 

“Eventually, the ship-building resumed, but the menace of Barbary piracy continued to 
plague the US and led to a four-year war against Tripoli conducted by President Thomas 
Jefferson that started in 1801. Not until France finally occupied Algiers in 1830, and later 
Tunisia and Morocco, did Barbary Piracy completely disappear. Only under imperial 
occupation could the piracy be suppressed. Indeed, after France left, in 1962, liberated 
Algeria emerged as a major base for so-called international terrorism, meaning, largely, 
Arab terrorists terrorizing the world.”                                                
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ותמאלחרקינבו
But the sons of Korach did not die. (26:11)

It is not as if Korach had protected his sons by excluding them 
from his ill-fated debacle. Rashi comments that they had been involved 
from the very beginning. At the time of the dispute, however, they were 
meharher bi’teshuvah, had thoughts of repentance in their hearts. 
Therefore, a place was fortified for them in Gehinnom, Purgatory, and 
they resided there. This means that the earth beneath them hardened 
above the spot designated for them in Gehinnom. Thus, they were 
spared due to the teshuvah thoughts they harboured. This is a powerful 
and inspiring lesson. Teshuvah saves.

When the Ponovezher Rav, zl, was about to travel on a 
fundraising trip, he visited his revered Rebbe, the Chafetz Chaim, zl, to 
receive his blessing. “Does the Rebbe have a message for the people in 
Europe?” he asked. “Tell them that it is quite simple to do teshuvah, 
repent. All one has to do is regret and express remorse over his 
deviation from Hashem’s Torah. He then accepts upon himself to 
continue upon the prescribed path. The yetzer hora, evil inclination, 
would like us to think that teshuvah is a difficult undertaking which 
usually concludes in failure. This is one of the wiles of the yetzer hora. 
Teshuvah is not difficult.”

The Bnei Brak security guard who worked the protective unit 
that safeguarded Ponovezh Yeshivah was himself not observant. Thus, it 
came as a total surprise, when one day he appeared at his post sporting 
a yarmulke and wearing tzitzis. One of the rabbanim who met him 
asked, “My friend, what prompted you to wear bigdei malchus, royal 
garb?” The man replied, “It was the shiur, lecture, delivered by Maran 
Horav Shach (the Rosh Yeshivah).” The Rav countered, “What did you 
understand from the shiur that inspired you?”

“I did not understand a single word,” the guard replied. “When 
the car transporting the Rosh Yeshivah to the yeshivah pulled up, 
however, I saw how the students reverently lifted the aged Rosh 
Yeshivah from the car, and how they supported every step that he slowly 
took until he ascended to the lectern. When I saw this, I thought to 
myself, ‘The bais hamedrash is filled to capacity, standing room only. 
What can this elderly Rosh Yeshivah say that is so special?’ I decided to 
stand by the door of the room and listen. As soon as the Rosh Yeshivah
began the shiur, a complete transformation occurred. The Rosh 
Yeshivah, who was weak and unable to walk, delivered a lecture like a 
young, spirited eighteen-year-old. His passion and spirited delivery blew 
my mind! Where did he suddenly garner the strength to be so young 
and exuberant? I figured that it must come from the Torah. I decided 
then and there that, if Torah can create such a metamorphosis in a 
person, I was going to change my way of life and become observant.”

We have no shortage of teshuvah stories, because many 
people find their way back, often (like the Bnei Korach) through the 
vehicle of a hirhur, thought. (I looked up ‘thought’ in the thesaurus and 
arrived at a better word: consideration.) Many of us have fleeting 
thoughts, but never stop long enough to consider their import and 
impact. “Consider” the following story, which I just read in Rabbi Yechiel 
Spero’s, “One Small Spark.”

Many yeshivos in Eretz Yisrael cater to the needs – both 
physical and spiritual – of men who are returning to Jewish observance. 
One such yeshivah, under the leadership of Horav Eliyahu Feivelson, 
focuses primarily on the younger generation, men who seek to 
concretise their religious beliefs and their knowledge of Torah before 
going on to build a family. Thus, Rav Feivelson was surprised one day 

when a gentleman, regal in dress and demeanour, visited him with an 
unusual request: “I am a professor at the university and recently became 
a baal teshuvah. I am well on the road to becoming a fully observant 
member of Am Yisrael. My issue is with my wife. She is not yet there. In 
fact, she neither has interest in becoming frum, observant, nor in my 
carrying out my choice. She would much rather that I return to the 
‘normal’ way of life that we enjoyed before I became frum. I came here 
to ask the Rabbi to please speak with my wife and attempt to convince 
her to accompany me on this journey.”

Rav Feivelson was impressed with this man’s request. It was
not every day that an accomplished senior citizen showed up at his door 
to make such a request. “What motivated your return to Torah 
Judaism?” he asked the professor. This is his moving story.

“I was nine years old when my parents emigrated to Eretz 
Yisrael, following World War II. They were survivors who had lost 
everything in the Holocaust. Family, money, religion – all lost. They 
sought a better future for their ben yachid, only child. We arrived in a 
growing city that did not yet have the type of school that my mother 
wanted for me. Not knowing much about schools, she contacted her 
brother for advice. He suggested Batei Avos, which was a fine school, 
part of a religious orphanage located in Bnei Brak. The school had been 
established by the Ponovezher Rav, as part of his legacy to rebuild the 
Torah that was decimated in Europe. My mother trusted her brother. 
She had no reason to ask whether the school was religious. If she had 
known that it was, I would not have attended. Her child would not fall 
prey to the ‘mistake’ that had cost them everything. (Sadly, whenever 
something goes wrong, it is always G-d’s fault. We cannot judge. What 
the survivors experienced is beyond anything that we can describe or 
understand.)

Ashdod to Bnei Brak was not a commonly travelled route. 
When my mother sent me off, we knew that it would be some time 
before we would see one another. I would have a room and three solid 
meals a day, so why should she worry? One day, when my mother had to 
be in Bnei Brak for another reason, she decided to visit me in the school. 
How shocked and dismayed she was to discover that her precious child 
was attending a frum school. She was adamant: ‘Pack your bags; we are 
leaving this place. My child will not attend a religious school!’

“Three days later, an elderly man wearing a long black frock, 
sporting a white beard, appeared at our door. He introduced himself as 
Rav Kahaneman, the Ponovezher Rav. Apparently, he had been traveling 
outside the country on one of his fundraising trips and was dismayed to
discover upon his return that one of his students had opted to leave. 
‘What can I do,’ he asked, “to resolve the situation? Why did you take 
him home? Did we do something wrong? Was it the food, or his bed? 
What can we do to rectify this, so that he can return forthwith?’

“’Nothing! Absolutely nothing! After what my husband and I 
experienced, we want nothing to do with religion. I was unaware that 
your school was religious. Otherwise, he would never have stepped foot 
in your building.’

“The Rosh Yeshivah begged. He pleaded. He promised the 
world. My mother, however, was adamant. There was no way I was 
returning to Batei Avos. Suddenly, the Rav’s knees began to shake, and 
he asked for a chair.  He sat down by the table and began to cry 
uncontrollably. He uttered not a word; he just cried and cried. Ten 
minutes elapsed. He stopped, wiped his tears, rose from the chair and 
left our home.

“Indeed, my mother saw to it that her precious child would 
not grow up religious. I, however, never forgot that image before my 
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eyes. The sight of an elderly Rosh Yeshivah weeping copiously over the 
loss of one young child to Judaism was forever etched in my psyche. His 
tears were so genuine, because his love of Torah and every Jewish 
neshamah was heartfelt and authentic. Many decades passed since that 
day, but I have finally returned. Now, I want my wife to join me, so that 
we can live out our twilight years as fully-observant Jews.”

Rav Feivelson agreed to help. After such a story, who could demur
such a request? The Rosh Yeshivah’s cries never ceased. They pierced 
the heart of a young boy and remained with him throughout his life, 
until they finally had the desired effect.

וילעךדוהמהתתנו...ובחוררשאשיאןונןבעשוהיתאךלחק
לארשיינבתדעלכועמשיןעמל

Take to yourself Yehoshua ben Nun, a man in whom there is 
spirit…You shall place some of your splendor upon him, so that the 

entire assembly of Bnei Yisrael will pay heed. (27:18,20)

Targum Onkelos comments, B’dil di yikablum minei kol k’nishta 
divnei Yisrael; “So that the entire congregation of Bnei Yisrael will accept 
him.” Rashi writes, “So that they treat him with respect and fear, in the 
manner that they treat you.” It is wonderful to have Moshe Rabbeinu’s
approval, but is it not superfluous? Once Hashem gave the order, “Take 
to yourself Yehoshua,” what else was necessary to segue to Yehoshua 
becoming Moshe’s successor? Is Hashem’s approval insufficient that it 
was necessary for the people to see that Moshe, too, was on board with 
this choice? Why did Moshe have to make semichah, lean his hands on 
him, to demonstrate to the nation that Yehoshua had his full support?

Horav Yissachar Shlomo Teichtal, zl, explains this practically. 
He begins by relating an incident that occurred concerning Horav 
Shlomo Kluger, zl (Maharshak), Av Bais Din and Maggid in Brody, Galicia. 
He was a prolific author who wrote 160 volumes (of which 115 were 
sizable) of commentary on all areas of Torah. Following his father’s 
death, he had grown up as a homeless orphan. The Maggid, zl, of Dubno 
met the boy wandering the streets of Zamosc, Poland, and took him in, 
arranging for rebbeim to tutor the young prodigy. He sat on a number of 
batei din (at age 22), together with more seasoned scholars, finally 
assuming a rabbanus in Kelokow, Galicia, at age 36.

Rav Shlomo was the paragon of integrity, a man who was 
unwilling to bend or compromise halachah out of fear of a litigant’s 
power, social or economic standing. This attitude (which is the only 
attitude a rav should adopt) led to his early departure from this 
rabbanus. In those days, rosh hakahal, head of the 
community/president, was a very powerful position. Indeed, some 
rabbinic leaders would acquiesce to the demands of their rosh ha’kahal. 
He was usually a distinguished, powerful leader who was extremely 
wealthy and well-connected. The average member of the Jewish 
community would act submissively in the presence of the rosh hakahal. 
Rav Shlomo did not. In fact, when a din Torah between the rosh ha’kahal
and a member of the community presented itself before him, he 
rendered judgment according to halachah as he saw it. Sadly for him, in 
one instance, it found the rosh hakahal liable to pay a hefty sum of 
money.

It did not take long before the rosh hakahal made the Rav’s
life miserable. As a result, poverty reigned in Rav Shlomo’s home. Every 
avenue of income was closed before him, because the rosh ha’kahal
controlled the community. He could no longer afford the type of clothes 
worn by the rav of a community. His old ones were torn, and he suffered 
the final indignity on Shabbos when he sat down on his seat up front 
and felt moisture beneath him. He stood up to see that “someone” had 
put filthy grease, generally used for the wheels of a carriage, on his seat. 
It ruined the rabbinic garb that he was wearing. Between the worn-out 
material, the holes and the grease, Rav Shlomo Kluger looked like an 
itinerant vagabond, which is what he had become. The rosh hakahal had 
won the first salvo.

Everyone eventually answers for whatever injustice he causes, 
especially if he denigrates a Torah scholar, because then he is 
disagreeing with Hashem and His Torah. Nonetheless, the man’s 

ultimate punishment would neither put food on Rav Shlomo’s table, nor 
would it give him some presentable garments. He packed his bag and 
left town. He planned to seek a tutoring position teaching children. The 
rabbinate was not for him. His deferential, unpretentious temperament 
precluded him from assuming a rabbinic position (or so he felt). He 
could hardly go on an interview in torn, foul-smelling clothing.

As he was traveling, he chanced upon Horav Yosef Stern, zl, 
Rav of Zalkova, one of that generation’s premier Torah giants, who 
immediately recognised the young Rav of Kelokow. He remarked, “How 
does someone of your stature go out in public in such attire? Where is 
your kavod haTorah, honour for the Torah?” (As a distinguished Rav, Rav
Shlomo Kluger represented Torah at its apex. He could not present 
himself publicly in such a degrading manner.) 

After Rav Shlomo poured out his heart to Rav Yozpa, the Rav
suggested traveling to Brody, where Horav Efraim Zalman Margolis, zl,
lived. (R’ Efraim Zalman was a successful businessman who was also 
Brody’s leading Torah scholar. He had authored the Matei Efraim and 
Shaarei Efraim.) He had two sons who required tutoring. Rav Shlomo 
thanked the Rav and asked for a letter of approbation, since he did not 
know Rav Efraim Zalman. He was certain that without some kind of 
letter attesting to his erudition and character, he would be hard pressed 
to land a job.

Rav Shlomo continued his journey toward Brody, where he 
met Rav Efraim Zalman. His home was palatial, which added to the Rav’s 
discomfort, standing there in his filthy, torn clothing. Rav Efraim 
Zalman’s impeccable character refinement matched his brilliance in 
Torah knowledge. When Rav Shlomo related to him that he was seeking 
a position as a children’s tutor, Rav Efraim demurred, “You are far over-
qualified for that. The city of Brody needs a Maggid, preacher, and Av 
Bais Din, head of its rabbinical court. I think that you are a perfect fit,” 
Rav Efraim said, “but first, we must obtain new clothes worthy of a 
distinguished Rav.” Rav Efraim barred Rav Shlomo from leaving his home 
for three days until the clothes were ready. If anyone were to see him in 
his shabby, foul-smelling clothes, all bets would be off. He would never 
get a job.

The next stop was the home of Horav Meir Teumim, zl, Rav of 
Brody, so that the Rav could converse with Rav Shlomo in learning and 
get a sense of what kind of peerless talmid chacham, Torah scholar, he 
was. After the Rav was favourably impressed with the young Rav’s
brilliance and unsurpassed erudition, it was time to visit Brody’s rosh 
ha’kahal. Obviously, a city of 25,000 Jews, which was home to many 
scholars, had a unique rosh ha’kahal. He was an individual who was not 
just wealthy and well-connected, but who was also an individual who 
knew his way around Shas, all of Talmud Bavli, and was comfortable in 
Shulchan Aruch, code of Jewish Law. He was a man who enjoyed his 
share of kavod, honour, and, due to his position, came to expect it. This 
time, Rav Shlomo had to be convinced that the man was actually 
erudite. Rav Shlomo felt that it was below the dignity of a talmid 
chacham to cower before an am ha’aretz, an illiterate person. He felt 
that the man’s money and power did not empower him with a level of 
dignity such that the Torah embodied within a talmid chacham should 
be denigrated for him. Rav Efraim Zalman explained that while he was 
absolutely justified in his feeling, the man was a scholar. If he wanted 
the position, he would have to accept the rosh ha’kahal.

All went well until the first Shabbos, when it was announced 
throughout the community that the new young Av Bais Din and Maggid
would address the congregation during davening. That Shabbos, the shul
was packed, standing room only. When Rav Shlomo ascended the 
podium, he took one look at the crowd and nearly passed out. He had 
never seen so many people, let alone delivered a lecture to them. He 
began to speak, and his anxiety took over to the point that the words 
that he emitted from his mouth were foreign to everyone – even to him! 
Rav Efraim understood what was happening, and he immediately 
exclaimed, “Fantastic, gevaldig! Brilliant! What an incredible thought!” 
Nu, when Rav Efraim spoke, the shul listened. They, too, “convinced” 
themselves that the gibberish they were hearing was brilliant dialectic 
from a young master. This caused Rav Shlomo to calm down and speak 
eloquently for the next four hours, during which he held the 
congregation spellbound.
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The question is obvious: Why did Rav Efraim Zalman focus so 
much on the externals, i.e. clothing, oration, presentation? Was his 
approbation not enough to garner support for his candidate? Rav
Teichtal explains that, “No, it was not enough, because people expect a 
Rav to present himself to be authoritative, impressive, and commanding 
obedience and respect. If the powerful people who expect everyone to 
defer to them do not respect the Rav, do not expect that he can be a 
people’s talmid chacham, an unparalleled posek, an individual who can 
engage young people and reach them, then he will not be successful. It 
is all about authority. While it is true that one must be able to 
appreciate greatness, something which is beyond the average boor, one 
must know whom he is expected to impress before he begins the 
interview. Even Yehoshua needed Moshe Rabbeinu with him.

...םימימתהנשינבםישבכינשתבשהםויבו
And on the Shabbos day: two male lambs in their first year, 

unblemished. (28:9)

Shabbos bears testimony that Hashem created Heaven and 
earth. Hashem imbued this day with unique spiritual character, 
distinguishing it from the other six days of the week, elevating it to a 
higher level of sanctity. Thus, on Shabbos when the Bais HaMikdash was 
extant, we could offer a Korban Mussaf, Additional Offering, similar to 
what is offered on Festivals and holy days. The Sefer HaChinuch explains 
that when we bring an offering, we fix our thoughts on the significance 
of the day and its broad degree of sanctity. Man is impacted by his 
actions. Thus, Hashem commanded us to perform specific actions for 
the sake of the day, which, in turn, will imbue us with its sacredness. In 
short, a korban reminds us that this day – i.e. Shabbos, Rosh Chodesh, 
Yomim Tovim – is spiritually unique.

Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, (Mitzvos B’Simchah) relates 
an inspiring d’rash, homiletic exposition, from Horav Yaakov Yosef 
Herman, zl, with regard to Shabbos. In the Hoshanos recited on Shabbos
Chol Hamoed Succos, we laud Klal Yisrael for their devotion to Shabbos 
Kodesh. We recite a number of accolades, one of which at first appears 
ambiguous and somewhat less than laudatory: Yosheves u’mamtenes ad 
k’los ha’Shabbos; “Who sit patiently on, before the end of Shabbos.” At 
first glance, this phrase implies that we are waiting for Shabbos to end, 
sort of looking at our watch every moment to see if we can perform a 
weekday activity. Rav Herman gave meaning to this verse via an incident 
that occurred personally concerning him.

Rav Herman’s daughter lay critically ill in the hospital. It was 
Erev Shabbos, and her parents had to make the painful decision: to leave 
her alone in the hospital for Shabbos, or stay with her and ignore the 
many guests that lined up by their door for the Shabbos meals. These 
were people who had nowhere to go, nothing to eat. These were people 
whose spiritual uplift for the entire week was derived from their 
Shabbos with the Hermans. Rav Herman decided that he must attend to 
the needs of these people. Hashem Yisborach would attend to his 
daughter. The mitzvah of hachnosas orchim, welcoming guests to his 
home, easing the travail of their lives, would stand to serve as a z’chus, 
merit, for his daughter.

It happened that another patient with the last name of 
Herman was at the hospital. Over the course of Shabbos this patient 
passed away. According to hospital regulations, a letter was supposed to 
have immediately been sent to the family of the deceased. By some 
quirk, a secretary erred and instead sent the death notification to the 
wrong Herman family. She sent the letter to Rav Yaakov Yosef Herman. 
When the telegram arrived on Shabbos, the righteous Hermans refused 
to accept it. It was Shabbos; they would not disrupt the kedushas, 
sanctity, and serenity of Shabbos. They would wait it out. The telegram 
was forwarded instead to their sister-in-law who read it and went to 
speak to the Hermans. They refused to listen to anything that was not 
Shabbos-related.

On Motzoei Shabbos, another telegram arrived, apologising 
profusely for the error. Indeed, they were pleased to inform the 
Hermans that their daughter’s condition had improved, and she was 
expected to be released in a couple of days. When Rav Herman was 

informed of the mix-up in telegrams, he realised p’shat, the explanation 
of the verse in Hoshanos. The Jew is lauded for patiently waiting until 
the conclusion of Shabbos before addressing any non-Shabbos related 
issues. He is in no rush. The weekday can wait. Now, it is Shabbos. Today,
he celebrates with Hashem.

Horav Zilberstein concludes with an incident that occurred 
concerning the saintly Rabbi Klonimus, father-in-law of the Maharshal,
who lived at the beginning of the sixteenth century. The Jewish 
community constantly suffered from the brutal anti-Semites and their 
blood libels. The Christians would claim that the Jews killed Christian 
children, so that they could use their blood to mix into the matzah
batter. While this claim was preposterous, the sadistic ruffians that 
comprised the peasant populace at the time did not require much more 
to agitate them sufficiently to create a pogrom against the Jews. During 
those dark times, the Jews were compelled to live surrounded and 
hounded by such hatred. Therefore, when a Christian child was found 
murdered on Shabbos, fingers were immediately pointed at the Jewish 
community. The Christian population was poised to obliterate the entire 
Jewish populace. Rabbi Klonimus immediately wrote various sheimos, 
Kabbalistic names and incantations, on a piece of paper and placed 
them by the murdered child’s body. Then, to the shock and awe of both 
the Christian and Jewish communities, the child arose and revealed who 
had murdered him. He then fell back, dead. The Jewish community was 
spared.

Everyone was overjoyed, except Rabbi Klonimus, who, while 
happy to have saved the community, was chagrined that he had 
desecrated Shabbos. Veritably, it was a matter of pikuach nefesh, to save 
Jewish lives, but he was troubled that his “slate” felt imperfect. Thus, 
prior to returning his holy soul to its Source, Rabbi Klonimus instructed 
that for the next one hundred years whoever passed his grave should 
throw one stone on it. (The punishment for Shabbos desecration is 
stoning.) He did what he had to do, but he was still troubled. After all, 
Shabbos is special.

Va’ani Tefillah

ךלתודוקפהוניתומשנלעו
V’al nishmoseinu ha’pekudos Lach.

And for our souls which are in safekeeping with You.
Chayeinu, our life; nishmoseinu, our souls/quality of life. We 

recognise that life without the neshamah Shenasata bi, the soul which 

You placed within me, has no meaning. What quality of life can be 

attributed to a life without meaning? Thus, we do not thank Hashem 

only for our lives, but for our souls as well, because one does not go 

without the other. Actually, our “life” is our neshamah, the spiritual, 

Heavenly component within us that endures forever, long after their 

physical body has ended its journey on this world.

What is the meaning of ha’pekudos Lach, “which are in 

safekeeping with You”? Pikadon in Hebrew means deposit or collateral. 

Horav Yitzchak Kirzner, zl, explains that the neshamah of a person is also 

called a pikadon, since part of the neshamah ascends to Heaven when 

we go to sleep at night. We pray that Hashem will “take care” of our 

neshamah and return it to us when we arise. Now, if we take a moment 

to digest this: At the moment of our awakening, we are “accepting” a 

delivery from Hashem: our neshamah! How can we just pull the blanket 

over our heads and go back to sleep?

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

AAnn  IInneexxppeerriieenncceedd  WWaarrrriioorr  
פינחס בן אלעזר בן אהרן  ““  1111::2255
הכהן השיב את חמתי מעל בני  
  ””ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 

“Pinchos the son of Elazar the son of Aharon 
Hakohen, turned back My wrath from upon 
B’nei Yisroel, when he zealously avenged My 
vengeance among them.” Why does the Torah 
go back two generations when identifying 
Pinchos, and why was Pinchos allowed to risk 
his life for what he did?  He could have easily 
been killed by the actions he took.  

 Moshe was to tell Pinchos: “Go tell 
Klal Yisroel that anyone who does something 
good for Klal Yisroel, or a Mitzvah, Hakodosh 
Boruch Hu will not hold back reward from 
him.”  Although he did not do it all by himself, 
for there were ten miracles that occurred for 
him that allowed him to do his act of killing 
Zimri and saving Klal Yisroel, nonetheless, 
Pinchos was rewarded.  Avos 2:2 “  וכל העוסקים

שם שמים שזכות אבותם  עם הציבור יהיו עוסקים עמהם ל 
 All who occupy themselves with“ – ”מסייעתם
matters of the Tzibur, the community, should 
exert themselves for the sake of Shomayim, for 
then the Zechus of their forefathers will aide 
them.”  One may have said that being the 
Pinchos had much help, he will not receive any 
reward, for it was the Zechusim of the Avos 
that saved him.  This is not so, for although 
Pinchos had much help, it is considered as if 
he did it on his own, and received reward 
accordingly. (שפתי כהן על התורה)  

 It says in the Medrash Rabbah 21:1 
- Hakodosh Boruch Hu said that according to 
the Din, Pinchos should take his reward.  In 
order to understand the words of this 
Medrash, we first need to understand why the 
Torah goes back two generations by saying, 
“ אלעזר בן אהרן הכהן פינחס בן ?” The Torah is 
coming to praise the act of Pinchos, and to 
publicize the great Mesiras Nefesh that 
Pinchos exhibited.  Pinchos killed two people 
at the same time with his sword.  While they 
were still on his sword, he went to all parts of 
the camp of Yisroel, and showed it to all of Klal 
Yisroel (Sanhedrin 82b).  This is something 
that only a natural warrior can do.  The Torah 
tells us that we should know that Pinchos was 
the son of Elazar, who was the son of Aharon 
Hakohen.  His father and grandfather were 
Kohanim, and had no experience or expertise 
in battle.  Pinchos did not inherit this spirit of 
a warrior from his father or grandfather.  
Perhaps one could say that it was not that he 
inherited from his father, but nonetheless he 
himself was a natural warrior.  The Torah 
says, “ויקם מתוך העדה” – “Pinchos got up from 
amid the assembly” – to tell us that Pinchos 
was part of the, “עדה” which refers to the 
Chachomim of Sanhedrin.  We see from here 
that Pinchos was not a warrior, rather he was 

an איש תם יושב אהלים – he was sitting in the 
Bais Hamedrash toiling in Torah.   We learn 
from this that Pinchos acted in this manner 
not because it was natural for him, but on the 
contrary, he went out of his comfort zone and 
what he is familiar with, because of the fire 
burning within him to do the Rotzon Hashem.   

Moshol – The king went out to the 
fields with his armed body guards.  While out 
in the fields, a band of armed robbers came to 
attack the king.  One of the king’s strong men 
jumped into action, and killed all of the armed 
robbers.  The king did not reward his body 
guard.  A few days later, the king went out 
again.  However, this time he did not take his 
body guard, but just took a plain and simple 
attendant of his, one who had no experience in 
warfare.  A powerful group of bandits came to 
attack the king. The attendant saw that the 
king was about to be attacked, and knew he 
had to do something.  He took the kings sword 
from his hand, and went to fight against the 
bandits.  He acted with great courage, and 
despite him not having any experience, and 
being outnumbered and overpowered, with 
great determination to save the king, he killed 
all of the bandits.  When the king returned to 
the palace, he gave great reward and honor to 
this attendant.  The king’s servants asked 
him, why is it that when you were saved a few 
days ago by your guardsman, you did nothing 
for him, while when you were saved today by 
your attendant, you gave him so much reward 
and honor?  The king responded that it is the 
job of the guardsman to protect him, and he 
was well prepared for such a situation.  So, 
while the king appreciated what he did – he 
did not do anything out of the ordinary.  
Conversely, the attendant had no experience 
in fighting, and did not truly have the ability 
to fight others.  It was not his job to do so.  The 
attendant showed great courage and loyalty to 
the king, by risking his life for the sake of the 
king, and going to battle in a place that was 
not familiar to him in any way.  Therefore, he 
deserved a great reward.   

The Torah is telling us that Pinchos 
was not a warrior of any sort, and he was like 
the attendant, who acted all for the sake of his 
King, despite it being very difficult for him for 
it was not something that he ever did.  This is 
the meaning of the Medrash – that because 
Pinchos went out of his familiar territory – he 
is entitled to receive reward.  (בן איש חי) 

 Pinchos demonstrated a tremendous 
Kiddush Hashem, by risking his life for the 
sake of the Name of Hashem.  When Rebbe 
Akiva was about to be killed Al Kiddush 
Hashem, he said, “  כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה
 All the days of my life I was – ”מתי יבא לידי
pained over the fact that I did not have the 

opportunity to be willing to risk my life Al 
Kiddush Hashem, and now I have the 
opportunity.  The Shlah Hakodosh explains 
that the Mitzvah of Kiddush Hashem is not 
like most other Mitzvos, where one is supposed 
to seek to do the Mitzvah.  Rather the Mitzvah 
of Kiddush Hashem is only when the 
opportunity comes, and one should not run 
after it.  It is for this reason that the Torah 
does not speak about the Mesiras Nefesh of 
Avrohom Avinu, rather it is only alluded to.  
Avrohom went and broke the Avodah Zarah of 
Terach, and because he took action, he was 
thrown into the fire because he would not 
accept any other God besides Hashem.  
However, had he not broken the Avodah Zarah 
he never would have been put in that position.  
While it was proper for Avrohom Avinu to do 
what he did, for at that point he needed to 
make it known that there is a G-d Who runs 
the world, the Torah did not want us to learn 
a lesson for future generations, that we should 
break Avodah Zarah which will potentially 
cause us to lose our lives.   

One could question Pinchos here, 
why did he do what he did?  He was putting 
himself in grave danger and could have been 
killed.  While it is nice to be Moser Nefesh, you 
are not supposed to put yourself in a situation 
where you will have to be Moser Nefesh.  To 
that the Torah says, “השיב את חמתי” – Klal 
Yisroel was in grave danger, for the wrath of 
Hakodosh Boruch Hu was upon them. Klal 
Yisroel were in peril and could have been 
killed out.  Therefore, Pinchos had no choice, 
he could not stand by idly and watch.  This 
situation is similar to Rebbe Akiva’s in which 
Pinchos needed to take action, and was Moser 
Nefesh for Hakodosh Boruch Hu.  Pinchos 
turned away the wrath of Hashem by his 
action and thereby saved Klal Yisroel. (פני דוד) 
 Pinchos was an איש תם יושב אוהלים – 
he spent his days within the walls of the Bais 
Hamedrash.  This was in his blood, as his 
father and grandfather also served Hakodosh 
Boruch Hu at all times – and they were not 
men of war.  The Torah tells us where Pinchos 
came from, and that for him to perform this 
great act was out of character for him.  He did 
not do it for it came naturally to him, rather 
he did so for the sake of Hakodosh Boruch Hu, 
and Klal Yisroel.  Zimri was rebelling against 
Hakodosh Boruch Hu, and Hakodosh Boruch 
Hu was angry at Klal Yisroel, to the extent 
that they were in mortal danger.  Pinchos 
turned away the wrath of Hakodosh Boruch 
Hu, and it was because he was doing so to save 
Klal Yisroel, he was allowed– and did that 
which was proper, by being Moser Nefesh.  
May we be Zoche to be Moser Nefesh for the 
Ribbono Shel Olam – each on our own level, in 
our own way.   
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PARSHAS PINCHUS 
DON'T UNDERESTIMATE THE POWER OF YOUR TORAH INITIATIVE 

The daughters of Tzelafchad possessed a passionate love for Eretz Yisrael. The Torah alludes to this love by tracing their 
genealogy back to Yosef who also displayed this special love by making his brothers take upon themselves an oath that 
his bones would with be carried with them for burial to Eretz Yisrael (Bereishis 50,25). In recognition of their righteousness, 
Hashem gave them the honor of being the catalyst for the pronouncement of a new chapter in the Torah dealing with the 
laws of inheritance. Similarly, the laws of Pesach Sheini were also brought about by those people who were not able to 
bring the first Korban Pesach since they were tamei mais. In that situation as well we find that a mitzvah that would have 
been written in the Torah in any case, yet it was initiated because of people who longed for it. Another mitzvah that was 
initiated by Yisrael was the mitzvah of Sefiras Haomer according to the Medrash brought by the Ran at the end of 
Meseches Pesachim. When Yisrael unsolicited began counting excitingly towards the future date of Matan Torah, Hashem 
transformed their yearning and counting for that momentous occasion into a mitzvah of Sefiras Haomer. Still another 
initiation that became a mitzvah for Klal Yisrael at that particular time only, was the extra day of Perisha separation and 
Taharah that Moshe alone commanded Yisrael to do. To Moshe's initiative Hashem agreed as evident of His giving of the 
Torah after the three days of preparation proposed by Moshe and not after the two days of preparation which He Himself 
commanded Yisrael. 
 
On each of these four initiations we find a different segment of Klal Yisrael who were the catalysts. This that Klal Yisrael 
initiated the mitzvah of Sefirah and it subsequently became part of the Torah is quite understandable. When an entire 
nation collectively demonstrates a yearning of the Torah, it has lasting impressions. However, when only a small group of 
Jews get together to plead that it is not fair to miss out on a mitzvah of Korban Pesach, because of which their pleadings 
become an initiative to bring about a new mitzvah for the entire nation, is pretty astounding. Yet an even more earth 
shattering initiative that became a narrative of the Torah is a story of these five women who approached Moshe about 
their father's inheritance and because of their love for Eretz Yisrael these new laws were written in the Torah. And finally 
there is the initiative of Moshe, one man alone, who decided to delay the giving of the Torah one day in order for Yisrael 
to have an extra day of preparation for Matan Torah. The fact that Hashem agreed to this change of plans by Moshe is 
mind boggling. Hashem was well aware that since the time of creation, the entire universe was in nervous anticipation of 
this coming event for they realized that their continued existence hinged on whether the Torah will be accepted or not. 
Yet nevertheless Hashem accepted Moshe's initiative. What we see from all of this is whether it be Am Yisrael's collective 
initiative, or a small group of men or women, and even if it is an initiative of one person alone, we have historical testimony 
that they all possesses the ability to have far reaching effect on the Torah, and the tide of Jewish History.  
 
The Daf Yomi was the brainstorm of one Yid, and the last Siyum Hashas in NY alone boasted over 100,000 participants. 
The beginning of the Chassidic Movement was an individual named the Baal Shem Tov, and Chassidim are still flourishing 
and continue to influence our nation decade after decade.  Rav Chaim Volozhin founded the first Litvish Yeshivah and up 
until today it still remains the mother of all Lithuanian style Yeshivos.  The Bais Yaakov Movement was founded by one 
woman and her group of followers, who changed Jewish Education forever. Artscroll, who printed the Schottenstein 
translation of Shas was the brainstorm of two individuals, and at the present time they have grown to be one of the largest 
if not the largest printer and disseminator of Torah books. The Chashmonaim Group who miraculously defeated the mighty  
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and skilled Greek Army, and who gave us the Yom Tov of Chanukah signifying the last open miracle gifted to Am Yisrael, 
unbelievably consisted of merely 13 members (Devarim 31,12 Rashi).  
 
Every Yid must believe in himself that with Hashem's help, he can make a difference in the advancement of bringing the 
final geulah. This can be seen from the word ןמא  which means emunah, in which contains the acronym of the three 
testimonies of the three categories who equaled Am Yisrael's power in leaving to Klal Yisrael a legacy from their initiatives. 
The letter א stands for םישנא  a chaburah of men, the letters נ in the first letter of םישנ  a chaburah of woman, and the 
letter השמ is the first letter of  מ  who represents the single individual.  
Even the word ינא  which conveys belief in oneself also alludes to the four categories of Klal Yisrael that have the ability to 
create an effective initiative. The letter aleph stands for םידחא  the small group of people (Korban Pesach Sheini), the letter 
yud stands for לארשי  the collective Am Yisrael and also דיחי  the single person alone (Moshe), and the letter נ represents 

םישנ  women (daughters of Tzelafchad). This is alluded to in what Dovid Hamelech says in Tehillim ןיאמ םירהה לא יניע אשא 
ירזע אובי   I lift up my eyes to the mountains and ask from which place will my salvation come. The word ןיאמ  hints to the 

four categories of people who made initiatives that became part and parcel of Jewish History. They are all hinted in the 
acronym of ןיא . Whether your initiative stems from םידחא א  a few men, י a yachid, לארשי  a collective effort of Am Yisrael, 
or םישנ ן  women, gird up the courage and begin actualizing. From these initiatives hinted in the word ןיא  that cover the 
gamut of participants who met success in their endeavors on behalf of Yisrael, ירזע אובי  you can draw ample strength and 
courage through הנומא  in Hashem and in yourself.  
 
Don't ever underestimate the power of your initiative. In starts with the first four letters of the word initiative which form 
the words IN IT. It sends the message that the first step for every successful initiative is that You have to be in it in order 
to win it! The rest is Siyatah Dishmaya. 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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בין המצרים תש’’פ
כבוד תושבי עירנו חברי קהילותינו שיחיו לאוי’’ט

Most of us are well aware of the עירוב and its functions; the original construction, 
the weekly checking and the repairs and adjustments that it needs on a constant 
basis. בס’’ד it runs smoothly, and almost “problem free”. With the מסירת נפש of many 
individuals, we have had the עירוב up almost every ’ק  even under difficult ,שבת 
conditions due to inclement weather, or because of repairs of the utility companies.

What many of us are not aware of, is that in order to carry out the smooth operation, 
we must have bucket trucks to be able to install and fix the components of the צורת 
 without which, we just cannot function. After months of having our trucks in ,הפתח
and out of the mechanic, the last of our trucks was pronounced dead, המקום ימלא 
.חסרוננו

Through the kindness and generosity of an electrician, we had been using his truck for 
the last couple months, although that caused a lot of stress to meet the approaching 
 deadline, but it worked. That is, until technical problems forced them to withhold שבת
the use of their truck, which brings us to where we are standing today. We have no 
truck available for repairs. Our management is in crisis mode. We cannot rely on 
.עירוב and we need, in urgency and emergency to continue our ,ניסים

We, the undersigned Rabanim, fully support this communitywide campaign as our 
 rely the Rockland Eruv and trust their respected Vaad Harabanim and קהילות
expert Bodkim. We therefore urge all of the members of our קהילות, to join us in this 
campaign to be able to procure the much needed trucks to continue servicing all of 
our עירוב needs.

 לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה, ותתברכו כולם משמיא בבריות גופא וסייעתא דשמיא.
מאתנו הרבנים המברכים ובשם ועד העירוב
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Khal Tiferes Tefillah
Khal Zichron 
Yaakov
Khilas Bais Yehuda
Knesses Yisroel
Kollel Lomdei Shas
Netzach Yisroel
Ohaiv Shalom
Ohavei Torah
R’ Horowitz
Reim Ahuvim
Sephardic
Sharei Tefilah of NH
Sharei Tefillah
Summit Park Shul
Tefillah LeMoshe
Tiferes Yisroel
Toldos Elazar Borov
Village Green
Young Israel
Zichron Dovid of 
Pomona
Zichron Michoel
Zichron Yitzchok
*partial list

Affiliated Shuls*:

David Auslander*
Ozer M. Fried
Avraham Glatzer
Shai Goldman
Shlomo Horowitz
Hillel Kurzmann
Zalman Lewis

Shragie Lieber
Yechiel Newhouse
Moishe Schreiber
Ari Silber
Shimmy Walfish
*former

845.354.eruv (3788) • www.RocklandEruv.org • P.O. Box 1161 Monsey, NY 10952

בס״ד
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ERU
V DIDN’T JUST HAPPEN.

It was:

Planned. Built. Expanded.
It still is:

Inspected. Maintained.

EVERY SINGLE WEEK.

WWW.DRYVEUP.COM/ERUV

I’LL BE FULFILLING MY DUTIES
of my partnership with my Eruv
WITH MY GENEROUS SUPPORT

SUNDAY & TUESDAY

JUNE 28-30
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בכל מערבין
נו  |  משתתפים בלימודו משתתפים בתיקו

בין המצרים שנת תש"פ לפ"ק

לכבוד תושבי עירנו וחברי קהלותינו שיחי' לאוי"ט,

רוב מנין ובנין פון תושבי מאנסי והגלילות זענען באקאנט מיט די פעולות פון די וועד העירוב דראקלענד, סיי 
דאס  אויך  ווי  בשבוע,  שבוע  מידי  עירוב  פונעם  זיין  בודק  דאס  עירוב,  פונעם  ארבייט  בוי  ארגינעלע  דאס 

פאררעכטן פונעם עירוב ווען אימער עס מאכט זיך א פעלער.

ברוך ה' די עבודת הקודש גייט אן שוין יארן לאנג כמעט אין קיין שום פראבלעמען, אלס א דאנק די מסירת 
נפש פון א שטאב פון צענדליגער בודקים און פאכלייט וועלכע געבן אוועק פון זייער צייט שלא על מנת לקבל 
די  גייען  וואך  יעדע  שבת.  עונג  ריכטיגן  א  האבן  קענען  זאל  ישראל  כלל  אז  והפרט,  הכלל  למען  פרס, 
דעם  אונטער  רעגן,  גאס  אינעם  אומשטענדן,  די  מינא  נפקא  קיין  נישט  עירוב  דעי  זיין  בודק  וואלונטירן 

ברענענדיגן זין, צו אין א שניי שטורעם, אלעס כדי צו מאכן זיכער אז דער עירוב איז כשר בתכלית הכשרות.

עס איז אבער דא איין פרט וועלכער איז אומבאקאנט. כדי מיר זאלן קענען אויספירן די עבודת הקודש על צד
היותר טוב, פארלאנגט זיך אזעלכע ספעציעלע טראק'ס מיט וועלכע מען קען זיך הייבן אין די לופטן, כדי צו

קענען דערגרייכן די עלעקטריק פאול'ס ווי עס געפונען זיך די צורות הפתח פונעם עירוב, וואס אן די סארט 
טראק'ס קומט אן גאר שווער צו פאררעכטן דעם עירוב ווען עס פעלט זיך אויס.

אבער ליידער צוליב די פולע יארן וואס אונזערע טראק'ס דינען שוין דעם עירוב אין ראקלענד קאונטי, האבן 
צו  דאס  פרובירט  האבן  מיר  נוצבאר.  נישט  מער  שוין  זענען  און  יארן,  זייערע  אויסגעדינט  טראק'ס  די  שוין 
פאררעכטן וויפיל עס איז נאר געווען מעגליך, אבער צו אונזער באדויער, איז אונזער לעצטע טראק געגאנגען 
האט  עס  ווען  טראק'ס  בארגן  געדארפט  האבן  מיר  און  וואכן,  פאר  לעצטע  די  אין  רוה  אייביגע  איר  צו 
די געטרייע  וואס האט געקאסט צופיל צייט פאר  געווען גאר א שווערע טירחה  אויסגעפעלט, און דאס איז 

וואלונטירן אין די קורצע ערבי שבתות.

 - - בהמלצת רבני העירוב שליט"א  נישט געהאט קיין צווייטע ברירה, און  וועד העירוב  דעריבער האט דער 
זיין און פינאנצירן צוויי  זיך קענען משתתף  פראקלאמירט א מאסיווער קאמפיין כדי אחינו בני ישראל זאלן 
נייע טראק'ס פאר די וועד העירוב, צו קענען פונקציאנירן על צד היותר טוב, און אויספירן די עבודת הקודש 

אויפן בעסטן פארנעם.

זיך  ישראל,  בני  אחינו  צו  אפעלירן  מיר  טוען  וואלונטירן,  און  בודקים  צענדליגער  די  בשם  און  הוועד,  בשם 
משתתף צו זיין אין דעם קאמפיין, און נעמען א חלק אין די שמירת שבת און עונג שבת פון טויזענטער תושבי 

מאנסי והגלילות.

בלי  נחלה  לו  נותנין  את השבת  המענג  "כל  ווערן  מקוים  אייך  ביי  זאל  עס  אז  זיין  זוכה  איר  זאל  זה  בזכות 
מצרים", און איר זאלט געבענטשט ווערן בבריות גופא ונהורא מעליא וסעייתא דשמיא, עדי נזכה לביאת גואל 

בב"א.

החותמים בברכה בשם וועד העירוב,

David Auslander*
Ozer M. Fried
Avraham Glatzer
Shai Goldman
Shlomo Horowitz
Hillel Kurzmann
Zalman Lewis

Shragie Lieber
Yechiel Newhouse
Moishe Schreiber
Ari Silber
Shimmy Walfish
*former

BOARD MEMBERS:

Ahavas Yitzchok
Ahavat Yisrael
Anshei Chesed
Anshei Sefard
Astor Place Synagogue
Ateres Rosh
B”M Ohr Chaim
B”M Torah Utefila
Bais Avrohom
Bais Elazar
Bais Eliyohu David
Bais Menachem
Bais Menachem-
Pomona
Bais Yaakov Yosef
Butchach
Chofetz Chaim
Congregation Ohel 
Moshe
Derech Emes
Kehilas Yeshorim
Kehillas Shar 
Hashameim
Kehillat New 
Hempstead

Khal Dexter Park
Khal Tiferes Tefillah
Khal Zichron Yaakov
Khilas Bais Yehuda
Knesses Yisroel
Kollel Lomdei Shas
Netzach Yisroel
Ohaiv Shalom
Ohavei Torah
R’ Horowitz
Reim Ahuvim
Sephardic
Sharei Tefilah of NH
Sharei Tefillah
Summit Park Shul
Tefillah LeMoshe
Tiferes Yisroel
Toldos Elazar Borov
Village Green
Young Israel
Zichron Dovid of 
Pomona
Zichron Michoel
Zichron Yitzchok
*partial list

AFFILIATED SHULS*:

Lenny Amdurer
David Auslander**
Moishy Baranker
Yisroel Braun
Eli Cohen**
Mordy Eisenberg
Alon Feig
Shua Feigelstein**
Zev Flamenhauft
Ozer Mordcha Fried
Zevy Fried
Nachum Geller
Naphtali Geretz
Abe Glatzer
Shai Goldman**
R’ Dovid 
Greenwald**
Moshe Hollander
Yisroel Jundef
Joel Kaplan
Yitzchok Kaufman**
Avi Katz
Yehuda Kleiman
Yaakov Eliezer Klein
Yitzchok Kolodny
R’ Zev Koschitzki
Akiva Kraus**
Shragie Lieber**
Avrumy Liner
Herschel Lorenz
Volvy Lowy

Meir Lowinger
Nossie Mehl
Zev Meltzer
Yanky Morgenstern
Barry Moskowitz**
Eli Nemetsky
Yechiel Newhouse
Yoel Perkowski
Avrumi Rand
Gideon Radisch
Bentzion Retter
Yehuda Ribiat**
R’ Yehuda Russack
Jacob Safrin
Mickey Salzman
Yanky Samet
Ahron Schiller
Yisroel Scott
Moshe Shucht
Zalman Silber
R’ Nesanel Sommer
Carl Steinhardt
Boruch Steinharter
Avi Stern
Ari Webber
Abba Weinberger
Avrohom Yitzchok 
Yarom
*partial list
**former/back-up

BODKIM*:

R’ Yechiel Chaim Richard שליט״א

R’ Chaim Leibesh Rottenberg שליט״א

R’ Chaim Schabes שליט״א

R’ Meshulem Nosson Spiegel שליט״א

R’ Chaim Schabes שליט״א
מפקח כללי

Shragie D. Lieber
Executive Director

Ozer Mordcha Fried
Director of Operations

Herschel Lorenz
Bentzion Retter
Maintenance & Repairs

וועד הרבנים

888.805.ERUV (3788) • WWW.ROCKLANDERUV.ORG • P.O. BOX 1161 MONSEY, NY 10952



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

*SUBJECT TO AVAILABILITY
**2 Volumes of Artscroll paperback are equivalent to 1 volume of the hard cover.

You can also fill out this pledge card & return in the 
enclosed reply envelope, with a check payable to 

“Rockland Eruv” or your CC info on the back.
Rockland Eruv is a registered 501(c)3 • Tax ID: 57-1200577

WWW.DRYVEUP.COM/ERUV

YES!
I’m happy to help the Rockland Eruv

purchase new Bucket Trucks with the 

following sponsorship, and receive 

Complimentary Seforim on Maseches Eruvin:

CHOOSE YOUR SEFORIM!*

Artscroll - English
MASECHES ERUVIN: 

DAF YOMI SIZE: VOL. 1 • VOL. 2

**PAPERBACKS: VOL. 1 (A&B) • VOL. 2 (A&B)

Artscroll - Hebrew
MASECHES ERUVIN: 

DAF YOMI SIZE: VOL. 1 • VOL. 2

**PAPERBACKS: VOL. 1 (1&2) • VOL. 2 (3&4)

HEBREW COMMENTARY SEFORIM:

פירוש חי

ההוד וההדר

שערי עירובין

שפה ברורה

המאור המבואר

ENGLISH COMMENTARY SEFORIM:

The Laws of an Eruv

The Contemporary Eruv 
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ISBN 978-1-68025-132-6

9 7 8 1 6 8 0 2 5 1 3 2 6

9 0 0 0 0

RABBI YOSEF GAVRIEL BECHHOFER

FOURTH EDITION
NEWLY REVISED AND EXPANDED

FOURTH 
EDITION

THE CONTEMPORARY ERUV is a comprehensive and lucid review of the laws of constructing and using an eruv, especially appli-cable to today’s urban neighborhoods. Compiled from many Talmudic and Rabbinic sources and presented in a clear, annotated and illus-trated format, this important work will benefit every Jew.
This fourth edition has been expanded by over 100 pages. It has been revised for even greater clarity, and includes a large number of new illustrations, many of which are in full color, making them easier to understand. The additional material in this edition includes many more practical issues and scenarios and a new section on dealing with the secular authorities.

THE
CONTEMPORARY

ERUV
Eruvin in Modern 

Metropolitan Areas

I’d also like to have names of loved ones
MEMORIALIZED ON THE NEW ERUV TRUCK:

SILVER SPONSORSHIP $360
CHOOSE 2 SEFORIM + 1 NAME ON AN ERUV TRUCK

PLATINUM SPONSORSHIP $702  בגימטרי’ שב”ת  

CHOOSE 4 SEFORIM + 1 NAME ON AN ERUV TRUCK

GOLD SPONSORSHIP $500
CHOOSE 3 SEFORIM + 1 NAME ON AN ERUV TRUCK

DIAMOND SPONSORSHIP $1200
CHOOSE 6 SEFORIM + 2 NAMES ON AN ERUV TRUCK

CUSTOM CONTRIBUTION $__________

CHAI SPONSORSHIP $1800
CHOOSE ANY OR ALL SEFORIM

+ MEMORIAL SPONSORSHIP BOX ON A ERUV TRUCK

LOYALTY SPONSORSHIP $180
CHOOSE 1 SEFER

BRONZE SPONSORSHIP $288  בגימטרי’ עירו”ב

CHOOSE 2 SEFORIM
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

))דדההייהה  קקררוובב  ווננתתררחחקק  (( יחפרק  -ותלמדם חוקי חיים 
    

    ששאאייללתת  ששללווםם  ההחחככםם  ממאאררייככהה  ייממייםם
טרם נעבור לנושא הבא, ברצוננו להגיב 

מופלג  על מכתב ביקורת שקיבלנו מת"ח
 -(ובעל פה מראשי הישיבות בארץ ישראל 

, בו הוא מלין כי ברגע מעוד מספר ת"ח)
'דברי  גליונותשמגיע לבנין הישיבה 

ח' בתוך מאגדי החוברות, הוא רואה "שי
כי לא אחד ולא שנים, אצים רצים 
בסקרנות גם בזמני הסדרים, כדי לקרוא 

יים אלו, וביקש שנדפיס דברי אלוקים ח
  בימי שישי. ותאת הגליונ

אשרינו, שזה סוגי הביקורות שמגיעות 
אלינו, מי יתן ויהיו כל עם השם נביאים... 
שצמאים כל כך לדברי תורה מתורתן של 

יניים, גדולי הדור ומחכים לזה בכליון ע
שטין לדוידוע כי מרן רה"י הגר"ג א

שליט"א חוזר ואומר כי צריך שלכל אחד 
יהיו  סקרנות' לדברי תורה, שאלויהיה '

  'חדשות' שלו. אשרינו.ה
ומובן, שאין תפקידנו להתערב בהחלטות 
ובסדרי ישיבה אך ברצוננו להסב את 
תשומת לב לדברים שכותב הגאון רבי 
אפרים שטראוס שליט"א, משגיח 
בישיבת קול תורה בירושלים ומי שהיה 
לנאמנו הקרוב של רשכבה"ג הגראי"ל 

פנינים  -שטינמן, בספרו 'נאות אפרים 
  רבותינו מאורי הדור'. מ

ונעתיק מעמוד קפ"ב: שאלתי את מרן 
הגר"ח קניבסקי בדבר השאלה שנשאלה 
בזמנו בישיבה האם מותר להפסיק 
באמצע הלימוד, באמצע הסדר, כדי 
לראות אדם גדול, כי לכאורה יש בזה 
להרבות יראת שמים אצל הרואים. 
שאלה זו נשאלה בעקבות כך שהגר"ח 

באולם שמחות  עצמו הגיע לסנדקאות
סמוך לישיבה, ובחורים רצו ללכת 
לראותו, כמובן שלא אמרתי להגר"ח 

  שהשאלה עליו...
הגר"א שטראוס מביא שהגר"ח ענה לו, 
את הירושלמי תענית פ"ד ה"ב דרבי 
חנינא אמר על עצמו שהאריך ימים ואינו 
יודע, האם מפני שנתמנה אחרי רבי אפס 
או מפני שכד הוה סליק מן טבריה 

יפורין, היה מעקם איסטריטא לשאול לצ
בשלומו של רבי שמעון בן חלפתא בעין 
תינה ע"ש, הרי רואים כאן את הענין 
הגדול של שאלה בשלומו של אדם גדול 
שמפני זה האריך ימים, ודימה הגר"ח את 
ראיית פניו לשאלת שלומו, שיש בזה 
מעלה רוחנית גדולה. [וגם לענייננו, 

תורה בכך  הכבוד הרב שרוחשים הבני
שהם צמאים לכל דברי תורה, יתכן וגם 
זה דומה לשאלות שלומו, ויש גם לחלק 

  כמובן].
כמובן, איננו מביעים דיעה אלא רק 
מציינים לדבריו הנפלאים של הספר 

  הנ"ל.

  
    בבעעלל  ''ננאאוותת  אאפפררייםם''

    בבממחחייצצתת  ררבבייננוו  ששללייטט""אא
    

    אאתת  ממיי  ממווצצייאאייםם
נשוב לנושא בו עסקנו: התנהגות הילד 

אורחותיו, ובשורות הבאות נביא המשנה 
את הוראת רבינו לגבי הנהלת המוסד 

  החינוכי.
לשם כך פנינו אל נכדו אהובו של רבינו 
הגאון רבי מרדכי צביון שליט"א ראש 
ישיבת ברכת יוסף בקרית הרצוג, שבמשך 
שנים זוכה לעסוק בחינוך. הוא מעיד, כי 

מים לגבי בחור רבינו אמר לו כמה פע
"אסור להוציא אוי ששמתנהג לא כר

אותו מהישיבה, אפילו אם הוא מקולקל 
ומתנהג שלא כראוי, צריך למצוא את 
הדרך לטפל בו, אך לא על ידי להוציא 

  מהישיבה". 
ולאידך גיסא הורה לו כי, 'אם הבחור 
במצב שמקלקל אחרים, אז כבר אין 
ברירה וחייבים להוציא אותו מיד, אפילו 

תו, מכל אם הישיבה כן יכולה לתקן או
מקום מכיון שהוא מקלקל אחרים אין 

  רשות להשאיר אותו בישיבה'.

  
    ההגגרר""ממ  צצבבייווןן  ללייממייןן  ססבבוו  ררבבייננוו  ששללייטט""אא

    
    ממששגגייחח  אאוו  רראאשש  ייששייבבהה

עדות נוספת מעיד הגר"מ צביון, שלגבי 
מקומות המיועדות לבחורים חלשים, 

עיקר התפקיד  אמר לו רבינו שליט"א
בישיבה הוא המשגיח, ולפעמים הראש 
ישיבה פחות נחוץ ממשגיח, והסביר: 
תפקיד המשגיח לראות ולדאוג לרוחניות 

כהוגן,  של הבחור ושילמד ויתנהג
במסגרות כאלה הרי התפקיד של 
המשגיח משמעותי הרבה יותר, אם לא 
ישגיח, מי יודע מה יעשה הבחור, וגם 

  למדו... בלעדי הראש ישיבה גם י
  
  
  
  
  

מעניין להוסיף, כי רבינו העריץ מאוד את 
המשגיח בישיבה שלמד בה בפתח תקוה, 
הגאון רבי דוב זוכובסקי ואת המשגיח 
רבי יחזקאל לווינעשטין זצ"ל, שרבינו 

(ואי"ה הזכיר אותו לא פעם לשבח 
  .בהזדמנות נרחיב על הקשר ביניהם)

    תתממווננהה  ננדדייררהה  בבפפררססווםם  רראאששווןן::  
דדפפווננבביי''זז  ההגגהה""צצ  ררבביי  ייחחזזקקאאלל  ההממששגגייחח  

    ללווייננששטטייןן  ממששתתתתףף  בבששממחחתת  ננייששוואאיי  תתללממיידד
  

לסיום, אומר לנו הגר"מ צביון כי כשהחל 
לעסוק בתחום החינוך, הדריך אותו רבינו 
לא אחת ולא שנים 'בימינו העיקר הוא 
לקרב את הבחור, לקרב ולקרב', לא 
כבעבר כי היו צריכים להדריך את צורת 

, והמדות טובות, הלימוד, את ניצול היום
כי כל אלו בודאי חשובים אך בתחילה 

  ובעיקר צריך לקרב. 
    

    תתחחננךך  אאתת  עעצצממךך
מעיד הג"ר יצחק אוהב ציון: באחת 

צתו של רבינו, הפעמים בהם נכחתי במחי
ליו והתלונן על בנו הבחנתי כי אב פנה א

הילד שלא מתנהג כראוי, ופירט מספר 
  בעיות, וביקש לדעת מה לעשות.

לו בחיוך: תחנך את עצמך! רבינו אמר 
אם אתה תהיה מחונך בשלימות, גם הבן 

  יעשה אחריך...
  דוגמא אישית!...

אאווההבב  צצייווןן  בבממחחייצצתת  ררבבייננוו  עעםם    ההגגרר""יי
    אאחחדד  ממסספפררייוו

 
  
  
 
  

  ההבבההררהה
בגליון הקודם הובאה במדור זה תמונה 
מסוימת עם כיתוב שהשתמע ממנו  

להוי ידוע שהדבר   ,פגיעה באיזה ציבור
 .ארע בשגגה גמורה, ועמנו משגיתנו תלין
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 פפנניינניי  ההפפררששהה 
 רראאהה  ממעעששהה  ווננזזככרר  ההללככהה

יָיָדדווֹֹ   חח  ּבְּבְ חח  רֹרֹמַמַ ּקַּקַ ּיִּיִ הה  וַוַ דָדָ עֵעֵ ��  הָהָ ּתּתוֹוֹ םם  מִמִ ּיָּיָקָקָ ןן  וַוַ הֵהֵ ּכֹּכֹ ןן  הַהַ רֹרֹ ןן  ַאַאהֲהֲ רר  ּבֶּבֶ זָזָ עָעָ לְלְ ןן  אֶאֶ סס  ּבֶּבֶ חָחָ יינְנְ אא  ּפִּפִ ּיַּיַרְרְ במדבר פרק   (::וַוַ
ססוברש"י ביאר "  )כ"ה, ז חָחָ יינְנְ אא  ּפִּפִ ּיַּיַרְרְ  .'מה ראה? 'ראה מעשה ונזכר הלכה ""וַוַ

 

שמעתי כי הכוונה בזה, שכאשר פנחס למד את הסוגיות בהלכה, צייר כל 'היכי תמצא'  
שיכול להגיע לאדם לאור ההלכה שלמד, כדי שבעתיד יוכל ליישם את מה שלמד. ואכן 
כשראה את מעשה זמרי, נזכר מיד במעשה שצייר בזמן שלמד את ההלכה הזו, והרגם  

 .ע"פ דין
שכל עולמו זו התורה ומצוותיה. רואה כך את העולם.  מי שחי כל הזמן עם ההלכה, ומי 

 .הוא רואה את כל העולם כלים והמחשות למה שכתוב בתורה ולמה שנלמד בהלכה
 

 ??ממהה  רראאהה  ההססטטייייפפללרר  בבייררקקווןן
זצ"ל,   ההססטטייייפפללרר שליט"א עם אביו חחייייםם  קקננייבבססקקיי מסופר שפעם אחת הלך מרן רבי

יבוא במהירות, הראה לו את לקטוף סכך ליד הירקון, לפתע קרא הסטייפלר לבנו ש
הירוקת שעל פני המים ואמר לו, 'הנה, זו כוונת המשנה במסכת שבת שאמרה שלא 
יעשה אדם פתילות 'בירוקה שעל פני המים'. אמנם רבים באים לירקון, הם רואים  

 .שם הרבה דברים. אבל הסטייפלר ראה את המשנה
 

 ההייםם  ההגגדדוולל
שליט"א נדיב שהגיע   קקננייייבבססקקייההגגרר""חח   ופעם אחת הביא ראש ישיבה אחד אל

מגיברלטר. הציג ראש הישיבה את האורח ואמר לרבי חיים מהיכן בא. כששמע רבי 
חיים מהיכן הגיע האורח, אמר בהתפעלות גלויה, 'גיברלטר... אה גיברלטר'. לתמיהת 
האורח והנוכחים הסביר רבי חיים כך, ישנה ברכה מיוחדת שתיקנו למי שרואה את 

 ."רוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדולהים הגדול, "ב
אלא שב'משנה ברורה' מוזכר ספק אם הברכה הזו היא על הים התיכון שנקרא 'הים  
הגדול' בשל קרבתו לארץ ישראל, או שמא הכוונה היא על האוקיינוס. אבל אתה 
שיושב בגיברלטר, ורואה משם ניתן לראות באחת גם את הים התיכון וגם את  

אוקיינוס, אתה יכול לברך את הברכה לכולי עלמא. כי כאשר ראשו של הרב מונח  ה
 .תמיד בתורה הקדושה, הוא שומע גיברלטר ורואה את הים הגדול

 
 ככממהה  ממככוועערר  אאוותתוו  ההאאיישש

מעשה ברבי שמעון בן אלעזר, שבא ממגדל עדר  )באבות דרבי נתן פרק מ"א( חז"ל מביאים
ומטייל על שפת הים. ראה אדם אחד שהיה מכוער  מבית רבו, והיה רוכב על החמור 

 ?'ביותר. אמר לו 'ריקה, כמה מכוער אתה, שמא כל בני עירך מכוערים כמותך
  .אמר לו, מה אעשה? לך לאומן שעשעני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית

כיון שידע רבי שמעון שחטא, ירד מן החמור והיה משתטח לפניו, א"ל נעניתי לך  
. א"ל איני מוחל לך עד שתאמר לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית. מחול לי

 ?רץ אחריו ג' מילין. ותמוהה, דרך שיחה זו של התנאים
ביאר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א את הדברים   (פרשת בראשית) ""דדררךך  ששייחחהה""  בספר 

הקטע וכו', הרואה את החיגר ואת  )רכ"ה ס"ט שו"ע או"ח ( ע"פ השולחן ערוך: הדין הוא
 .אם הם ממעי אמם, מברך משנה הבריות, ואם נשתנה אחר כך מברך דיין האמת

וכדי לדעת כיצד לברך, שאלו, האם כל בני עירך כן? ונמצא א"כ שכבר ממעי אמם היו 
כן, וברכתו 'ברוך משנה הבריות'. אך אם לא כל בני עירו כן, היינו שנשתנה אח"כ. א"כ 

 .'ברכתו 'ברוך דיין האמת
וזה מה ששאלו. הרי לנו שרבי אלעזר ברבי שמעון כשראה אדם מכוער ראה דיני 

  ברכות ולא כיעור.
  ))יייישש""ככ  לליידדיידדייננוו  ההרר""רר  אא..  אאררללננגגרר  ששללייטט""אא  עעלל  ממססייררתת  ההדדבבררייםם((

 

 פנחספרשת  391 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 מבצע מיוחד לחודש הקרוב!!!
 בלבד ₪ 100הקדשה ע"ג הגליון  בסך 

  כל הקודם זוכה! 
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר 
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים  

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

  ללוולליי  תתווררתתךך  ששעעששוועעיי    
  אאזז  אאבבדדתתיי  בבעענניייי

  
שאר בשרי הקרוב שגר בלייקווד  
שבארצות הברית ביקש ממני לסדר  

להיכנס לרבן של ישראל מרן  לו תור 
שר התורה רבי חיים שליט"א ובכה 
לרבינו שהוא עסוק וטרוד קשות על  
המחיה ועל הכלכלה ואין לו זמן  
ללימוד תורה והוא לא יודע מה 
לעשות אמר לו שר התורה בחביבות  
כבר הקדימו אותך בשאלה בתקופת  
אבי תנועת המוסר מרן רבי ישראל 

כה אמר סלנטר זכר צדיק וקדוש לבר
לאותו יהודי רבי ישראל סלנטר  

אם תלמד מוסר אתה  ,תלמד מוסר
תראה שיש לך הרבה זמן ללימוד  
התורה הקדושה. ואכן שאר בשרי  
מצא כמה שעות ביום לשקוע בדברי 
 .תורה ולשכוח מכל טרדות הפרנסה

  

קקוובבללססקקיי      ההרר""רר  אאבבררההםם  ייששעעייההוו((יייישש""ככ  לל
  ששללייטט""אא  עעלל  ממססייררתת  ההדדבבררייםם))

  

  עענניינניי  אאררץץ  ייששרראאללששוו""תת  בב
  

אווירא דא"י מחכים רק בתורה או  ש. 
 גם בדברים אחרים? 

 ".ררקק  תתווררהה" ת.
 

האם אווירא דא"י מחכים גם   ש.
 כשבא רק לביקור?

 ".ככןן  ((קקצצתת))" ת.
 

האם אווירא דארץ ישראל מחכים  ש.
 יותר בירושלים?

 ".עעיירר  ההעעתתייקקהה" ת.
 

האם אווירא דארץ ישראל מחכים  ש.
 בעבר הירדן?

 ".ללאא  ממצצאאננוו" ת. 
  

((ממתתווךך  ההסספפרר  ההחחדדשש  ההעעווממדד  ללרראאוותת  אאוורר    
בבייממייםם  אאללוו  עעלל  עענניינניי  אאררץץ  ייששרראאלל  ממאאתת    
        יידדיידדייננוו  ההחחששוובב  ההרר""רר  ממררדדככיי  צצייווןן  ששללייטט""אא))

 

  חחייייםם  זזאאבבלרפואת 
בתושח"י אאוודדלל  בבייללאאבן 

  ייצצחחקק    ברכת מזל טוב לידידינו החשוב הרה"ג רבי 
 שליט"א לרגל הולדת הבן נ"י בשעטו"מ אאווההבב  צצייווןן

 ששררהה  פפעעששאאבן  חחייייםם  בבררווךךלזכות 
שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
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רא אומרת שיש לך יצר הרע ולא רק שיש לך פירושו שהגמ
על היצר יצר הרע, הגמרא מעידה שאתה לא תוכל להתגבר 

 הלך עליך! –אם הקב"ה לא יעזור לך   הרע שלך!

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר שכל העניין שלו זה 
 תפילה!

נמצא במלחמה! מלחמת היצר הרע! ועיקר הכלי זין אתה 
שלך זה התפילה! אם אתה רחוק מתפילה, אתה נכנס 

 לקרב בלי שום נשק!

 הנשק של הבנאדם זה התפילה! זה הנשק!

להורים האלו, הבן שלכם, לא רק שיש לו רק יצר  אמרתי
הרע ואין לו יצר הטוב, אלא שהוא נמצא במצב קשה, שלפי 

זה טוב! זה החיים  –דעתו היצר הרע זה לא יצר הרע 
היפים! אם אדם לפחות הוא יודע, זה יצר הרע, זה לא טוב, 
כואב לי שאני נופל, כואב לי שאני נכשל, כואב לי שיש לי 

וב, אז לפחות הוא יודע שיש יצר הרע וצריך תאווה, ט
 להלחם איתו.

פה, הבן שלכם הוא לא מבין אותכם, לפי דעתו היצר אבל 
הרע זה החיים היפים! זהו! האייפון הזה, וכו', הוא לא 

 מבין בכלל מה אתה רוצה ממנו!

כל ילד יש לו רק יצר הרע!  –ואת זה כל הורה צריך לדעת 
א יודע להתפלל? הוא יודע לעמוד וכי הו אין לו יצר הטוב!

מול ה' ולהגיד: "רבונו של עולם! יש לי יצר הרע! תעזור 
 לא! –לי!" 

ההורים, האבא והאמא, לא מבינים את זה שצריכים אם 
כי אתם היצר הטוב של הילדים!  –להתפלל על הילדים 

של  אתם היצר הטוב של הילדים! תעמוד, תגיד: "רבונו
עולם! תרחם על הבן שלי! תרחם עליו ותרחיק אותו מכל 

! אנא הקב"ה! הכל בידיים שלך! רק אתה החברים הרעים
יכול להפוך את הלב שלו! עכשיו הוא נמצא במצב שהוא 
חושב שזה החיים היפים, רק אתה יכול להפוך לו את הלב! 
רק אתה יכול לתת לו דעת! רק אתה יכול! לחבר אותו עם 

 בר ירא שמיים! רק אתה יודע איך לעשות את זה!איזה ח

לו, אתה מדבר איתו, אתה כועס, אתה מאבד את אמרתי 
הכח שלך, אח"כ אתה רב עם האישה, בקיצור, והילד בכלל 

 לא מבין מה אתה רוצה ממנו.

 תפילה! להתקרב לעבודת התפילה!רק 

ו של עולם! הוא יש לו רק יצר הרע, שהוא חושב שזה רבונ
אם  ! היצר הטוב של הילד הזה זה אתה! זה את!הכי טוב

לא תעמוד בתפילה אז מה יהיה עם הילד הזה! מובן מה 
 שיהיה איתו.

אם אדם עובד עם עצמו, ויודע שיש לו יצר הרע, והוא נלחם 
עם היצר הרע הזה בתפילות, מבקש מה' שיתן לו כח 
להתגבר על היצר הרע שלו. אז ממילא הוא יכול להבין את 

  השני.

הנה, יש מציאות שאפילו האבא והאמא, גם הם אין אבל 
להם יצר הטוב בכלל, רחוקים מהעבודה של התפילה. אז 
איך יעזרו לילד שלהם? מי יוציא אותם מהבית סוהר 

 שלהם קודם?

 תתחזקו.

יק, רבי צבי הירש, הוא כותב מכתב, פה פשוט, צדיש 
הייתה לו כל כך עבודה על מידת השלום, ככה הוא כותב: 
"...והנה באתי לבקש שיהיה שלום בצוותא חדא בין 

ואז אני מבטיחכם כל הטוב...שיהיה הכל טוב, חברים...
 ..."צומח מן פירוד הלבבותכי כל הדחקות וכל הייסורים 

 ת. אם יהיה שלום יהיה רק ברכוכי 

 ומדבר פה עוד באריכות ממעלת השלום.

לדבק איש באחיו באהבה וזה  על כן אחי העיקר הגדול"...
 ".תכלית החסידות ושרשה

עכשיו אני עוסק בכל העניין הזה של 'אני אוהב כל בדיוק 
יהודי', יש כבר שלטי חוצות, יש מדבקות, יש את 
הצמידים, מסכות, ממש לראות להפיץ את זה, תדע לך, 
כשאתה אומר את המילים 'אני אוהב כל יהודי', זה כבר 

 כל אחד יתחזק. משפיע עליך טוב!

 

 

 

 העלון 

לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן 
 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 
לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה 

 בתוך שאר כל נפטרי ישראל
ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של 

ואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפ
 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

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

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה

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

 

להזמנת הספרים, חוברות ודיסקים של מורנו הרב שלום 
 ארוש שליט"א:
0522240696 

לשמיעת שיעור זה בשידור חוזר, 
בקו ושמיעת שיעורים נוספים, 

 :[4]שלוחה האמונה
026444250 

 

להרשם לקבלת ניתן 
צינתוק בכל פעם 

שמתקיים שידור חי, על 
 9ידי לחיצה על המקש 

 בכניסה לקו
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! מיד עשיתי תשובה! אמרתי: "רבונו של עולם, אני ומיד
אני רוצה מה שאתה  –מצטער שבכלל רציתי משהו... 

 רוצה! 

יהיה ככה או  לדעתי, הבנתי ככה. אבל בשבילי, אם נכון,
 הכן והלאו שווים!". דבר בשבילי! יהיה הפוך, זה אותו

תנגד, הכל נהיה רגוע, והוא חזר ועשה מה ההוא שהומיד 
 שרציתי.

אין להם ילדים? זה הכי טוב  הזהדבר ראשון תאמין! הזוג 
 בשבילהם! אין דבר כזה! ממש שמחים!

אמרנו, בלעם לפי דעתו, זה לא טוב מה שבורא עולם ומה 
 וכבוד!מחכה לו שם כסף, החליט בשבילו! לא ללכת? 

וזה לא משנה, כל אחד עם העניין שלו, זה ילדים, זה 
פרנסה, זה זיווג, כל אחד, לפי דעתו מה שבורא עולם עושה 

 איתו זה לא טוב!

, ה' יתברך יש גם כל העניין של הקורונה, משהו קורה פה 
אין!  –לו איזה רצון פה, בורא עולם עושה מה שהוא עושה 

רק להחזיק באמונה! לא מעניין אותי כלום! אני רק רוצה 
להאמין בך! זה מה שאתה רוצה? אני שמח במה שאתה 
רוצה! ואני רק רוצה דבר אחד, להאמין בך! אני לא רוצה 

 כלום בעולם הזה! רוצה להאמין בך!

הדרך לכאן חשבתי על זה, שמעתי את המאזינים ברדיו, כל 
י חייבים לחזק את הציבור איך שהם שבורים, אמרת

 כי רק זה הכח היחידי שיש לבנאדם, כל האמונה! באמונה.

 כשאדם יש לו אמונה יש לו שמחה.ממילא 

תבקש מה': "תן לי אמונה! רבונו של עולם, אני רוצה דבר 
אחד, קודם כל אני רוצה להאמין בך! שאני נמצא בידיים 

ואתה  טובות, שתמיד אתה אוהב אותי, ואתה שומר עליי,
ה רק טוב! קודם כל אני רוצה אמונה! עושה רק טוב, ויהי

רק טוב יהיה! כי בורא עולם הוא טוב ועושה רק טוב. רוצה 
להאמין בך! ואם החלטת שזה מה שיהיה? אתה עושה את 
הכי טוב בשבילי! אני לא מביע שום רצון! אני רוצה 
להאמין בך שאתה עושה בשבילי את הכי טוב! ולשמוח 

 תה עושה איתי".במה שא

רבנו אומר ששלמות השמחה, להשיג ולתפוס את היגון 
ואנחה, ולהכניס אותם לתוך השמחה. זה לא חכמה להיות 
שמח ולשכוח את כל העצבויות שלך והפחדים שלך. לא. 
כשאתה שמח, תקרא לכל היגון ואנחה שלך: "בא בא, על 
מה אתה עצוב? על זה? עכשיו שאני שמח, בואו אני אכניס 

 אותכם לשמחה!". כי כשאדם שמח יש לו דעת.

וחז"ל אמרו שבכל ציבור צריך שיהיו צדיקים, בינוניים, 
. וכותב ר' נתן שהעניין של להכניס את הרשעים ורשעים

לציבור, זה להכניס את היגון ואנחה לתוך השמחה. כי 
 צריך להתפלל בשמחה. אין! תפילה זה להתפלל בשמחה!

 עבדו את ה' בשמחה!

בכל אופן מאוד רציתי לחזק אותכם, כיוון שבאמת אדם 
כמו שהסברנו. להאמין צריך להאמין בקב"ה, פשיטא, 

אבל הכי בתורה הקדושה, ודאי. להאמין בצדיקים, בטח. 
 להאמין בעצמו! –חשוב 

בשביל לחזק את הנקודה הזו, נספר לכם סיפור אמיתי 
 שהיה, מהבעל שם טוב הקב"ה.

מיכל מזלוטצ'וב. והוא מספר  צדיק, רבי יחיאלהיה 
שבפעם הראשונה שהוא הגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב 
ביקש מכל מי שהיה נוכח שם שיכבדו אותו. ולמה צריכים 
לכבד אותו? אמר להם הבעל שם טוב, שאבא של רבי 
יחיאל מיכל מזלוטצ'וב, רבי יצחק, הייתה לו את הנשמה 

שהיה רואה  הכי קטנה בדור, הכי קטנה! הבעל שם טוב
נשמות, הוא מעיד, שהייתה לרבי יצחק את הנשמה הכי 

ובכח העבודה שלו הוא הגיע לדרגה של רבי קטנה בדור! 
 שמעון בר יוחאי!

, שיבין שאין דבר כזה ז קודם כל זה מלמד את הבנאדםא
  הכל תלוי בעבודה!נשמה קטנה, 

רבנו יונה, בשערי תשובה כותב, שהדבר הראשון בעבודת 
ה', שידע ערכו וחשיבותו. אין! זה הדבר הראשון! אתה 
רוצה להכנס בעבודת ה'? תדע את הערך שלך ואת 

 החשיבות שלך! זה הדבר הראשון.

 "...שידע האיש העובד ערך עצמו ויכיר מעלתו...".

אפילו  יש לך נשמה קדושה! כל אחד! –צריך לדעת אתה 
נשמה קטנה, אבל נשמה קדושה! חלק אלוק ממעל! זה 
חלק מה' יתברך, ממש! תדע את הערך שלך! כל שכן, 

ואז אדם  תחשוב על אבותיך, כל יהודי, מה השורשים שלו?
 יכול להתגבר על כל היצרים שלו.

אדם מאמין בעצמו, אז הוא יכול להתגבר על כל אם 
התאוות, יכול להתחזק היצרים שלו, יכול להתגבר על כל 

ה' אוהב אותו! ה' אוהב את בתפילה, כי הוא מאמין ש
התפילה שלו! אוהב את התורה שלו! אוהב את המצוות 

התפילה שלו היא חשובה מאוד אצל והוא מאמין ש שלו!
 בורא עולם, והוא כל דבר יכול להשיג עם התפילות שלו!

ה?' אני? מה התפילה שלי כבר שוובנאדם שחושב 'לא, כל 
רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר שזה נקרא כפירה! רבנו  –

כותב בליקוטי מוהר"ן, שהמצווה שנעשית על ידי הקטן 
שבקטנים, בלי שום שלמות ובלי שום דבר, הקב"ה יש לו 

תאמין בעצמך!  –לכן דבר ראשון  שעשועים גדולים ממנה!
 שהתפילה שלך חשובה אצל הקב"ה.

' יתברך אוהב אותך, שומע שלך, במצוות שלך, הבעבודה 
 אותך ומשגיח עליך, ואתה יכול להגיע לכל דרגה ודרגה.

היה לי השבוע איזה שהוא מקרה, הגיעו אליי זוג הורים, 
והבן שלהם עזב כבר את דרך באו להתייעץ איתי. היות 

התורה. האבא אמר שזה ממש מקומם אותו, ומעציב 
אותו, והוא כמובן מוכיח את הבן שלו, אומר לו 'כמה 
השקעתי בשבילך, וככה אתה עושה לי...', וכו', כי הוא 

 רוצה שילך בדרך שלו.

לכולכם, לכל מי ששומע אותי, אמרתי לו, ואני אומר אז 
מה לא יודעים עם ישראל?  –שראל וזו הבעיה של כל עם י

הם לא יודעים שיש להם יצר הרע, והם לא מה חסר להם? 
יודעים שאין להם יצר טוב, יש להם רק יצר הרע. אז 
בנאדם שיש לו רק יצר הרע, יש לו רק יצר טוב, זה מובן 

כי יצר אז למה? למה אין להם יצר טוב?  מה שיקרה איתו?
 צר הטוב!, זה יטוב זה תפילה והתבודדות

אדם אין לו עבודה של תפילה והתבודדות אז אין לו אם 
 יצר הטוב!

 הרי הגמרא אומרת שאלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו!
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כול לעשות מה דבר כזה! יש השגחה! אין מציאות שהרע י
שהוא רוצה! הרע יכול לעשות מה שהוא רוצה לעצמו! וגם 
 אם הקב"ה גזר שמישהו, שעל פי דין מגיע לו, אז בסדר!
אבל לחשוב שהרע יכול לעשות מה שהוא רוצה? חס 

 ושלום!

זה רע, וה' לא נתן לו! ולא רק שלא נתן לו, עוד ה[ך לו הנה 
וזו ההוכחה בשבילי שאין דבר כזה  את הקללות לברכות!

הרע יכול לעשות מה כישופים, עין הרע. אין דבר כזה! 
שהוא רוצה בעולם?! מה פתאום!! יש השגחה פרטית! 

 יש שמירה! הרע לא יכול לעשות מה שהוא רוצה!

אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה לעצמו, 'הבא להטמא  
הוא יכול לטמא חים ש'! לכן כתוב 'לו'. כי לא פותלופותחין 

גם את העולם, מה פתאום! פותחים 'לו'! זה מה שאתה 
זה הרצון שלך? תקח. אבל הרע לא יכול  רוצה? יאללה קח!

לעשות רע לעולם! אין דבר כזה! בורא עולם משגיח על 
 העולם! אף אחד לא יכול לנגוע בך אם לא בגזירת הבורא.

השגיח ראינו עין בעין, ישתבח שמו, איך שה' יתברך 
ומשגיח עלינו, בכל התקופה של הנגיף הזה עכשיו, ניסים 
ונפלאות! ישתבח שמו! כל ההשגחה שיש פה בארץ ישראל 
 זה מעל הטבע, מעל השכל. איזו שמירה! ישתבח שמו לעד!

פה רק איזה מהלך של ה' יתברך, נראה מה שה' יתן לנו יש 
 להגיד לכם.

 ה פתאום! בורא לעולם! מפחדים כל מיני פחדים, מיש 

אתם צודקים, המצב לא נורמלי, להיות בבית,  נכון,
והילדים בבית, הכל נכון, בסדר, אתם צודקים. אבל יש 
בורא לעולם! ואם הוא החליט, וזה מה שהוא החליט 
שאנחנו צריכים לעבור? שמחים ואומרים תודה לה'! 

 שמחים כפשוטו שמחים!

כל אחד  אמרה שהיא נפלה לדיכאון, וכמה אנשים,מישהי 
עובר מה שעובר. כי לא רוצים לבטל רצונם מפני רצון 

 הבורא.

 כל אחד יש לו את הרצונות שלו, נכון! אבל בורא עולם נכון,
רוצה משהו אחר! לכן רק האמונה יכולה להחזיק את 

 הבנאדם.

שאדם ממש מבטל רצונו מפני רצון ה'! זה  ומה זה אמונה?
הכי טוב בשבילי! מה שבורא עולם החליט בשבילי? אז זה 

 , ואני אתחזק! אני אגיד לו תודה ואני אשמח

ועל ידי שאדם שמח ומתחזק אז הוא יצליח לעשות דברים, 
כי הוא שמח וחזק. ויצליח לחזק את כל הבית! הכל הוא 

 יכול! כי הוא חי באמונה, ה' איתו.

וזו ההזמדנות להסביר עוד פעם את העניין הזה של 
עדיין לא היו להם  שש שנים התודה. איזה זוג, שבערך

ילדים, ולא דיברו איתי ישירות, רק דרך תלמיד שלי. אמרו 
שהם עושים כל מה שאני אומר, ומה שאני אגיד להם יעשו. 
אם אני אגיד להם לעשות שש שעות תודה הם יעשו, מה 
שאני אגיד להם! והם עושים בלי סוף, כל מיני השתדלויות, 

כלום, גם מה שאני אומר רוחניות וגשמיות, ולא עובד 
להם, לעשות כל יום חצי שעה תודה, וזה לא מועיל! גם שש 
שעות הם עשו תודה, לא חצי שעה, ושום דבר לא מועיל 

 להם.

אז בא אליי התלמיד שלי, וסיפר לי את כל זה, אז אמרתי 
לו שיגיד להם: שלצערי הרב אין להם בכלל אמונה. 

להם אמונה, בכלל!  אבל בכלל אין לכאורה הם זוג חרדים,
 ואמונה גימטריה בנים, וזהו, לכן אין להם ילדים.

לא משנה מה שאני אגיד להם, כשאדם אין לו אמונה ולכן 
הוא לא יצליח לעשות מה שצריך, אין! רק כשיש אמונה. 
אם אין אמונה גם הוא לא יצליח לעשות מה שהוא צריך 

שאני  לעשות, וגם אי אפשר לעזור לו. אז הוא ביקש ממני
אסביר למה אין להם אמונה, הם עושים שש שעות, חצי 
שעה, בקיצור עושים מה שאומרים להם, אז מה? למה אין 

 להם אמונה?

לו, תגיד להם מה שאני אגיד לך ואז תראה שאין אמרתי 
, תגידו לקב"ה: "רבונו של עולם, להם אמונה. תגיד להם

ים! אתה לא רוצה שיהיו לנו ילדים? גם אנחנו לא רוצ
ואנחנו אומרים לך תודה, וזהו! רוצים מה שאתה רוצה!". 
הוא הלך אמר להם, אמרו לו: "מה פתאום! אנחנו נגיד 
לקב"ה שאם הוא לא רוצה אנחנו גם לא רוצים?! מה 

 פתאום!".

 אין להם אמונה. כי 

אדם אומר: "טוב! מה שה' ירצה! אני מתבטל לפעמים 
דם צריך להגיד לא! גם זה לא נקרא אמונה. א –לה'!" 

אני שמח! הדבר היחידי שאני רוצה בעולם הזה לקב"ה: "
זה רק לחיות באמונה! ואם זה רצונך אני שמח במה 

", לא שאדם אומר: "טוב מה אני שאתה עושה איתי!
אני רוצה מה שאני רוצה, אבל מה שה' יעשה? באמת 

 ירצה! מה אני יכול לעשות... טוב, אני נכנע לפני ה'...".

 ה לא נקרא הכנעה ולא נקרא אמונה!, זלא

]מישהו מהקהל שאל שאלה: ובמקביל להמשיך להתפלל 
 הרב?[

לא. קודם כל, אדם מאמין, כשיש לו צרה הוא לא מתפלל, 
אם הוא מתפלל אז הוא לא מאמין, קודם  רק אומר תודה. 

אחרי שהוא אומר תודה, באמת כל הוא אומר תודה. 
תודה, כי טוב, אין ברירה, תודה! ולא 'טוב, אני אומר לך 

זה מה שאתה רוצה, תודה! בסדר, אני לא רוצה מה 
שאתה רוצה, אבל בסדר, זה מה שאתה רוצה, טוב, 

  תודה'.

שמח הוא יקבל בלי תפילה, כי יש לו את הכלי כשאדם 
. ככה לקבל. וגם אם הוא יתפלל זו כבר תפילה עם אמונה

ה לאדם זו תפילה בלי אמונה, כמו שהסברתי שזה דומ
שאומר לקב"ה: "לא מתאים לי מה שאתה עושה איתי, 

 תשנה את זה, תעשה תשובה".

מתבוננים בעמקות, זה נשמע כאילו יש פה אמונה, כשלא 
 יש  פה הכנעה, הנה! מה שה' רוצה! הבנאדם מתבטל לה'!

לא! אמונה זה כשאדם אומר לקב"ה: "באמת אני לא אבל 
זה מה שאתה רוצה אני רוצה אמונה! ואם  –רוצה כלום 

וזה המצב שלי שעכשיו אני נמצא בו? זה רצונך? אני  ,עכשיו
 רוצה את זה! ואני אומר לך תודה מכל הלב!".

 ! אם זו המציאות שלך, זה רצון ה' עכשיו, נכון?עובדה

היה לי איזה נסיון, רציתי משהו, לפי מה שה' נתן לי להבין 
 שזה טוב שיהיה, וזהו! ורציתי ככה.

היה תלוי בעוד מישהו, והמישהו הזה אמר 'לא!', זה אבל 
 הוא לא רוצה את זה.
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אמרו לי שזה כל כך קשה המצב הזה, באמת כבר כמה 

הילדים עוד פעם לא הולכים לבית ספר, וישיבות עוד פעם 
 רוצים לסגור אתם, בתי כנסיות. אנשים סגורים בבתים.

ממש עכשיו , ואנשים אמרו לי שזה מכניס אותם לדיכאון
באתי מהרדיו, התקשרו אנשים ואומרים שהם בדיכאון. 
 למה? קשה להם! הילדים עוד פעם בבית, וכל ההסגר הזה.

 .אם אפשר שאני יחזק אותםוביקשו ממני 

אז באמת מה שרבנו הקדוש אמר על העניין של האמונה, 
ראינו את זה ועכשיו אנחנו רואים את זה, שהכח היחידי 

מונה. בלי האמונה, המציאות היא של הבנאדם זו הא
קשה, אף אחד לא אומר שזה קל, ואנשים מתמודדים עם 
בעיות קשות של פרנסה, וילדים בתוך בית, כבר לא 

 הולכים למסגרות, וזה קשה.

לפני שנסביר איך זוכים לאמונה, נדבר קצת מפרשת 
פרשת בלק, מי שקורא בפסוקים השבוע. פרשת השבוע 

שית, מה ההבדל בין מי שיש לו רואה, ממש בצורה מוח
 יראת שמיים, לבין מי שאין לו יראת שמיים.

מי שאין לו דעת, יכול לקרוא על בלעם, ולהגיד: "תראה! 
איזה בעל אמונה! איזה דיבורים של אמונה הוא מדבר!". 
אבל מי שיש לו דעת הוא יודע שאין לו אמונה ואפילו טיפת 

 אמונה לא הייתה לו.

את זה? בלק שלח לבלעם משלחת, לקרוא יפה אני מוכיח א
לו שיבוא לקלל את עצמו. טוב, אמר להם: "לינו פה 

 הלילה", ונשמע מה דעתו של בעל הבית של העולם.

 לכאורה, הבנאדם בעל אמונה!

ה' אומר לו: "מי אלו שבאו אליך?", אמר לו בלק בן  טוב,
ציפור שלח אליי, וכו'. טוב, אומר לו הקב"ה: "לא תלך 

 ולא תאור את העם כי ברוך הוא". עמהם

מר לך את דעתי, שאלת מה דעתי בעניין? אז אני או הנה,
 שלא תלך ואל תקלל כי העם הזה ברוך הוא, זו דעתי.

הרי ידוע, אנחנו בני אדם, אז הרבה פעמים הייתה לנו 
הסתכלות כזו, והרבה פעמים אח"כ גילינו שטעינו, 

הדרך בעבודת בעבודת ה' אפילו, אדם חושב 'לא! זו 
השם!', באיזו שהוא שלב הוא מבין שיש דרך שהיא יותר 
נכונה, ומשנה את דעתו. כי אדם אין לו דעת מושלמת, אז 
הוא לפי מה שהוא השיג עכשיו, הוא משנה את דעתו. כי 

 רק בנאדם.אדם הוא 

 אי אפשר להגיד דבר כזה על בורא עולם, חס ושלום! אבל
עתו לנצח נצחים! לא שייך בורא עולם, אם זו דעתו, זו ד

אצל הקב"ה שישנה את דעתו או שישנה את רצונו, לא 
 שייך! 

מה היה צריך להגיד להם בבוקר: "שאלתי את הבורא, לכן 
 וזהו! העניין הזה סגור!".

הוא תמיד פה רואים שאין לו שום אמונה. כי המאמין כבר 
מבטל את רצונו לפני רצון ה'. עושה רצונו כרצון ה'. הוא 
יודע 'זה מה שבורא עולם החליט בשבילי? שאני לא אקבל 
את הכסף מבלק, ולא אקבל את הכבוד? זה מה שהוא 
 החליט בשבילי, וזה הכי טוב בשבילי!'. לכן אין לו אמונה.

לפי דעתו המשובשת של בלעם הוא מבין יותר טוב כי 
שזה הכי טוב בשבילך? אתה  מהבורא. בורא עולם החליט

רצית ללכת לקבל כסף וכבוד נכון? אבל אני אומר לך 'לא! 
אל תלך!', אתה בעל אמונה? תבין שזה הכי טוב בשבילך! 
כי בורא עולם רק הוא יודע מה טוב בשבילי! רק הוא יודע! 

 ה'!  גמרנו! בטל רצונך מפני רצון

שאין לו אמונה. כי לפי דעתו הוא פה כבר אני מוכיח לכן 
זהו זה! כבר שאלת את בורא מבין יותר טוב מהקב"ה! 

עולם, והוא גילה לך את דעתו ורצונו שלא לקלל את העם 
הזה! הוא אמר לך! וכי אצל בורא עולם יש שינוי של רצון? 

 ח"ו!

אז זה כלפי עם ישראל. וכלפי בלעם? הרי אתה יודע שבורא 
שבילך, הוא יודע מה הכי טוב עולם יודע מה טוב ב

בשבילך! אז הוא החליט שלא תלך, ולא תקבל את הכסף 
פה, גמרנו! אתה יודע שמה שבורא עולם מחליט בשבילך 

 זה הכי טוב בשבילך.

הבלעם שלא  אבלהמאמין מבטל רצונו מפני רצון הבורא. 
הוא רצה שבורא עולם יבטל רצונו מפני רצון עצמו,  מאמין

 'טוב! לך!'.שהקב"ה יגיד 

ככה בורא עולם אמר לו, שהוא ראה שבלעם חוזר ובאמת 
 ושואל, ישר אמר לו 'לך עמהם'.

פה מהפרשה הזו יש הוכחה חד משמעית, שאין כישופים, 
עובדה! הנה  ואין עין הרע, ואין קללות, אין כלום! למה?

נכון? היה לו כח  הוא, הולך עכשיו, בשבילך מה? לקלל!
ור! מה שהיה מוציא מהפה ה' ישמור! קללה אדיר, ה' ישמ

אז מה היינו חושבים? שזהו! גמרנו! הנה, בדרך שאדם 
רוצה לילך מוליכין אותו, והוא רוצה ללכת לקלל, אז 

אבל לא! בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, זה  גמרנו!
, לתוך ביוב, לעצמו! אם הוא רוצה ליפול לתוך טינופת

אותו. זה מה שאתה רוצה?  לתוך תאוות, לעצמו? מוליכין
לך! אבל אם זה נוגע למישהו אחר? כל שכן שזה נוגע לכלל 

אין מי שיכול  יש השגחה! –ישראל שהם תכלית הבריאה 
לקלל אם בורא עולם לא רוצה שיקלל! אין מי שיכול 
לעשות כישוף אם בורא עולם לא רוצה שיעשה כישוף. אין 
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קנאות אמתית
קצת  אותנו  משאיר  פנחס  שעשה  המעשה 
בתמיהה. מצד אחד פנחס קינא את קנאת השם, 
שהוא  לכאורה  לחשוב  אפשר  היה  שני  מצד  אך 
עשה עבירה, שהרי הרג ראש שבט מישראל ללא 
בית דין שיורו לו על כך ומתוך התלהטות של הרגע. 

טוב  דבר  בתור  להתפרש  יכולה  קנאות  אותה 
לנהוג  כיצד  ללמוד  צריכים  ואנו  רע.  דבר  בתור  או 
הנראית  מצווה  ישנה  לפעמים  דומים?  במצבים 
כעבירה או להפך, אז איך נדע אם זה באמת טוב 

לעשות אותה או לא?

התשובה לכך נמצאת בתחילת הפרשה, הקדוש 
ברוך הוא מעיד על פנחס שעשה את המעשה לשם 
שמיים, כמו שנאמר "בקנאו את קנאתי" – לא את 

קנאת עצמו, אלא את קנאת השם.

אומר  הוא  ברוך  הקדוש  הדברים  את  ליישב  כדי 
במפורש "הנני נותן לו את בריתי שלום", כך שלאף 
אחד לא יהיה פקפוק במעשה שעשה. אילו פנחס 
היה עושה את המעשה מתוך כוונה אחרת ונגיעות 
אישיות, נניח שהיה שונא את זימרי בן סלוא, היה 
רוצה לנקום בו או שהיה רוצה להפוך לגיבור ולזכות 

בתהילה, אותו מעשה היה נחשב לעבירה.

וטוב  חשוב  כך  לכל  המעשה  את  שהופך  מה 
שם  לקדש  לפנחס  שהייתה  התמימה  הכוונה  זו 

שמיים, למרות הסכנה שבכך. 

ישנם מעשים רבים שאנו יכולים לעשותם בצורה 
זהה, ובכל זאת פעם אחת המעשה ייחשב כמצווה 
מזהירה  למשל  התורה  כעבירה.  אחרת  ופעם 
עבירה,  שעובר  אדם  להוכיח  מצווה  ישנה  שאמנם 
אך עם זאת לא תישא עליו חטא. אם למשל נתחיל 
שלא  מי  כל  את  הכנסת  בבית  ולהעליב  לצעוק 
שעשינו  כאילו  אז  ההלכה,  פי  על  בדיוק  מתפלל 
מצווה, אבל האמת היא שעשינו עבירה בכך שביישנו 
בפנים,  שנמצא  במה  תלוי  הכל  אנשים.  אותם  את 
אם זה לשם שמיים, אף אחד לא יתחיל להתעצבן 
ושנאה,  כעס  ישנם  כאשר  אסור.  זה  שהרי  ולכעוס, 
נעשית  לא  והמצווה  נקיים  לא  שאנו  מוכיח  הדבר 
לשם שמיים, אלא לשם עצמנו. הדרך הטובה היא 
רוח  נחת  לעשות  רצון  מתוך  הדברים  את  לעשות 

להשם יתברך.

ברוב המקרים אנו שופטים את האנשים והמצבים 
את  לדעת  ומבלי  שלנו  האישית  ההסתכלות  מתוך 
מאוד  קל  בפנים.  שיש  ומה  האמתיים  הפרטים 
משהו  מתוך  שליליים  דברים  אדם  על  לחשוב 
שראינו, למרות שיתכן שהמניעים של אותו אדם הם 
הפעולה לשם שמיים, מה שהופך את אותה פעולה 

לחיובית מבלי שנדע על כך.

מה  יודעים  שאנו  בטוחים  כולנו  האדם  מטבע 
ואפילו  האחרים  את  שופטים  כולנו  רע,  ומה  טוב 
עם  להם  עוזרים  שאנו  וחושבים  אותם  מוכיחים 
שמיים".  "לשם  נעשות  שלכאורה  שלנו  ההערות 

אם הדבר אכן נעשה לשם שמיים בתמימות ומכל 
הנכונים.  למקומות  ויגיעו  יישמעו  הדברים  אז  הלב, 
לתועלתנו  הדברים  את  נעשה  המקרים  ברוב  אך 
הפרטית מתוך נגיעות אישיות. אמנם נהיה בטוחים 
שאנו פועלים מתוך דעת התורה, אך זה רק בגלל 
שבמקרה דברי התורה הסתדרו לרצוננו האישי.  זה 
לא חכמה לעשות מה שנוח ומסתדר, אלא שצריך 
לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה.

 מנהגי בין המיצרים חלק א‘
הימים שבין שבעה עשר בתמוז לבין צום 
המיצרים“  ”בין  ימי  נקראים  באב,  תשעה 

מה המקור לכך?

ימים אלו נקראים על שם הפסוק (איכה א‘ ג‘) ”כל 
רודפיה השיגוה בין המיצרים“.

ואמרו חז“ל (במדרש איכה שם) שהם 
בתמוז  עשר  שבעה  שבין  הימים 
לתשעה באב, שבהם נכנסו האויבים 
לירושלים, ופרעו פרעות בישראל, עד 
את  החריבו  שבו  באב,  תשעה  יום 
בית המקדש. ולכן נוהגים כמה מנהגי 
אבל וצער מיום שבעה עשר בתמוז 
(ד‘  עובדיה  חזון  באב.  תשעה  אחר  עד 
תעניות עמוד קכה) ועי‘ בירושלמי (תענית פרק 

ד‘ הלכה ה‘).

לעשותם  שלא  להיזהר  צריך  דברים  אלו 
בימים אלו מחשש סכנה?

יש להיזהר שלא ללכת במקום שמם מתחילת  א. 
שעה רביעית של היום (בסביבות 10.00 בבוקר) 
שעה 16.00)  (בסביבות  תשיעית  שעה  סוף  עד 
בימים  השולט  שד  שהוא  מרירי,  קטב  מפני 
כט).  אות  א'  פרשה  רבתי  (איכה  רבה  מדרש  ההם 

ולכתחילה יש להיזהר בזה גם בתוך העיר אם 
המקום שמם. כך משמע ממסקנת דברי החזון עובדיה 
(עמ' קכו) ועי' שם שהביא מחלוקת הפוסקים בדבר זה ויש 

מקילים בתוך העיר. 

ההורים יזהרו שלא יכו את ילדיהם בשעות אלו,  ב. 
המלמדים  וכן  בדבר.  סכנה  חשש  שיש  מפני 
להכות  שלא  יזהרו  תלמידים 

התלמידים אפי' ברצועה קלה. 

יש להזהר בימים אלה שלא  ג. 
ומכל  לצל,  חמה  בין  ברחוב  ללכת 
במי  דווקא  היא  הקפידא  כל  מקום 
בין  שהוא  בשביל  כסדר  שהולך 
באופן  כשעובר  ולא  לצל  החמה 
אקראי בין חמה לצל המצויה בדרך. 
קנייבסקי  חיים  הרב  הגאון  מרן 

שליט"א (קרא עלי מועד פרק ב' אות יט). 

בימים אלו יש להקפיד יותר משאר ימות השנה  ד. 
מהליכה למקומות שיש בהם חשש סכנה. מקור 

חיים (אות יד).

ראוי להמנע מעשיית ניתוח (שאינו דחוף) בימי  ה. 
בין המצרים. ואם הדבר קשה עכ"פ יש להקפיד 
מר"ח אב, ולכל הפחות משבוע שחל בו ת"ב. 
מרן הגאון הרב שמואל וואזנר זצ"ל (מבית לוי בין המצרים 

אות י"ב).

בין  בימי  ובים  בבריכה  לרחוץ  מותר  הדין  מן  ו. 
המצרים אור לציון (חלק ג' פרק כ"ה אות ה'). 
סכנה  משום  בזה  לחשוש  שצריך  אומרים  ויש 
לים  מהליכה  חוששים  ויש  אלו.  בימים  אף 
פאת  ה'  (חלק  חמד  שדי  הסכנה.  מפני  אלו  בימים 
השדה מערכת בין המצרים סימן א' אות י') ובספר ארחות 
מובא  קכט)  עמוד  ב'  חלק  זצ"ל  קנייבסקי  הרב  (על  רבנו 
שהרב לא נתן לילדים לנסוע לים בבין המצרים משום סכנה. 

לעמוד  שיכול  עמוק  שאינו  במקום  נכנס  ואם 
שם מותר לכתחילה. תשובות והנהגות (חלק ב' סימן 
רסג) ואין חילוק בכל זה, בין אם הלך לים לפני 

ס"ח  פרק  ג'  (חלק  האיש  אשרי  לא.  או  המצרים  בין 
אות כא) ואור לציון (פרק כ"ה אות ה').

המצרים,  בין  בימי  במטוס  בטיסה  חשש  אין  ז. 
במידת  הימים  בתשעת  להמנע  ראוי  אולם 
(הליכות  זצ"ל  אויערבך  הגרש"ז  מרן  האפשר. 

שלמה פרק י"ד אות כ'). 

בימים  דוקא  הנצרכת  מצוה  לצורך  הולך  אם  ח. 
ש"שומר  משום  הנ"ל,  לסכנות  לחוש  אין  אלו, 
מצוה לא ידע דבר רע". התעוררות תשובה (סי' שמח).

לטיולים  מהליכה  להמנע  שיש  אומרים  יש  ט. 
בכל ימי בין המצרים. שדי חמד (חלק ה' פאת 
י').  אות  א'  סימן  המצרים  בין  מערכת  השדה 
שבכל  אלא  להקל,  ניתן  אב  ר"ח  עד  ולמעשה 
אופן יש למעט בזה מחמת אבל של ימים אלה. 

שו"ת שבט הלוי (חלק י' סימן כ"ו).

מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַמֵהר  ַאַנ"ׁש  ֶאת  ְמאֹד  ִהְזִהיר  ַרֵּבנּו 
ִאם  עֹוד  ְוָאַמר  ָהַר"ן,  ְּבִשֹיחֹות  ַּכּמּוָבא  ֻמְקָּדם, 
ַחס ְוָׁשלֹום, ִנְגַזר ַעל ָהָאָדם ָלמּות ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, 

ֶׁשְּכָבר ִיְהֶיה ְלַאַחר ְּתִפָּלתֹו (שיש"ק ד- תרכו) 

ָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן: ִעְנַין ַהִהְתּבֹוְדדּות 
ִמְּבחּוץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִמְנָהגֹו  ֵסֶדר  יֹוֵתר  ַקל 
ָלָאֶרץ, ְּבִהְתַּכְּונֹו ַעל ִעְנַין ַהִהְתּבֹוְדדּות ִמחּוץ ָלִעיר 
ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ְלִהְתּבֹוֵדד חּוץ ָלִעיר, ּוִמּשּׁום ֶׁשאֶרץ 
ְּבָכל  ָתּה  ּוְקֻדּׁשָ ְוָקדֹוׁש  ָטהֹור  ֲאִויָרּה  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל 
ַרב  ִחּלּוק  ֵיׁש  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה  ָמקֹום, 

ְמאֹד ֵּבין ָהִעיר ְלחּוָצה ָלּה. (שם ג-תקפא)

ׁשּום  ָלנּו  ֵאין  ַנְחָמן:  ב"ר  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָאַמר 
ָגה ְּכַלל ּוְכַלל ַּכָּמה ָהִיינּו ְמַקְּבִלים ֵמאֹור ַרֵּבנּו  ַהּׂשָ

ִאּלּו ָהָיה ֵּביֵנינּו ַאֲהָבה ְוַאְחּדּות. (שם ג-תקעט)

פנינים
חסידות ברסלב
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"והם מחזירים לי אהבה"...
בחיפה  נפטר  תשע"ה,  שנת  בתמוז,  לכ"א  באור 
בן  והוא  ויז'ניץ,  מסערט  הגר  אליעזר  רבי  האדמו"ר 
הנהיג  שנה  מחמישים  למעלה  במשך  שנים.  צ"א 
האדמו"ר את קהילתו בחיפה, במאור פנים ובענווה 
רבים  יהודים  אף  כמותם.  למצוא  שקשה  מופלגים 
- שומרי מצוות ושאינם - נמנו על משחרי פניו של 
אחת:  מפעם  יותר  העידו  חסידיו  אלפי  האדמו"ר. 

"כל אחד חש אצלו כבן 
יחיד"...

ההלוויה  מסע  טרם 
אחד  התבקש  ההמוני, 
האדמו"ר,  מחסידי 
שטטנר  שמחה  הרה"ג 
שזכה  שליט"א, 
הרבי  עם  הדוק  לקשר 
שנים  במשך  זצ"ל 
מעט  לספר  רבות, 
הנערץ.  האדמו"ר  על 
והצער  הכאב  למרות 
הרב  ניאות  זו,  בשעה 
לספר  הרבים  לזיכוי 

מאוצרו:

שנה  כעשרים  "לפני 
(מאמו)  אחיו  נפטר 
מסערט- האדמו"ר  של 

רבי  הוא  הלא  ויז'ניץ, 
אדלר  נפתלי  חיים 
ישב  האדמו"ר  זצ"ל. 
ֶאחיו,  עם  יחד  שבעה 
מאות  בין  הגעתי  ואני 
החסידים לנחם" מספר 

הרב. 

הדברים  "מטבע 
הבית  שכזה  באירוע 
הומה מאישים חשובים 

סקרנים.  המוני  מצטופפים  לבין  כשבין  ועוזריהם, 
האבלים עצמם, לרוב, שקועים באבל ובניסיון לקלוט 
קשה  ה"רגילים"  החסידים  את  הרב.  הקהל  את 
נכנסתי  "כאשר  שכזה.  בזמן  כבשגרה  לקבל  מאוד 
במרחק,  וישבתי  פנוי  כיסא  איתרתי  הבית  אל 
המתנתי שהאזור שליד הרבי יתפנה ואני אגש לומר 
את המילים שאומרים בעת ניחום אבלים. האדמו"ר 
הבחין בי לפתע וסימן לי להתקרב. ניגשתי, מופתע 
שהוא בכלל הבחין בי. הרבי ניסה למצוא לנו במקום 

בו יש כמה ס"מ של שקט למשהו אישי..."

נקודה  ומדגיש  בהתרגשות  עוצר  שטטנר  הרב 
סיפור:  בתוך  סיפור  מעין   - שקרתה  נוספת 
הן  לכיוונו.  והתכופפתי  האדמו"ר  אל  "התקרבתי 
יושב הוא על כיסא נמוך עקב דיני האבלות, וראיתי 

שרצונו שנדבר בפרטיות. 

על  נרכן  שאני  מה  משום  נדמה  היה  לאדמו"ר 
ברכיי לעברו. הוא נדרך!

לי  אמר  הברכיים",  על  לשבת  ליהודי  "אסור 
באידיש, כשכמובן, כוונתו לכך שאינו מרשה שאכרע 
כופפתי  הכל  בסך  שאני  אותו  הרגעתי  בגללו.  ברך 
את רגליי מעט, אבל אני עדיין עומד, ואז הוא נרגע. 
לא  שאני  כרגע,  אותו  שתופס  מה  שזה  ראיתי 
אתאמץ יתר על המידה 
תשמעו  ועכשיו  עבורו. 
לו  חשוב  היה  מה 

לשאול:

קודם  חודשים  "כמה 
משפחתי  קרובת  לכן 
רפואי  מצב  עברה 
טיפול  שהזקיק  כלשהו 
כמובן  נכנסנו  ומעקב, 
שבירך  הרבי  אל 
בשלום,  יעבור  שהכל 
לרופאים  אותה  והפנה 
זו.  בבעיה  המטפלים 
לנחמו  כשנכנסתי  כעת, 
מה  כל  זה  באבלו, 

שהטריד אותו...

עוד  שהיו  הסתם  "מן 
שבאו  מקרים  מאות 
לפניו מאז שהיינו אצלו, 
וכעת הוא נמצא באבלו 
עד  וראיתי  אחיו  על 
כואב  שהאובדן  כמה 
לו. אבל הוא זכר שלפני 
שבועיים הייתה בדיקה, 
לדעת  מעוניין  הוא 
נקודה  בסדר!..."  שהכל 
שהאדמו"ר  נוספת 
מאז  סיפר":  בעצמו 
ילד  לראות  מסוגל  אינני  האדמו"ר,  אמר  השואה, 

שבוכה או סובל. 

נרגש   – חופניים  מלוא  אהבה  להם  מעניק  אני 
את  בפשטות  ואמר  נשמתו,  עמקי  עד  האדמו"ר 
בניו  המוני  כלפיו  חשו  שכנראה  הבא,  המשפט 

היחידים – והם מחזירים לי אהבה..."

הרב שטטנר מסיים שלפני כשלושים שנה ומעלה, 
לצורך  האדמו"ר  של  חדרו  אל  ורעייתו  הוא  נכנסו 
לחדר  נכנס  ממקומו,  קם  והאדמו"ר  וייעוץ,  ברכה 
בנם  של  לגילו  המתאימים  צעצועים  הביא  פנימי, 
הפעוט, ואף התיישב ממרומי 60 שנותיו להראות לו 

כיצד משחקים בהם... 

רק אז ישב לשמוע את שאלתם.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לאכול  להפסיק  והחלטתי  כפירה,  של  ומחשבות 
ולהתמקד  אחרים  על  במחשבות  עצמי  את 
בעצמי בעבודת האמונה שלי ולתלות את עיני אך 

ורק בבורא עולם.

כך  על  גם  התודה  חוק  את  עשיתי  מכן  לאחר 
שעדיין אין לי אמונה. והחלטתי שאני מפסיק עם 
ה'  יש  כלום.  על  יותר  חושב  לא  הבלבולים.  כל 
בעולם, הוא עושה הכול לטובה, והתפקיד שיחיד 

שלי הוא להגיד תודה וזהו.

כל אותו החודש עשיתי את חוק התודה, ואכן 
הטוב  מהחודש  ארבעה  פי  מכרתי  חודש  באותו 
מבחינה  הקודמת.  בשנה  עלי  שעבר  ביותר 
סטטיסטית לאור התקופה ומצב השוק – זה נתון 

לא הגיוני בשום קנה מידה.

ה' רצה להוכיח לי שכאשר הוא מחליט לפרנס 
אין לו גבול ומידה.

וכמובן, אם עד אז הודתי לה', התחלתי להרבות 
באמירת תודה על כל השפע הנפלא ועל הישועה 
המיידית הן בעצה הטובה, הן ביישוב הדעת, הן 
בגאולה מהמחשבות הטורדניות ומהלחץ הפנימי, 

והן בשפע הפרנסה שנפתח לי.

מה היה לנו כאן?
שאנחנו  היהודי  של  הנפלא  הסיפור  כאן  עד 

מכירים אותו מקרוב.

חשובות  תובנות  וכמה  כמה  ישנן  הזה  בסיפור 
ומסרים מרכזיים ויסודיים מאוד לחיים שלנו.

של  הכוח  גדול  מה  מכאן  שרואים  ראשון  דבר 
ההתבודדות הקבועה.

ההתבודדות נותנת לאדם יציבות בחיים. גם אם 
הוא נסחף ויוצא מדעתו – יש לו תמיד נקודה של 
שפיות לחזור אליה, ולא רק שהוא זוכה להירגע 
ממירוץ החיים אלא הוא חוזר אל עצמו ואל הטוב 
הדעת  ויישוב  ותובנות  כוחות  בעצמו  ומוצא  שבו 
פי תורה  הזה על  לפעול נכון בעולם  ולומד כיצד 
ועל פי האמונה ובסופו של דבר רואה גם ברכה 

וישועות.

באמונה  נפלאים  יסודות  כאן  רואים  כן  כמו 
המבחן  שזה   – הפרנסה  בעניין  בה'  ובביטחון 
אחד  כל  ובביטחון.  באמונה  האדם  של  האמתי 

צריך להתחזק בנושא הזה בכל כוחו.

את  מכאן  לומדים  שאנו  הוא  העיקרי  והדבר 
הכוח של חוק התודה.

אתה מודה לה' על כל צרה ועל כל בעיה, כי כל 
לתובנות  אותך  ומכוונת  מובילה  בעיה  וכל  צרה 
נפלאים  למסרים  עמוקה,  לתשובה  חדשות, 
כי  גדול,  ולשפע  ועושר  לאושר  וגם  מהבורא, 
ידי  ועל  האמונה,  לעולם  אותך  מכניסה  התודה 

התודה, האמונה שבה ומאירה לך את הדרך.

ובאמונה.  בתודה  בתפילה  מחזק  הזה  הסיפור 
בין  בימי  ובפרט  תמיד  טוב  זה  בתודה  להתחזק 
בית  חורבן  על  מתאבלים  אנו  שבהם  המצרים 
של  השורש  רבות,  שהברנו  כפי  כי  המקדש 
הטובה  כפיות  של  החטא  היה  החורבנות  כל 
והבכיינות ועל ידי התחזקות באמירת התודה על 
כל הצרות והבעיות נזכה לקרב את גאולתנו ובניין 

בית מקדשנו ברחמים גדולים.

בברכת שבת שלום ומבורך
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כשאין שלום בית - נפגעת הפרנסה!!!
אחרי שהאישה למדה שלא להיות פזרנית ולחיות 
בעלה,  עם  בבעיה  שתיתקל  יתכן  שיש,  מה  עם 
שהוא אינו כן, אלא הוא פזרן ובזבזן ורשלן וכד'. או 
לנהוג  יודעים  שאינם  בעלים  ישנם  ובאמת  להיפך. 
בהם  שאין  דברים  שקונה  בעל  יש  הממון.  עם  נכון 
וקונה  המחיר  על  משגיח  אינו  או  ממש,  של  צורך 

שהיא  יודעת,  שהאשה  בזמן  ביוקר, 
הייתה יכולה לקנות בזול יותר, וכן על 
רוב,  פי  על  כזו,  התנהגות  הדרך.  זו 
מצערת מאוד את האישה, אפילו אם 
הבעל קונה דברים לבית, וכל שכן אם 
רק  ומפנק  עצמו  על  מבזבז  רק  הוא 

את עצמו. 

עסקים  שעושים  בעלים  גם  ישנם 
האישה  עם  להתייעץ  בלי  פזיזים, 
שלהם, ומכניסים את עצמם לחובות, 

ועוד  ועוד  רשלנות,  מתוך  כסף  שמפסידים  ויש 
לאיש  יש  אם  שאפילו  בממון,  נכונות  לא  הנהגות 
ידי  על  מסתבכים  אינם  והם  לבזבז,  ממה  ולאשה 
התנהגות זו בחובות, רק שיש כסף שמתבזבז ללא 
שכן  כל  האישה.  את  מאוד  מצער  זה  כל  הצדקה, 
שיכולים  בשפע,  כך  כל  פרנסה  הזוג  לבני  אין  אם 

להרשות לעצמם להפסיד ממון בחינם. 

לכאורה, אם יש לאשה טענה על בעל כזה, היא 
ש"גדול  הכלל  נכנס  כאן  אבל  אחוז,  במאה  צודקת 

שמסית  הרע,  היצר  ברשת  ליפול  לא   – השלום" 
את האישה להעיר לבעלה, לריב איתו וכו'. כי אחרי 
וכבר  בזבז  וכבר  קנה  כבר  שהבעל  אחרי  מעשה, 
הפסיד וכו', את הנעשה אין להשיב. אם כן, אין כבר 
שום טעם לוויכוחים והערות שיגרמו להם להפסיד 
גם את שלום הבית. הטענה שיכולה להיות לאישה, 
שאם היא תריב עם בעלה על הכסף, זה ירתיע אותו 
ויגרום לכך שבפעם הבאה הוא כבר לא יתנהג כך 
בפזיזות, אינה נכונה כלל. כי אף אם 
להרתיע  מועיל  שזה  נראה  לכאורה 
שמשיגים  דבר  כל  אך  הבעל,  את 
לא  וזה  שקר,  זה  מחלוקת  של  בדרך 
ואחרי  המציאות,  במבחן  עובד  גם 
הבעל  הריב,  של  הרושם  שעובר 
רוב,  פי  שעל  גם  ומה  בשלו,  ממשיך 
הגערות של האשה רק גורמות לבעל 
לעמוד על שלו, ונעשית מריבה גדולה 
ומחלוקת.  ואלו מקרים מצויים מאד, 
ומעשים של כל יום, שבהם היצר הרע 
מסית את האישה לריב עם הבעל, וגם להפך. ונמצא 
שהיא מוכנה להפסיד את שלום הבית, ומי יודע היכן 
זה יגמר? לפעמים משטות קטנה וויכוח סרק שכזה, 
בסוף מתגרשים. כי נושא הממון הוא רגיש במיוחד, 
והוויכוחים  כמו שרואים שבדרך כלל רוב המריבות 
בין בני הזוג הם סביב ענין הממון. לכן צריכים לזה 
התחזקות מיוחדת, שלא להפסיד את השלום בית 
בשביל זה. לו הייתה האישה יודעת איזו ברכה יש 
בשלום הבית, היא הייתה מבינה שלא שווה להפסיד 

את השלום - אפילו לרגע - בעד שום הון שבעולם, 
שיהיה,  סכום  כל  או  שקלים  כמה  בשביל  שכן  וכל 
כי כך מפסידים גם את השלום וגם את הממון, כי 

כאשר אין שלום בית, מיד נפגעת הפרנסה!!! 

ובזבזן  פזרן  בבעל  לטפל  הדרך  היא  מה  כן,  אם 
עתה  לעת  לשתוק  כל  קודם  היא  הדרך  שכזה? 
באמונה  ולהתחזק  פזרנותו,  על  לבעל  להעיר  ולא 
יחסר  ולא  ברכה  תהיה  השלום  בזכות  שאדרבה, 
הרבה  עם  בסבלנות,  בבעיה  לטפל  כך  אחר  כלום. 
והאישה  האיש  שבה  רצון  לעת  ולהמתין  תפילות, 
שרויים באהבה וקירוב לבבות, לשוחח על כך בנועם 

ולהגיע לעמק השווה. 

הספר  את  קרא  לא  כזה  פזרן  בעל  הסתם,  מן 
בענייני  נכונה  להנהגה  הדרכה  שכולו  האושר",  "בגן 
ויקבל  יסכים  שבעלה  האישה  תתפלל  לכן  פרנסה, 
את השכל הישר, ואז בזמן של אהבה ופיוס תגיד לו 
לנהוג  צריך  איך  המלמד  נפלא,  ספר  קראה  שהיא 
בענייני פרנסה, וכך תאמר לו: בוא בעלי היקר, נלמד 
ספר  זה  וכו'.  פיו  על  ונחיה  הזה  הספר  את  ביחד 
נפלא שמלמד איך חיים נכון. כדאי לנו ללמוד אותו 
וכשבעלה  בו.  שכתוב  מה  את  ולקיים  ולהתחזק 
מה  לבד  יבין  הוא  האושר",  "בגן  הספר  את  יקרא 
שהאישה  ונמצא,  לתקנן,  וירצה  שלו  הטעויות  הן 
השלום,  את  קלקלה  ולא  בסבלנות  שהתאזרה 
אתו,  רבה  היתה  שאילו  בעלה,  אצל  לשינוי  פעלה 

לא היתה מצליחה לשנות בבעלה מאומה.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

התרכ"ה  שנת  בסביבות  יצחק נולד  יצחק  ב"ר  רבי 
בכפר הקטן "אסוואד", בתימן. בנעוריו למד אצל אביו 
וסבו שהיו גדולים בתורה הן בנגלה והן בחכמת הנסתר.

בקיאותו של רבינו נודעה בשערים, כוח שינונו וזכרונו 
היו להפליא - ששה סדרי משנה וחיבור משנה תורה 
להרמב"ם היו שגורים על לשונו. רבינו גם היה מסיים 
מלבד  פעמים  כ"ו  שבוע  בכל  התהילים  ספר  את 

הנשגבות  במידותיו  נודע  לימודו,  סדר 
עזרתו  ומלבד  הבולטת,  ובענוותנותו 
טובים  חסדים  וגומל  אוהב  היה  לעניים 
לחון  רבינו  זכה  התש"ט  בשנת  בגופו. 
ולאחר  ישראל,  ארץ  של  עפרה  את 
מסע נדודים ארוך נתיישב רבינו יחד עם 
בני קהילתו בכפר הערבי הנטוש עג'ור, 
שם הפיחו את השממה ודאגו לרוחניות 

המקום עד יומו האחרון של הרב.

סמוך לפטירתו אמר קרוביו בצוואתו: 
כי  אשב  פה  ביתי,  מול  בגבעה  כאן  להיקבר  "רצוני 
הגדול  החרוב  עץ  תחת  אל  הצביע  וכדברו  אוותיה", 
ואמר "עוד תעזבו כאן והוא יהיה הסימן שלכם", כסימן 
רבינו  הודיע  אחריהם,  יהרהרו  ולא  דבריו  את  שיקיימו 
כי ייקבר בערב שבת בן השמשות ובזמן קבורתו ירד 
לזרזם  הוסיף  עוד  תמוז.  חודש  שזהו  למרות   - גשם 
רבינו  הכין  מעמד  באותו  שבת.  לפני  הקבורה  לגמור 
את רעייתו ונקב בזמן מדויק וקצר לאחר הסתלקותו 
לישיבה של מעלה, ואכן דבריו  תתבקש גם היא  שבו 
נפטרה  בדיוק  הנקוב  ביום  אכן  במלואם".  התקיימו 
הזוג  בני  ליד  שניבא.  כפי  לצדו  ונטמנה  הרב  אשת 
הקדושים נקבר ינוקא שנפטר באותם ימים ושמו פלאי.

כאמור הצדיק חפץ היה להיטמן בחצר ביתו ונימוקו 
לקבורה  המיועד  בשטח  מדובר  שלא  כיוון  אך  עמו, 

היו מי שניסו לגעת בציון ונענשו. וכל מי שניסה לגעת 
בקברו נענש מיידית , כשחזר הדבר ונשנה הבינו כולם 

כי אין לגעת במקום הקדוש.

רבות  שנים  עלומה  הייתה  הצדיק  קבורת  מצבת 
ידעו  לא  מכורדיסטן,  חדשים  עולים  המושב,  ותושבי 
הטמון בו ומגן עליהם. חלקת  מאום על הצדיק הגנוז 
שורת  רק  מצבה,  וללא  בתים  מאחורי  הייתה  הקבר 
עליו   - הציון  את  סביב  הקיפו  אבנים 

גדלו עשבים שהסתירו את קיומו.

 גם עובדי חברת קק"ל  שניסו לחפור 
או לשפץ במקום מייד ראו את נחת ידו 
קדוש.  מקום  זה  כי  והבינו  הצדיק  של 
שם  יש  כי  הדבר  נודע  זאת  כל  לאחר 
במקום.  לחפור  חששו  ומאז  מה  דבר 
בנוסף, כמה תושבים טענו כי מאזור עץ 
בכי  קולות  ושוב  שוב  נשמעים  החרוב 
באב  בתשעה  עדותם  ולפי  ותפילות, 
ובראש השנה ויום הכיפורים היה נשמע קול המון רב 
אחז  פחד  מתפללים.  ומלא  גדול  כנסת  לבית  הדומה 
שהתגוררו  משפחות  ומספר  התושבים  אותם  את 
התגלה  שנים  לאחר  בתיהם.  את  עזבו  לעץ  סמוך 
הצדיק בחלום הלילה לאישה צדיקה שגרה בסמיכות 
לעץ החרוב נתן לה סימנים, וכשהם התקיימו האמינה 
ניקתה  המצבה,  מקום  את  וגילתה  הלכה  בצדיק, 
כשראתה  במקום,  להתפלל  והרבתה  המקום  את 
המקום  את  לפרסם  החלה  מתקבלות  שתפילותיה 

ורבים החלו לנהור למקום הקדוש עד היום הזה.

סיפורי ישועה רבים נקשרו סביב קבר הצדיק, בפרט 
בענייני זיווגים. מעוכבי שידוך רבים שחלקם כבר הגיעו 
לאחר  פלאית  לישועה  זכו  מצבם,  עקב  ייאוש  לכדי 

תפילה בציון הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי יצחק גברא
הצדיק מעגו'ר
כ"א תמוז

קו האמונה
02-6444250



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

ַּגם ִרהּוט ִקַּבְלִּתי ֻּכּלֹו ִחָּנם
ִעם   ְּבִׁשּדּו ַרק  ֲעַדִין  ָהִייִתי  ָּבחּור,  עֹוד  ְּכֶׁשָהִייִתי 
לֹו:  ְוָאַמְרִּתי  עֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִעם  ְוִדַּבְרִּתי  ֶׁשתחי',  ִאְׁשִּתי 
ַּבּתֹוָרה,  ֵאר  ְלִהּׁשָ רֹוֶצה  ֲאִני  עֹוָלם.  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ִּתְרֶאה 
ְוַאָּתה ַּבַעל ַהַּבִית ַעל ָהעֹוָלם ְוֵיׁש ְל עֹוָלם ָּגדֹול. ֵּתן 
 – ָּבעֹוָלם  ְּכתֶֹבת  ׁשּום  ִלי  ֵאין  ִרהּוט;  ִלי  ֵּתן  ַּבִית;  ִלי 
ַרק אֹוְת ֲאִני ַמִּכיר. ֵאין ִלי ַאף ֶאָחד. ֲאִני א ֵמִרים 

ַאַחת  ַּפַעם  ָאָדם.  ְלׁשּום  ֵעיַנִים 
ֵהַרְמִּתי ֵעיַנִים ְלֵאיֶזה ָאָדם ְוָעִׂשיִתי 
ַעל ֶזה ַהְרֵּבה ְּתׁשּוָבה. ָהִייִתי ֲעַדִין 
ֶׁשָאַמְרִּתי,  ָמה  ַלה'  ְוָאַמְרִּתי  ָּבחּור, 
ְוחּוץ  ַהּכֹל  ַעל  ַלה'  ּתֹוָדה  ְוָאַמְרִּתי 

ִמֶּזה א ִּדַּבְרִּתי ִעם ַאף ֶאָחד!

ּדֹוְקטֹור  ֵאיֶזה  ֵאַלי  ִנַּגׁש 
ַּבְיִּׁשיָבה,  ֶׁשָּלַמד  ְלָמֵתָמִטיָקה 
ֶׁשִהְׁשַּתַּדְכָּת  ָׁשַמְעִּתי  ִלי:  ְוָאַמר 
ְוַאָּתה עֹוֵמד ְלִהְתַחֵּתן, ֵיׁש ִלי ִּדיָרה 
ַכְרִּתי ְלָׁשָנה, ְוִאְׁשִּתי א רֹוָצה  ֶׁשּׂשָ
אֹוָתּה, ּבֹוא ֶאֵּתן ְל ֶאת ַהַּמְפֵּתַח 
ְוָתגּור ָׁשם ָׁשָנה. ֵּביְנַתִים ִהִּציעּו ִלי 

עֹוד ִּדיָרה, ֶׁשאּוַכל ָלגּור ָׁשם ָּכל ַהַחִּיים ְּבִחָּנם. ָאַמְרִּתי 
ִּתְרֶצה  ֶׁשִהיא  ּוָמה  ֶלָעִתיד,  זּוָגִתי  ֶאת  ֶׁשֶאְׁשַאל  לֹו 
ִלי  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּלי,  ַהִּנּשּׂוִאין  ֶאת  ִהְתַחְלִּתי  ָּכָכה  ֶאֱעֶׂשה. 
ְּבֵרָרה ֵּבין ְׁשֵּתי ַהִּדירֹות ַהָּללּו. ַּגם ִרהּוט ִקַּבְלִּתי ֻּכּלֹו 

ִחָּנם...

ִהְׁשַּתְּלָטה   ָּכ ָּכל  ֶׁשָהֶאִּפיקֹוְרסּות  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ֲאָבל  ָּכֵאֶּלה.  ִנִּסים  ִמִּסּפּוֵרי  צֹוֲחִקים  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם, 
ֶּבֱאֶמת ִמי ֶׁשָּצִרי ִלְצחֹק ָעָליו, הּוא ֶזה ֶׁשֹּלא ַמֲאִמין 

ַּבה'! ְלַהֲאִמין ֶזה א ַמְצִחיק ִּבְכָלל. ֲאִני ַמֲאִמין ְּבבֹוֵרא 
ֶׁשל  ְמֻפָּנק  ֵּבן  ֲאִני  ָּדָבר.  ָּכל  ַעל  ִאּתֹו  ּוְמַדֵּבר  עֹוָלם, 
ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ְלִהְתַּפֵּנק  א  ָלָּמה  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
 א? ָמה יֹוֵתר ַנַחת רּוַח ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא? ָלָּמה ָּברּו
הּוא? ֶׁשָאָדם הֹוֵל ַלֲעבֹד ֶעֶׂשר ָׁשעֹות ְּביֹום, ּוְמַבֵּטל 
ּתֹוָרה ָּכל אֹוָתן ֶעֶׂשר ָׁשעֹות, אֹו ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ָׁשָעה 
ַהּיֹום  ָּכל  ּתֹוָדה  אֹוֵמר  ִהְתּבֹוְדדּות, 
ְולֹוֵמד ּתֹוָרה עֹוד ֵּתַׁשע ָׁשעֹות... ֶזה 
ְּבַוַּדאי עֹוֵׂשה ַהְרֵּבה ְמאֹד ַנַחת רּוַח 

ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא... 

ַּפַעם  "ֶׁשְּבָכל  ָנָתן:  ַרִּבי  ְוכֹוֵתב 
ַהּטֹובֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַעְצמֹו  ַיְזִּכיר 
ה'  ֶׁשָעָׂשה  ְוַהִּנְצִחּיֹות  ָהֲאִמִּתּיֹות 
ִיְתָּבַר ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָּמנּו, ְוֶאת ָּכל 
ְּפָרִטי  ְּבאֶֹפן  ִעּמֹו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהּטֹובֹות 
... ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִלּבֹו ָנכֹון ּוָבטּוַח 
 ִיְתָּבַר ה'  ָיִסיר  א  ַעָּתה  ֶׁשַּגם 
ֶׁשִהְתִחיל  (ּוִמי  ִמֶּמּנּו  ְוטּובֹו  ַחְסּדֹו 
ְלָגֳאלֹו, ְּבַוַּדאי ְיַסֵּים ְגֻאָּלתֹו, ִּכי הּוא 
ְיֵדי  ַעל  ִלּבֹו  ִויַחֵּזק  ְלֵהיִטיב)  ַרק  ּוְרצֹונֹו  ְלהֹוִׁשיַע,  ַרב 
ַעָּתה  ַּגם  ֶׁשַּיִּציֵלהּו   ִיְתָּבַר ַלה'  ּוְלִהְתַחֵּנן  ִלְצעֹק  ֶזה 
ֶהָעָבר,  ַעל  מֹוִדים  ְּכֶׁשֵאין  ִּכי  ְוַהִּיּסּוִרים.  ַהָּצרֹות  ִמָּכל 
ִיְתָּבַר ִמּגֶֹדל ֲאִטימּות ַהֵּלב,  ָקֶׁשה ְמאֹד ִלְקרֹא ַלה' 
ֶׁשֶּנֱאַטם ֵמִרּבּוי ַהָּצרֹות ְואֶֹר ַהָּגלּות" (ליקוטי הלכות 

יו"ד הלכות ִּכְלֵאי בהמה הלכה ד אות ד ה).

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

בצורה  בתורה  נכתבת  זו  מפרשה  אות  איזו 
שבמקרה אחר הייתה פוסלת את ספר התורה? ומה 

זה בא ללמדנו?

תשובה לפרשת חוקת: לדעת רבי מאיר נעשו 7 פרות, הראשונה 
עשה משה, והשניה עשה עזרא, וחמש מעזרא ואילך, ולשיטת חכמים 
אומרים נעשו 10 פרות, שבע מעזרא ואילך, ומי עשאן? שמעון הצדיק 
ויוחנן כהן גדול עשו שתיים שתיים (-כל אחד מהם עשה שתי פרות), 
(-כהנים  ִּפיָאִּבי  בן  וישמעאל  המצרי  וֲחַנְמֵאל  הקֹוף  בן  ֶאְלְיהֹוֵעַיני 

גדולים) עשו אחת אחת' (משנה פרה ג', ה').

הזוכה: מ. שטרית, בני ברק.

בין הפותרים יוגרל מתנה
al5308000@gmail.com :פתרונות יש לשלוח למייל
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון (פתרונות יפורסמו לאחר לשבועיים)

מדור ילדים
שעשועון מגוון

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה

זוכה פרשת חוקת:
מישאל עירוב, בני ברק.
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שערי תפילה פרק ז'
המאמרים בסדרה הנוכחית, עוסקים בעניין "חינוך 
לתפילה", או "כיצד אנחנו מחנכים את הילדים שלנו 
מלווה  לתפילה  החינוך  אצלנו  גם  האם  להתפלל" 
בלחץ, מתח ועצבים?!  האם בשיטת החינוך שלנו, 
הילד יאהב להתפלל או שמא התפילה תהיה ח"ו 
בנושא  נמשיך  ה'  בחסדי  השבוע  בשבילו?!  עונש 

"המונע לתפילה"  

"מרכז העניינים" 

בשנים עברו, ובמיוחד בארצות הגולה, בית הכנסת 
והתרבותי  הרוחני  המרכז  את  היוו  המדרש  ובית 

כפר,  עיר,  בכל  היהודי.  העם  של 
המרכז  מלאח-  או  גיטו  שכונה, 
הכנסת".  "בית  היה  השכונה  של 
למדו,  התפללו,  זה  במקום 
התאספו והתכנסו בשעות שמחה 
ובשעות עצב, שם התייעצו ושוחחו. 
בית הכנסת היה "מרכז העניינים" 
היווה  והוא  היהודי  היישוב  של 
והתרבותי  החברתי  הגרעין  את 
מן  לא  הפטירה.לכן,  ועד  מהלידה 
לבית  התחברו  שהילדים  הנמנע 

עם  התחיל  בוקר  כל  מאליו.  המובן  כדבר  הכנסת 
הילדים  הבורא"  "לעבודת  לקום  השמש  קריאות 
מצטרפים לתפילה. גם בית הספר שכן באחד  היו 
בבית  ונמצאים  לומדים  היו  והתלמידים  מחדריו 
כאשר  גם  שקיעתה.  ועד  החמה  מזריחת  הכנסת 
היו  וסביבתו  הכנסת  בית  "משועמם",  היה  הילד 

מקום המפגש והמשחק.

גורמי ריחוק

אולם כיום המצב שונה. כמעט ואפשר לומר שבית 
הכנסת כבר מזמן אינו "מקום אידיאלי" לילדים והוא 
מהווה בעיקר, מקום לתפילת וכינוס מבוגרים בלבד.
ריחוק  מעט  יש  בדורנו  שלילד  הנמנע,  מן  לא  לכן 

מבית הכנסת וזאת ממספר סיבות פיזיות:

אינם  כבר  המבוגרים,  של  אלו  גם  החיים,  א. 
סובבים כ"כ סביב בית הכנסת. ישנם אלטרנטיבות 

רבות ליצירת קשרי חברה או קהילה, גם שלא ע"י 
ביהכ"נ שמצליחות למשוך את לב המבוגר ובמיוחד 
של הילד ולהוות תחליף מושך לבית הכנסת ולחוויות 

התפילה. 

ב. הילד כבר אינו לומד בבית הכנסת אלא בבית 
הספר, כך שבית הכנסת כבר אינו "בהישג יד" של 
הילד. הילד הפך ממצב של "מתגורר" בבית הכנסת 
מבקר  הילד  הטוב,  במקרה  "מבקר".  של  למצב 
גיל  עד  המקרים  ברוב  אך  וערבית  מנחה  בתפילת 
מצוות רק משבת לשבת ומחג לחג. סיבות אלו, הן 
אינו  כבר  "היום"  של  שהילד  לזה  הפיזיות  הסיבות 
מחוברים  היינו  שאנו  כפי  הכנסת  לבית  "מחובר" 
אליו. ומאחר והוא אינו "חי ונושם" 
את בית הכנסת, הוא מרגיש אליו 
את  וריחוק.  ניכור  מסוימת  במידה 
לקרב  עלינו  הזה  והריחוק  הניכור 
שוב, ועל כך נכתוב בע"ה בהמשך 

המאמרים.

גורמי מתח

גם  מצטרפות  הפיזיות,  לסיבות 
בשבועות  שונות:  רגשיות  סיבות 
ה"מתח"  על  דיברנו  הקודמים 
כגורם מונע בחינוך לתפילה. בביהכנ"ס ישנן מספר 
גורמי מתח לילד. נדבר על יוסי בן ה-6 המגיע לבית 

הכנסת להתפלל: 

א. כבר בכניסתו הוא אמור "להתעמת" עם גורם 
המוכר,  מ"הבית"  הריחוק  שהוא  הראשוני  המתח 
בו  להיות  רגיל  אינו  שהוא  למקום  כניסה  לבין 

בתמידות.

ב. גם בשהייה בבית הכנסת הוא מתעמת עם גורם 
והבוחנים",  המתפללים  "ריבוי  שהוא  השני  המתח 
דהיינו כמות האנשים שמסתכלים עליו ובוחנים את 
לילד.  נוסף  מתח  שגורם  דבר  ותפילתו,  התנהגותו 
נסו להיזכר, בכל אותם אנשים מבוגרים או קפדנים 
להעיר  שיוכלו  כדי  הילדים  את  "מחפשים"  שממש 
להם להיות בשקט, לא לדבר ולא לשחק וכו' אמנם 

בצדק, אבל נוכל להבין את הרגשת הילד.

שהוא  העיקרי  המתח  גורם  את  נוסיף  עכשיו  ג. 
שהאב  דהיינו  לילד,  האב  של  סטנדרטים"  "הצבת 
משדר  והוא  אליו  להגיע  רף   / סטנדרט  לילד  הציב 
"מצפה"  הוא  מה  במודע  שלא  או  במודע  לילד 
מהילד לעשות והוא אכן עוקב אחריו ובודק אם אכן 
הילד "עומד בצפיות".  "הצבת סטנדרטים" הינו גורם 
הסטנדרט  והצבת  מאחר  וזאת,  רב.  רגשי"  "מתח 
לפי  אלא  שהוא"  "כפי  הילד  את  לקבל  מוכן  אינו 
דרישת הסף של הסטנדרט. הצבת סטנדרטים הינו 
גם גורם מצוין להתקדמות ולשיפור תוצאות בשדה 
החינוך, אך צריך לדעת כיצד עושים זאת ללא מתח. 
נעים"  "לא  מצב  באיזה  בהחלט  מובן  אופן  בכל 
הילד נמצא כאשר הוא בא לתפילה וכל זאת עוד 
לפני שאר ההצקות וההערות של האב בעקבות אי 

עמידה בציפיות.

מה קורה כשהילד מתוח

אחרי ההכרות המקצועית של פגישת הילד בבית 
מחפש  הילד  מדוע  ונבדוק  "לשטח"  נרד  הכנסת, 
להיות  יכול  לתפילה?  להגיע  לא  בכדי  "תירוצים" 
המתח  גורמי  את  הזכרנו  מוצדקת!  סיבה  לו  שיש 
וכיצד הם משפיעים על הילד ועל רצונו להגיע לבית 
ללמוד  נוכל  הגורמים,  את  כשהבנו  עכשיו  הכנסת. 
כיצד עלינו למנוע אותם או להתמודד איתם. הזכרנו 
מספר גורמי מתח: הילד מגיע לסביבה לא מוכרת 
עדיין  זה  לשבוע,  אחת  שם  נמצא  הוא  אם  ואפילו 
לא הבית המוגן. המתפללים והאווירה יוצרים אצל 
ל  הגורמים  וריחוק  הסתייגות  ניכור,  תחושת  הילד 
שהילד  מזה  כתוצאה  נפשי  ולחץ  רגשית"  "חסימה 
האב  כאשר  במיוחד  עליו,  שמסתכלים  מרגיש 
הוא  פעם  מידי  כאשר  הזו  התחושה  את  "מעצים" 
מעיר לו: "איך אתה מתנהג?! אתה לא רואה שכל 
האנשים מסתכלים עליך?!" ובמיוחד ובמיוחד כאשר 
הוא  "כיצד  האב  של  תמידי  ב"מבחן"  נמצא  הילד 
הוא  "כיצד  בסטנדרט  עמידה  ובמבחן  מתפלל" 
מתנהג". תחושות אלו גורמים אצל הילד פחד. פחד 
מודע- בתת  אינסטינקטיבית  בצורה  לילד  גורם  זה 
לא  רגשית.  ולהסגר  עצמו  על  "להגן"  מיידי  צורך 
לראות  (אפשר  נחסם  הילד  של  הרגשי  המצב  רק 
הילד),  של  והעיניים  הפנים  על  המתח  עוצמת  את 
לחולי  שטוען  ילד  כגון  שלו,  הגופני  המצב  גם  אלא 
ולכאבים דווקא בזמני התפילה.  לכן השבוע נבדוק 

את גורמי הריחוק והמתח,

ונמתין להמשך בע"ה בשבוע הבא. 

בדיחות הדעת

אישה שואלת את בעלה בערב שבת, מכיוון 
שיש לה רק נר אחד האם מספיק לשים את 
עונה  שניים?  כמו  יראה  ואז  המראה  ליד  הנר 
הבעל: זה לא יעזור כי אז יראה כאילו שיש שני 

נשים ועכשיו צריך 4 נרות.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

19:1220:2821:03ירושלים

19:2920:3121:01תל אביב

19:2320:3221:05חיפה

19:2820:2821:02באר שבע

הדלקת נרות

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435
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בהצלחה בע סקים!
עסק או מוסד צדקה?

אוהבים סיפורים? ִשְמעּו סיפור מפי בעל המעשה:

קטן  כך  כל  לא  גם  אבל  גדול  לא  עסק  הקמתי 
בתחום של מכירות. נכנסתי לעסק בכל הכוחות גם 
בגוף גם בנפש וגם בממון. הטיפול בעסק דרש ממני 

משאבים כבירים.

החודשיות  ההוצאות  רק 
על השכירות והעובדים אלצו 
עצום  סכום  להוציא  אותי 
חייב  שהייתי  כך  חודש,  בכל 
קרוב  של  סכום  להכניס 
למאה אלף שקל בחודש רק 

כדי להתחיל להרוויח.

העסק  הכלכלי  מהצד  וחוץ 
עבדתי  כולי,  את  שאב  הזה 
משתים  יותר  חמור  כמו 
וגם  ביממה,  שעות  עשרה 
בזמן שלא עבדתי לא הייתה 
ושלווה,  שקט  טיפת  לי 
וכססתי  ועצבני  לחוץ  הייתי 

ציפורניים בדאגות.

קצת  חודשיים  או  חודש 
לי  גרמו  במכירות  חלשים 
לחלישות הדעת גדולה מאוד 
הביטחון  כל  את  לי  וערערו 
להצלחת  תקוותי  כל  העצמי 
העסק עמדו להתנפץ. העסק 

היה בסכנה של ממש.

אבל היה דבר נוסף שמאוד 
קלטתי  פתאום  אותי.  תסכל 

שאני קורע את עצמי ובסוף נשאר בלי כלום. עבדתי 
קשה, ולאן כל הכסף ש"הרווחתי" הלך?

פרנסתי כמה משפחות של עובדים, פרנסתי כהוגן 
העסק,  את  הפעלתי  שבו  הנכס  של  המשכיר  את 
פרנסתי את הספקים, את הייצרנים, ואת המובילים, 
את  פרנסתי  המדינה.  ואת  הערייה  את  פרנסתי 
כולם חוץ מאת עצמי. אז אם עד אותו היום הייתי 

ויגע  עובד  שאני  הזאת  המחשבה   – ועצבני  לחוץ 
לריק פשוט גמרה אותי. כמעט יצאתי מדעתי.

היום  כל  במוחי  להתרוצץ  שהתחילו  המחשבות 
עם  מדבר  אני  איך  הוצאות,  מצמצם  אני  איך  היו 
מי  עם  הספקים,  עם  העובדים,  עם  הבית,  בעל 
שאוכל  כדי  החונקות  בהוצאות  לקצץ  העיקר  לא, 
להתחיל להרוויח משהו בכל 

העסק ביש הזה.

ִאי פרטי קטן
שלי  הגדולים  הִנִסים  אחד 
של  בהקשר  רק  ולא  בחיים 
שאני  הוא  הזאת  הבעיה 
תלמיד של הרב שלום ארוש 
לעשות  זוכה  אני  ה'  וברוך 

שעה התבודדות בכל יום. 

ככה יש לי בכל יום ִאי קטן 
של שפיות שאני יכול לברוח 

אליו ולהתחדש.

אני  שלי  בהתבודדות 
גם  תמיד  מתפלל  כמובן 
עצה  ומבקש  העסק  על 
אבל  דשמיא,  וסייעתא 
מתמקד  ממש  לא  אני 
שלי.  בתפילות  הזה  בנושא 
בשיא  כשהייתי  אחד  יום 
אני  שהיום  החלטתי  הלחץ 

מתבודד רק על זה.

שמטריד  הנושא  זה  הרי 
נקרע  אני  מכל,  יותר  אותי 
בין מחשבות ורצונות, אין לי 

שקט נפשי –

מה יכול לעזור יותר מאשר לספר לה' את הכול 
כולל כל ההתלבטויות שלי וכל המחשבות שלי וכל 

מה שעובר עלי ולהתייעץ עם ה' בפרוטרוט?

מכל  ברחתי  יום  באותו  למעשה,  ממחשבה 
למקום  הלכתי  הטלפונים,  את  כיביתי  העיסוקים, 

הכול  לה'  לספר  והתחלתי  אוהב,  שאני  מבודד 
המחשבות  כל  את  גם  מתוכי  הוצאתי  מהתחלה. 
שלי. וגולת הכותרת של ההתבודדות הייתה להודות 
בחוק  אותנו  מלמד  שהרב  כמו  הבעיה  על  לה' 

התודה.

שעה  רבע  ואמרתי  החוק  את  שעשיתי  ולאחר 
תודה על הקשים הכלכליים ושמונה פעמים מזמור 
לתודה – התחננתי לה' שיאיר את עיני וייתן לי את 

העצות הנכונות לדעת מה עלי לעשות.

רב  זמן  זה  הראשונה  בפעם  לכם?  אֹוַמר  מה 
שהרגשתי רוגע אמתי. פרקתי מטענים כבדים, וכמו 

שאומרים, ירדו לי אבנים מהלב.

נס גדול
אבל הנס הגדול הוא שהמחשבה שלי התבהרה. 
סוף סוף יכולתי לחשוב בצלילות על כל המצב ולא 
להיטלטל בסערת רגשות. על ידי זה הגעתי להבנות 
של  הקול  את  לשמוע  התחלתי  וישרות.  פשוטות 
האמונה שבתוכי, את הקול של השכל הישר שמאיר 

ומכוון את האדם בכל דרכיו כמו שאומר רבי נחמן.

ברגעים האלה האירה לי ההבנה הפשוטה שאין 
מתעסק  אני  עוד  כל  בעולם.  עם אף אחד  עסק  לי 

בפלוני ואלמוני אני שקוע בטעות גדולה מאוד.

יש לי רק שתי כתובות. הכתובת האמתית שהיא 
מפתח  שבידו  זה  הוא  שרק  עולם  בורא  כמובן 
הפרנסה, ואני מרוויח בדיוק מה שהוא רוצה שאני 

ארוויח.

חייב  אני  בעצמי.  אני  זה  השנייה  והכתובת 
להתעסק עם עצמי. כלומר לתקן את עצמי, לעבוד 
על עצמי, לבנות את האמונה שלי, את הבטחון שלי 
בה'. לכן קודם כול אני חייב להפסיק להתעסק עם 

אחרים, כי אף אחד לא קיים בעולם הזה.

וגם בענייני העסק אסור לי לעשות חשבונות של 
למען  עושה  אני  במה  להתמקד  צריך  אני  אחרים. 
משפר  אני  ואיך  דשמיא  בסייעתא  שלי  העסק 
את מה שאני עושה, ולא להתעסק בכמה אחרים 
מרוויחים. שירוויחו מצדי כפל כפליים. לבריאות. זה 

לא העניין שלי.

המחשבות  כל  על  בתשובה  חזרתי  רגע  באותו 
הרע  היצר  עצת  היו  שכולן  שהבנתי  המתסכלות 
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"אחד הִנִסים 
הגדולים שלי בחיים 

ולא רק בהקשר 
של הבעיה הזאת 
הוא שאני תלמיד 
של הרב שלום 

ארוש וברוך ה' אני 
זוכה לעשות שעה 
התבודדות בכל יום. 

ככה יש לי בכל יום 
ִאי קטן של שפיות 
שאני יכול לברוח 
אליו ולהתחדש."

כל יהודי אני אוהב



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

 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת פחנפ תשרפ | ד

ינצורו  ותורותיו  חוקיו  ישמרו  בעבור  יירשו, 

הללויה". ופירשו במדרש תנחומא )פרשת קדושים 

אות יא(: "כל מה שנטל הקב"ה מהגוים נתן לישראל 

נתן  ולא  וערים,  וכרמים  שדות  וזהב  כסף  ארצות 

להם כל אלו אלא כדי שיתעסקו בתורה, שנאמר 

בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו הללויה".

"אוירא דארץ  וזהו ששנינו בגמרא )ב"ב קנח:(: 

טז-ד(  )ב"ר  במדרש  מבואר  וכן  מחכים".  ישראל 

על הכתוב )בראשית ב-יב(: "וזהב הארץ ההיא טוב, 

מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חכמה 

כחכמת ארץ ישראל". לכן בנות שפטורות מלימוד 

התורה אינן מקבלות ירושה בארץ ישראל, כי אם 

מקבלות  והבנות  התורה,  בלימוד  המצווים  בנים 

חלק בארץ ישראל על ידי החלק של בעליהן.

מאחר  כי  בטענה,  צלפחד  בנות  באו  כך  על 

שאביהן לא השאיר אחריו בנים כי אם בנות, מן 

הראוי שהן יקבלו בירושה את החלק של אביהן, 

התורה,  מלימוד  פטורות  עצמן  שהן  אמת  הן  כי 

אבל הרי הן עתידות להוליד בנים שיעסקו בתורה 

ויקבלו את חלקם בנחלת הארץ, ועל ידי זה יקימו 

שם לאביהם.

 בחות צלפנד הוכינו שאביהם
לא היה שו"ש פו"ה "אש ולעחה

"אבינו  לומר:  שהתחכמו  מה  נבאר  זו  בדרך 

מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על 

ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו", על 

"פן יש בכם איש או  פי מה שכתוב )דברים כט-יז(: 

אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום 

הגוים  אלהי  את  לעבוד  ללכת  אלקינו  ה'  מעם 

ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה".

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

ופירש הרמב"ן מה שכתוב: "פן יש בכם שורש 

פורה ראש ולענה", כי מחשבה מוסתרת דקה מן 

הדקה של כפירה בה', היא בגדר שורש מר שעלול 

לצמוח בפועל אצל אחד מצאצאיו בדורות הבאים 

ה' ישמרנו, הנה הדברים בלשון קדשו:

וגו' אשר לבבו פונה היום,  "ואמר פן יש בכם 

מאמין  בלבו  והוא  זרה  לעבודה  כבר  הנפתה  על 

שיפרח  רע  שורש  בכם  יש  פן  או  הזה.  היום  בה 

וישגה, ובימים הבאים יוציא פרחים רעים ויצמיח 

מרורות, וזה על אשר איננו פה עמנו היום ]שעדיין 

לא נולד[, כי האב שורש והבן נצר משרשיו יפרה, 

באלה  להביא  יכול  הוא  כי  לומר  השורש  והזכיר 

הדורות הבאים, שהשורש אשר ממנו יצמחו הוא 

ואמר  ובאלה הזאת.  בברית  בא  והוא  היום,  לפניו 

פורה ראש, לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר, 

הרהר  ולא  הנכבד  השם  עם  שלם  לבבו  אשר  וכל 

כלל בעבודה זרה לא יוליד מודה בה".

בנות  שהזכירו  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

לא  והוא  במדבר  מת  בדבריהם: "אבינו  צלפחד 

כי  קרח  בעדת  ה'  על  הנועדים  העדה  בתוך  היה 

כי אם היה בעדת קרח שחלקו על  בחטאו מת", 

משה ותורתו, הרי יש מקום לומר שהוא בבחינת 

שורש פורה ראש ולענה שיצאו ממנו בנים שאינם 

הגונים, לכן אין ראוי לתת נחלתו לבנותיו בתקוה 

שיצאו מהם בנים הגונים העוסקים בתורה.

שחלקו  קרח  בעדת  היה  שלא  מאחר  אולם 

על משה ותורתו, אם כן לא היה בבחינת שורש 

פורה ראש ולענה, הן אמת שבחטאו מת, אבל על 

זה הרי יש כפרה בעונשי הגיהנם, נמצא שעדיין 

ה'  ברך  זרע  בנותיו  ידי  על  ממנו  שיצא  אפשר 

את  יקבלו  שבנותיו  ראוי  לכן  בתורה,  שיעסקו 

נחלתו בארץ ישראל.

 בעחין שע" החורן
אחו בבניחת בחות צלפנד

המשפט  כעין  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

בענין  ישראל  בית  לכל  קרה  צלפחד  בנות  של 

רק  ישראל  זכו  לא  הזה  בעולם  כי  הנו"ן,  שער 

למ"ט שערי בינה שהשיג משה רבינו, אבל זאת 

הקב"ה  יקיים  לבוא  שלעתיד  בעניינו  נחמתנו 

את הבטחתו: "תורה חדשה מאתי תצא", שיגלה 

רבינו  משה  ידי  על  הנו"ן  שער  את  גם  לישראל 

בנות צלפחד  זה כעין  והרי  שיהיה מלך המשיח, 

שהן עצמן לא זכו לעסוק בתורה, אבל יצאו מהן 

בנים העוסקים בתורה.

של  שאלתן  שנתגלגלה  הקב"ה  סיבב  לכן 

בנות צלפחד למשה שלא ידע לענות עליה, כדי 

לגלות בכך לישראל שבעולם הזה לא השיג משה 

את שער הנו"ן, לכן לא ידע את ההלכה של בנות 

צלפחד שהיא קשורה לשער הנו"ן, אבל מצד שני 

כשהקריב את משפטן לפני ה' גילה לו הקב"ה את 

ההלכה, לרמז בכך שהוא עתיד להשיג את שער 

הנו"ן בגאולה העתידה ולגלותו לישראל.

למה  נפלא  תיקון  לעשות  הקב"ה  סיבב  בכך 

מכם  יקשה  אשר  "והדבר  לישראל:  משה  שאמר 

למפרע  נתגלה  שהרי  ושמעתיו",  אלי  תקריבון 

התכוון  אלא  להתגאות,  ח"ו  כוונתו  היתה  שלא 

לרמז לישראל שאפילו אם יקשה להם דבר, משום 

ששייך לשער הנו"ן שעדיין לא השיגו בעולם הזה, 

עתיד משה רבינו עצמו לגלות להם לעתיד לבוא 

כשיהיה מלך המשיח, וילמדם את התורה החדשה 

שיגלה הקב"ה לישראל משער הנו"ן.
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שנעלם ממנו לא היה יכול לגלות להם, עם כל זה 

לשער  שייך  הוא  כי  מכם",  יקשה  אשר  "והדבר 

בזמן  אלי"  "תקריבון  נתגלה,  לא  שעדיין  הנו"ן 

הגאולה העתידה, "ושמעתיו", כי אז יגלה הקב"ה 

לישראל תורה חדשה משער הנו"ן על ידי משה 

אותיות  "תקריבון"  לומר  שדקדק  וזהו  רבינו. 

הספיקות  אלי  שתקריבו  כלומר  ן'",  "תקריבו 

משער הנו"ן ושמעתיו.

מכל  העניו  רבינו  משה  כי  זה  לפי  נמצא 

אדם, לא עלתה על דעתו להתגאות ח"ו אפילו 

בשמץ קל של גאוה, אלא אדרבה התנצל לפני 

ישראל שלא היה יכול למסור להם את כל טעמי 

במ"ט  אם  כי  הזה  בעולם  זכה  לא  כי  התורה, 

ישלים  וחיזקם שבגאולה העתידה  בינה,  שערי 

הקשים  הדברים  כל  את  גם  לו  לגלות  הקב"ה 

השייכים לשער הנו"ן. אך עם כל זאת מאחר כי 

מי שלא הבין כוונתו העמוקה של משה רבינו, 

של  שמץ  יש  אלו  שבדברים  לטעות  עלול  היה 

צריך  היה  לכן  בעצמו,  הגדולה  לתלות  גאוה 

צדיקים  עם  מדקדק  הקב"ה  כי  זה  דיבור  לתקן 

כחוט השערה.

 הלכה זו של בחות צלפנד
קשו"ה לשע" החורן 

שנענש  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בנות  של  זו  הלכה  ממנו  שנעלמה  כך,  על  משה 

בדברי  גדול  חידוש  שמצינו  מה  פי  על  צלפחד, 

היה  צלפחד  בנות  משפט  כי  כאן,  בחיי  רבינו 

הדברים  הנה  למשה,  נתגלה  שלא  הנו"ן  משער 

בלשון קדשו:

ביתי  בכל  יב-ז(  )במדבר  בו  שכתוב  מי  "אפשר 

נאמן הוא, והיה בקי בכל סתרי התורה ותעלומות 

הזה...  הקל  הדין  ידע  שלא  אפשר  האיך  חכמה, 

על  ורמז  סימן  הנו"ן  אות  שתהיה  שנאמר  יתכן 

כי  לו,  ולא נמסר  ידעו כלל  שער החמישים שלא 

מושג,  שאינו  הדק  הפנימיות  כענין  ה'  לפני  הוא 

ממנו  נעלם  כי  ה',  לפני  משפטן  את  שאמר  וזה 

המשפט הזה כנו"ן שלפני ה', הוא השער העליון 

שער החמישים".

בענין זה מצינו ב"שפת אמת" )פרשת מסעי שנת 

תרנ"ד( שהביא את דברי רבינו בחיי, והוסיף לבאר 

ן'  בזה הטעם שנמסר במסורה לכתוב את האות 

רבתי, לרמז כי משפט זה  ן'  "משפטן"  של מילת 

שייך לשער הנו"ן שהוא גדול יותר מכל השערים. 

שהביא  מה  פי  על  גדול,  חידוש  עוד  לן  והוסיף 

ישראל  שנסעו  לג-א(  )שם  מסעי  בפרשת  רש"י 

במדבר מ"ב מסעות, 

כי  מבואר  כו-יג(  )שם  בפרשתנו  ברש"י  והנה 

לאחוריהם  ישראל  חזרו  אהרן  פטירת  אחרי 

שפירשו  כמו  בזה  ]הכוונה  מסעות  שמונה 

המפרשים כוונת רש"י, כי בעצם נסעו לאחוריהם 

כך  ואחר  מוסרה,  עד  ההר  מהֹר  מסעות  שבעה 

נסעו במסע אחד כל שבעה המסעות ממוסרה עד 

הֹר ההר[, נמצא לפי זה כי בסך הכל נסעו ישראל 

במדבר חמישים מסעות כנגד נ' שערי בינה, לפי 

זה אומר ה"שפת אמת" בלשון קדשו:

ביציאת  הכתוב  שתלה  המסעות  "בענין 

נ'  מצרים  יציאת  שנזכר  דכמו  נראה  מצרים, 

לרמוז  הקדוש,  בזוהר  שכתב  כמו  בתורה  פעמים 

שערי  בנ'  ונכנסו  טומאה  שערי  ממ"ט  שיצאו 

שבת  שבכל  בשנה  שבתות  נ'  יש  כן  וכמו  בינה, 

נפתח אחד משערי בינה הנ"ל, כמו כן היה באלה 

נ' מסעות לפי מה שכתב רש"י שחזרו לאחוריהן 

ח' מסעות נמצא שהם חמישים, ויתכן שזו המסע 

האחרונה בעבר הירדן היה מול שער הנ'".

זה  מטעם  כי  אמת"  ה"שפת  מבאר  זה  לפי 

צלפחד,  בנות  של  משפטן  רבינו  ממשה  נעלם 

כנגד  הנו"ן  המסע  שהוא  מואב  בערבות  דוקא 

זה היה שייך לשער הנו"ן  כי משפט  שער הנו"ן, 

מנו"ן שערי בינה שלא נתגלה למשה.

ב"לקוטי  שמבואר  מה  בזה  להבין  יומתק 

תורה" להאריז"ל )ואתחנן על הפסוק ויתעבר ה' בי(, כי 

משה רבינו זכה להשיג שער הנו"ן בעת פטירתו, 

מערבות  משה  "ויעל  לד-א(:  )דברים  בפסוק  ונרמז 

מואב אל הר נבו". ומבאר השל"ה הקדוש )פרשת 

ואתחנן( הכוונה בזה, כי הר נבו רומז על שער הנו"ן 

שכן נב"ו הוא אותיות נ' בו.

מ"ט,  בגימטריא  מוא"ב  כי  להוסיף  ויש 

שעלה  מואב",  מערבות  משה  "ויעל  וזהו: 

ונתעלה מעריבות ומתיקות של מ"ט שערי בינה 

בגימטריא מוא"ב, "אל הר נבו" - נ' בו, הוא שער 

כי  לומר,  יש  אמת"  ה"שפת  דברי  ולפי  הנו"ן. 

שער  לגילוי  פטירתו  בעת  משה  זכה  זה  מטעם 

הנו"ן  מסע  שהוא  מואב  בערבות  דוקא  הנו"ן 

המכוון כנגד שער הנו"ן.

הנה כי כן הרווחנו להבין הטעם שנענש משה 

רבינו כביכול, שנתעלמה ממנו ההלכה של בנות 

מכם  יקשה  אשר  "והדבר  שאמר:  משום  צלפחד 

תקריבון אלי ושמעתיו". כי באמת אין זה עונש, 

ישראל,  לכל  להראות  הקב"ה  רצה  שבכך  אלא 

זו ממשה כי היא משער הנו"ן  שנתעלמה הלכה 

שעדיין לא נתגלה לו.

אך עם כל זה כשהגיש משה את משפטן לפני 

ה', גילה לו הקב"ה את ההלכה שהבנות יורשות 

במקום הבנים, כי ראוי הוא משה שיגלה הקב"ה 

על ידו את שער הנו"ן, אלא שבעולם הזה עדיין 

לא זכו ישראל לתורה חדשה שיגלה לנו הקב"ה 

ישראל  כל  השיגו  זה  ידי  ועל  לבוא,  לעתיד  רק 

יקשה  אשר  "והדבר  משה:  להם  שאמר  מה  כי 

כוונתו  היתה  לא  ושמעתיו",  אלי  תקריבון  מכם 

להתגאות, אלא רצה לחזקם שלעתיד לבוא יגלה 

להם הקב"ה את שער הנו"ן על ידי משה.

 הטעם שחתגלה שע" החורן
על ידי הי"ושה של בחות צלפנד

ונראה לבאר לפי זה הטעם שגילה הקב"ה שלא 

בנות  של  הטענה  ידי  על  הנו"ן  שער  משה  השיג 

צלפחד  בנות  של  הטענה  לבאר  בהקדם  צלפחד, 

חכמניות:  שהיו  כז-ד(  )במדבר  עליהן  מעיד  שרש"י 

העדה  בתוך  היה  לא  והוא  במדבר  מת  "אבינו 

הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא 

היו לו, למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין 

לו בן תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו".

הביאור בזה על פי מה שמצינו שארץ ישראל 

ניתנה לישראל בזכות התורה, כמו שכתוב )תהלים 

לאומים  ועמל  גוים  ארצות  להם  "ויתן  קה-מד(: 

 לפי המבוא" בזוה" הקדוש כי משה "ביחו יהיה מלך המשינ
חמצא שהוא עתיד לגלות לחו את שע" החורן

 משה "ביחו שאמ" רוהדב" אש" יקשה מכם תק"יבון אליר
"מז שהוא עתיד לגלות ליש"אל שע" החורן

 "ביחו בניי: אות ן' של רמשפטןר היא "בתי
ל"מז שמשפט בחות צלפנד היה משע" החורן שלא השיג משה

 בהלכה של בחות צלפנד חתגלה כי משה שלא השיג
את שע" החורן בעולם הזה ישיג אותו לעתיד לבוא



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

 פ"שת פחנפ תשרפ | ב

שנתעלמה  זה  בעקבות  הקב"ה  שסיבב  מה  ועוד 

ממנו ההלכה של בנות צלפחד, על פי מה שאמר 

הקב"ה )ישעיה נא-ד(: "כי תורה מאתי תצא". ודרשו 

חדשה  תורה  הקב"ה  "אמר  יג-ג(:  )ויק"ר  במדרש 

חדשה  התורה  ענין  להבין  וצריך  תצא".  מאתי 

שיגלה לנו הקב"ה לעתיד לבוא.

ששנינו  מה  פי  על  בזה  הביאור  לומר  ויש 

בינה  שערי  "חמישים  כא:(:  השנה  )ראש  בגמרא 

אחד,  חסר  למשה  ניתנו  וכולן  בעולם,  נבראו 

מאלקים".  מעט  ותחסרהו  ח-ו(  )תהלים  שנאמר 

אמנם מבואר בספרים הקדושים כי לעתיד לבוא 

יתגלה גם שער החמישים מנו"ן  בביאת המשיח 

שערי בינה, ומקור הדבר ב"פרי עץ חיים" לרבינו 

האריז"ל )שער הברכות פרק ב(:

דל"ב  כתר  והוא  לכתר,  רמוז  זו  כ'  "והנה 

ידעו  לא  נתיב  כח-ז(  )איוב  דכתיב  חכמה  נתיבות 

ע"ה,  רבינו  משה  השיג  שלא  הוא  זה  וכתר  עיט, 

כי הוא סוד הנ' דנו"ן שערי בינה שנעלם ממשה, 

ולעתיד נאמר )ישעיה נב-יג( הנה ישכיל עבדי, בסוד 

טז-ג(  )תהלים  בסוד  משה,  עבדי  כן  לא  יב-ז(  )במדבר 

לקדושים אשר בארץ 'המה', דהיינו ישיגו כל הנ' 

שערי בינה שבגימטריא המ"ה".

וכן כתב ה"אור החיים" בפרשת בלק על הפסוק 

)במדבר כד-ז(: "יזל מים מדליו וזרעו במים רבים".

"הכוונה על פי דבריהם )שמו"ר כח-ו( כי כל איש 

ישראל קיבל מסיני חלק בתורה... ואמר כאן כי כל 

שדלה  ממה  מדליו,  הוא  בתורה  שמחדשים  מה 

דלה משה שהכל רמוז בתורה שבכתב. ואמר לשון 

ה'  עתיד  אשר  הגדולה  פינה  בערך  כי  לומר  דלי, 

לגלות לישראל בסוף הדורות בימי מלך המשיח, 

הם  המ"ט  כל  בינה,  של  החמישים  שער  שהוא 

דלי,  הוא  שעתה  הגם  כי  ואמר  בערכו,  דלי  בגדר 

שער  שהוא  רבים  מים  לקחת  יזכה  ישראל  זרע 

החמישים, והוא אומרו וזרעו במים רבים".

מעתה לא נפלאת היא לומר, כי מה שאומר 

"תורה חדשה מאתי תצא", הכוונה בזה  הקב"ה: 

עליו  בעולם,  נתגלה  לא  שעדיין  הנו"ן  שער  על 

כל סודות  ישראל את  אומר הקב"ה שילמד את 

האור  ענין  וזהו  הנו"ן.  בשער  הגנוזים  התורה 

הקב"ה  שגנזו  יב.(  )חגיגה  בגמרא  שמבואר  הגנוז 

לצדיקים לעתיד לבוא.

 הקברה ילמד תו"ה נדשה
ליש"אל על ידי מלך המשינ

והנה מצינו במדרש )ילקוט שמעוני ישעיה כו רמז 

"עתיד הקב"ה להיות יושב בגן עדן ודורש,  תכט(: 

למשה  קוב"ה  לאתגליא  "עתיד  נא.(:  כא  )תיקון  זוהר 

באורייתא בגלותא בתראה כגוונא דפורקנא קדמאה". 

פירוש, עתיד הקב"ה להתגלות למשה בתורה בגלות 

האחרונה ]היינו בגאולה מהגלות[ כמו שהתגלה לו 

בתורה בגאולה הראשונה ממצרים.

 רכימי צאתך מא"ץ מצ"ים
א"אחו חפלאותר

)פרשת  ויש להעיר בזה מדברי הזוהר הקדוש 

"כימי  )מיכה ז-טו(:  בשלח נד.( שמפרש דברי הנביא 

וקשה  נפלאות".  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 

"צאתך",  נוכח  בלשון  מתחיל  שהכתוב  מאחר 

"אראנו"  ולא  נוכח  בלשון  "אראך"  לומר  לו  היה 

על  בזה  שהכוונה  הזוהר  ומתרץ  נסתר.  בלשון 

משה רבינו, כלומר הקב"ה אומר לישראל: "כימי 

ידי  על  משם  שיצאתם  מצרים",  מארץ  צאתך 

לעתיד  למשה  נפלאות"  "אראנו  כן  רבינו,  משה 

ובני  משה  יאמרו  הללו  הנפלאות  ועל  לבוא, 

ישראל את השירה לעתיד לבוא.

רסא:(  השמטות  א  )חלק  הקדוש  בזוהר  והנה 

דורש פסוק זה: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

פלאות"  "נ'  אותיות  היא  נפלאו"ת   - נפלאות" 

לבוא.  לעתיד  שיתגלה  מבינה  הנו"ן  שער  שהוא 

מעתה כאשר נצרף את שני הפירושים של הזוהר 

התורה  על  בזה  שהכוונה  להבין  נשכיל  הקדוש, 

החדשה שהיא שער הנו"ן שעתיד הקב"ה לגלות 

לעתיד לבוא, ועל כך אומר הקב"ה: "כימי צאתך 

ידי  על  התורה  את  לכם  שנתתי  מצרים",  מארץ 

כשיהיה  לבוא  לעתיד  למשה  "אראנו"  משה, 

הנו"ן  נ' פלאות, שהוא שער   - "נפלאות"  משיח, 

שיגלה לו הקב"ה כדי שילמדו לישראל.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

מכם  יקשה  אשר  "והדבר  רבינו:  משה  שאמר 

לחזק  ביקש  בכך  כי  ושמעתיו",  אלי  תקריבון 

הזה  שבעולם  אף  כי  פטירתו,  לפני  ישראל  את 

לא גילה להם רק מ"ט שערי בינה, כי שער הנו"ן 

 נכמיחו זרל: חעלמה ממשה ההלכה של בחות צלפנד
משום שאמ": רוהדב" אש" יקשה מכם תק"יבון אליר

 ישוב הפליאה: איך יעלה על הדעת שמשה "ביחו
שהעיד עליו הכתוב שהיה עחיו מכל אדם יתלה הגדולה בעצמו

 הקברה שהבטינ: רתו"ה נדשה מאתי תצאר
הוא על שע" החורן מחורן שע"י ביחה שיתגלה לעתיד לבוא

 מד"ש: רעתיד הקברה להיות יושב בגן עדן...
ודו"ש תו"ה נדשה שעתיד ליתן על ידי משינר

וכל הצדיקים יושבים לפניו, וכל פמליא של מעלה 

של  מימינו  ומזלות  וחמה  רגליהם,  על  עומדים 

יושב  והקב"ה  משמאלו,  וכוכבים  ולבנה  הקב"ה, 

ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח". 

הרי לנו דברים ברורים שעתיד הקב"ה לגלות את 

המשיח,  מלך  ידי  על  לישראל  החדשה  התורה 

בשם  רמוז  זה  דבר  כי  פעמים  כמה  אמרנו  וכבר 

משי"ח נוטריקון מ'שיח י'גלה ש'ער ח'מישים. 

נקדים עוד מה שמבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

בראשית כה:( כי משה רבינו שהיה הגואל הראשון 

יהיה מלך המשיח לעתיד לבוא,  ביציאת מצרים 

שבט  יסור  "לא  מט-י(:  )בראשית  בכתוב  ונרמז 

רגליו,  מבין  ומחוקק  דוד,  בן  משיח  דא  מיהודה, 

יוסף, עד כי יבא שיל"ה דא מש"ה,  דא משיח בן 

חושבן דא כדא". פירוש שיל"ה בגימטריא מש"ה 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן  משיח.  שיהיה 

שהיה  "מה  א-ט(:  )קהלת  הכתוב  רמז  קכ.(  משפטים 

תיבות  ראשי  ה'וא"  ש'היה  "מ'ה   - שיהיה"  הוא 

הראשונה  בגאולה  שהיה  מה  כלומר  מש"ה, 

כן  גם  שיהיה  הוא  רבינו,  משה  ידי  על  ממצרים 

בגאולה האחרונה על ידו.

מט- )בראשית  הקדוש  החיים"  ה"אור  וכתב 

שמלך  המבואר  עם  מתאים  זה  איך  ליישב  יא( 

המשיח יהיה מזרעו של דוד המלך, ויש אומרים 

שדוד המלך עצמו יהיה משיח, כי נשמת משיח 

נמצינו  רבינו.  ומשה  המלך  מדוד  כלולה  תהיה 

למדים מזה, כי משה רבינו שיהיה מלך המשיח, 

עתיד ללמד לישראל את התורה החדשה שיגלה 

הקב"ה לישראל,

כי כמו שהיה משה הגואל  נמצינו למדים מזה 

הגואל  להיות  ועתיד  מצרים,  בגאולת  הראשון 

התורה  קבלת  בענין  כן  העתידה,  בגאולה  האחרון 

עתיד  ישראל,  את  ולימדה  סיני  בהר  משה  שקיבל 

את  לישראל  ללמד  העתידה  בגאולה  עצמו  הוא 

בתיקוני  מבואר  וכן  החדשות.  בהשגות  התורה 
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פ"שת פחנפ תשרפ | א

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

בעחין הגילוי החפלא של "ביחו בניי

 משה "ביחו לא השיג את י"ושת בחות צלפנד
כי הלכה זו שייכת לשע" החורן שלא חתגלה לו

בפרשתנו פרשת פנחס אנו למדים על חמש 

בנות צלפחד משבט מנשה, שאביהן מת במדבר 

כל  והנה  בנות,  אם  כי  בנים  אחריו  השאיר  ולא 

התורה  ומן  ישראל,  בארץ  נחלה  קיבל  שבט 

כי  לבנים,  רק  עוברת  הארץ  בנחלת  הירושה 

נפרד  בלתי  חלק  הן  להינשא  העומדות  הבנות 

מהשבט של הבעל, שמקבל את חלקו בנפרד. לכן 

כאן שצלפחד מת ולא השאיר אחריו בנים כי אם 

מנחלת  הירושה  את  שיקבלו  בטענה  באו  בנות, 

אביהם בארץ ישראל.

"אבינו  כז-ג(:  )במדבר  משה  אל  שאמרו  וזהו 

הנועדים  העדה  בתוך  היה  לא  והוא  במדבר  מת 

על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו, 

לו  אין  כי  משפחתו  מתוך  אבינו  שם  יגרע  למה 

ויקרב משה  בן תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. 

לאמר,  משה  אל  ה'  ויאמר  ה'.  לפני  משפטן  את 

אחוזת  להם  תתן  נתן  דוברות  צלפחד  בנות  כן 

נחלת את  והעברת  אביהם  אחי  בתוך   נחלה 

 אביהן להן".

משה  כי  למדים,  אנו  הכתובים  בהמשך 

רק  לנשים  שיהיו  צלפחד  לבנות  אמר  רבינו 

אצל  תישאר  הארץ  שנחלת  כדי  מנשה,  משבט 

לבנות  ה'  צוה  אשר  הדבר  "זה  לו-ו(:  )שם  השבט 

צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך 

למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים, ולא תיסוב 

נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת 

מטה אבותיו ידבקו בני ישראל".

ובכן דבר בעתו מה טוב להתבונן במה שכתוב 

"ויקרב משה את משפטן לפני ה'". ופירש  )שם ה(: 

רש"י: "נתעלמה הלכה ממנו, וכאן נפרע על שנטל 

מכם  יקשה  אשר  והדבר  א-יז(  )דברים  לומר  עטרה 

תקריבון אלי". וכן פירש רש"י )שם(: "תקריבון אלי, 

על דבר זה נסתלק ממנו משפט בנות צלפחד".

על  יעלה  איך  ופלא,  הפלא  לתמוה  ויש 

הדעת כי משה רבינו אדון כל הנביאים שהתורה 

הקדושה העידה עליו )במדבר יב-ג(: "והאיש משה 

עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", יכשל 

"והדבר  מתגאה:  הוא  כאילו  שנראה  דבר  לומר 

אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו", עד כדי 

זו של  כך שנענש על כך שנתעלמה ממנו הלכה 

נחלת הבנות.

 משה התכוון שהוא יב"" הפפקות
בהיותו שפל מכל אדם

פתח דברינו יאיר לברר מקחו של צדיק משה 

רבינו, מה שהתכוון באומרו: "והדבר אשר יקשה 

שכתב  מה  פי  על  ושמעתיו",  אלי  תקריבון  מכם 

ששנינו  מה  לפרש  אבות(  )ליקוטים  לוי"  ה"קדושת 

במשנה )אבות פ"א מ"א(: "משה קיבל תורה מסיני", 

"קיבל תורה מסיני",  ויש לדקדק על מה שאמר: 

ולכאורה היה צריך לומר: "קיבל תורה בסיני".

שמצינו  מה  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

ישראל  את  להוציא  משה  את  הקב"ה  כששלח 

"מי  ג-יא(:  )שמות  באומרו  תחילה  סירב  ממצרים, 

אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל 

את  למסור  הקב"ה  כששלחו  ואילו  ממצרים". 

לא  ישראל  של  רבן  יהיה  והוא  לישראל  התורה 

ענוותנותו.  היתה  היכן  ביאור  וצריך  כלל,  סירב 

ותירץ בלשון קדשו:

רבינו  משה  כי  הנותנת,  היא  אדרבא  "אמנם 

ע"ה הסתכל שהתורה תינתן על הר סיני, והטעם 

כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סוטה ה.( לפי שהוא נמוך 

מכל ההרים, וראה שאין התורה ניתנת כי אם על 

ידי השפל והגרוע מהכל, לכן מיד נתרצה שתינתן 

שחשב  ענוותנותו  רוב  מחמת  ידו,  על  התורה 

כי  ניתנת  התורה  ואין  ממנו,  גרוע  בישראל  שאין 

אם על ידי השפל והגרוע מהכל. וזהו משה קיבל 

אמר  לזה  ענוותנותו.  והיכן  כנזכר  וקשה  תורה, 

על  ולא  התורה  עליו  שניתן  מסיני  שלמד  מסיני, 

לכן  ההרים,  מכל  נמוך  שהוא  מפני  ההרים,  שאר 

גם הוא נתרצה מיד להינתן התורה על ידו".

משה  שאמר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

אשר  "והדבר  לישראל:  אדם  מכל  העניו  רבינו 

הקב"ה  כי  ושמעתיו",  אלי  תקריבון  מכם  יקשה 

בוחר לגלות תורתו על ידי מי שהוא שפל באמת, 

התורה  את  לתת  הקב"ה  בחר  זה  מטעם  שהרי 

בהר סיני שהוא נמוך מכל ההרים, ומטעם זה בחר 

הקב"ה גם כן לתת את התורה על ידי בהיותי שפל 

מכל אדם, לכן כל הדבר הקשה תקריבון אלי.

בבירור,  כוונתו  פירש  שלא  מאחר  אולם 

ועלולים לטעות שתלה את הגדולה בעצמו, והרי 

היזהרו  "חכמים  מי"א(:  פ"א  )אבות  במשנה  שנינו 

כך  אחר  שמיד  הקב"ה  סיבב  לכן  בדבריכם", 

ובאמת  צלפחד.  בנות  של  ההלכה  ממנו  נעלמה 

ישראל  כל  בפני  להן  מלומר  להימנע  יכול  היה 

לשאול  צריך  והוא  ההלכה  את  יודע  הוא  שאין 

עד  שימתינו  לומר  יכול  היה  אלא  הקב"ה,  את 

ישאל  לביני  וביני  דינן,  מה  ההלכה  לפי  שיתבונן 

את הקב"ה כדת מה לעשות.

בוש,  ולא  הודה  אדם  מכל  עניו  בהיותו  אולם 

שאין הוא יודע את ההלכה והוא צריך לשאול את 

משפטן  את  משה  "ויקרב  שכתוב:  כמו  הקב"ה, 

לפני ה'", ובכך נתגלה לכל ישראל גודל ענוותנותו, 

והשכילו להבין כי מה שאמר: "והדבר אשר יקשה 

מכם תקריבון אלי", היתה כוונתו כי בהיותו שפל 

מכל אדם יגלה הקב"ה את ההלכה על ידו.

 הקברה עתיד לגלות ליש"אל
תו"ה נדשה משע" החורן

כדרכה של תורה שנדרשת בשבעים פנים רחש 

לבי דבר טוב לבאר מה שאמר משה רבינו: "והדבר 

זאת  ושמעתיו".  אלי  תקריבון  מכם  יקשה  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.

זה  שאין  יפות  בפנים  מסביר  כשהרבי  בנעימות,  עמהם 
'פירוד  ח"ו  דג לעשות  מנת  נכון בשביל  זה  ואין  מתאים 
הדג  מכל  מונים  עשרת  שווה  וקרבתנו  אהבתנו  לבבות', 
הענק הזה, חייך הרבי! ואף הרבנית מצידה התפייסה עם 

אשת הנגיד, ומחלה לה בלב שלם.
מן  כל קפידה  בטוחים שהוסרה  עד שהיו  זזו משם  ולא 
אמר  מכן  לאחר  רק   – בשלמות.  והתפייסו  ומחלו  הלב, 
הרבי, עכשיו יכול אני לגשת לקדש על היין, ולהעיד על 

מעשה בראשית!
ישראל  כשבני  פרידתכם',  עלי  'קשה  כמה  עד  ללמדך 
ומונע  עוצר  שזה  ומחלוקת.  לבבות  בפירוד  נפרדים 
להתחבר בדבקות השכינה הקדושה כשיש פירוד לבבות. 
ולכן לא היה הצדיק יכול לגשת לקידוש, שיש בו שותפות 
ודבקות בהשם יתברך, להעיד על היוצר ובורא ברוך הוא, 

רק אחר שיישב כל ההדורים, באיחוד וקירוב לבבות.
]"כלליות", קובץ 130303[
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בנו  זצוק"ל,  מרדומסק  לאברהם'  'חסד  בעל  הרה"ק 
וממשיך דרכו של אביו הק' בעל התפארת שלמה זצוק"ל, 
נודע והתפרסם כאחד מגדולי מנהיגי הדור. המוני חסידי 
מופלאה,  להנהגה  זכו  קדשו  בצל  שהסתופפו  רדומסק 
שפע  והשפיע  גדולה,  באהבה  קרנם  את  מרומם  והיה 
רדומסק,  חצר  גדלה  בימיו  ובגשמיות.  ברוחניות  רב 

והתפתחה מאוד בכל רחבי פולין של מעלה.
אולם, כשגזרה המלכות הרשעה את 'גזירת הגיוס' הקשה על 
בחורי ישראל קודש, הצטער על כך הצדיק עד מאוד. הוא בכה 

והתאנח הרבה על צרתם של ישראל בגוף ובנפש. 
וכאשר הגיעו אליו משפחות רבות מכל ערי פולין בבכיות על 
גזירה שניחתה בביתם, היה לוקח לליבו הטהור מאוד  אותה 
כל מקרה לגופו, ומרבה להתפלל ולהתחנן על כך, עד שנחלש 

לבו מרוב צער ומכאוב.
באחד המקרים כשהזכירו לפניו בחור אחד מפרחי החסידים, 
תלמיד חכם ונאמן שהיה קרוב לליבו מאוד, ועתה נגזר עליו 
ולבו  זולגות דמעות כמים,  להתייצב לצבא, החלו עיני קדשו 
ומרוב  מים,  כוס  בידיו  החזיק  שעה  באותה  ביותר.  נחלש 
חולשתו רפו ידיו, ונשמטה הכוס מבין אצבעותיו והתנפצה על 
הארץ לרסיסים. כראותו זאת נשא הצדיק את עיניו השמיימה, 
וביקש והתחנן לפני השי"ת לישועת ישראל, להעביר את רוע 
הגזירה שהחלישה את גופו הטהור כל כך! – ואותו בחור ניצל 

בדרך מופלאה מרוע הגזירה.
מגדולי  אחד  לרדומסק  הגיע  קשים,  ימים  באותם  והנה 
שולחנו.  על  יחדיו  התאחדו  וגדולה  תורה  אשר  החסידים, 
בעל  הרבי  של  מימיו  עוד  החסידים,  מוותיקי  היה  הוא 
בעולם,  עשירות  השפיע  כידוע  אשר  זי"ע,  שלמה  התפארת 
אותה  כל  ובהיות  קדשו.  מברכת  התעשרו  מחסידיו  והרבה 
ברכה ממקור הקדושה לא השפיעה העשירות עליהם לרעה 
בהעמדת  וחסד,  בצדקה  מרבים  היו  בהיפך  אם  כי  חלילה, 
ישיבות ומוסדות קודש כנודע. – גם האורח דנן, אחד מנגידיה 
המפוארים של רדומסק, אשר התברך בכל טוב, היה מפורסם 
היכלה של מלכות, לקבל  הגיע אל  ועתה  גדול,  כבעל צדקה 

פני רבו.
כדרכו,  בחביבות  וקיבלו  לקראתו  שמח  הקדוש  הרבי 
ולאחר קריאת הפתקא החל להתעניין בשלומו ובשלום 

בני ביתו, והחסיד ענה שברוך ה' כולם חיים בטוב ובנעימים. 
גם כשהמשיך הרבי ושאל אודות מצב הפרנסה, ענה החסיד 
והפרנסה  השי"ת,  הודות  למישרים,  מתנהל  שהכל  כן  כמו 
מצויה בשפע וברחבות. כמו כן כששוחח עמו הצדיק בענייניו 
הרוחניים נוכח לראות שהוא שוקד על תורתו ב"ה, ועובד השם 

יתברך בישרות ובנאמנות.
ממקומו  לפתע  קם  הוא  מאוד,  שמח  זאת  כל  הרבי  כראות 

בהתרגשות, ואמר לחסידו הנאמן:
אותך  שלחו  השמים  מן  כאשר  עליון!  מפי  תבורך  החייתני! 
העת  כל  כי  והנעים.  הטוב  במצבך  אותי  לשמח  היום,  לכאן 
וכבר נחלש לבבי  מגיעים הנה הזכרות קשות מגזירת הגיוס, 
מרוב צרות עמך בית ישראל. – והנה אתה הבאת לנו כיום מעט 
שמחה, כדי להפיג את הצער ואת הכאב הקשה, בראותי אותך 

בשמחה והארת פנים בטוב ובמישרים.
וישגשגו  עסקיך  שיצליחו  לב,  בכל  אותך  לברך  הנני  כך  ועל 
בכפליים, כי דבר גדול עשית כיום להביא השמחה ללב ישראל. 
והרי כל המשמח את ישראל כמשמח את השכינה הקדושה, 
שבזמנים קשים כאלו מתגוללת בעפר קרנה וסובלת עד מאוד 
לרוממם  ישראל  לב  שמשמחים  ומתוך  ישראל.  של  מצערם 
גדולה  שמחה  גורם  זה  הרי  והכאב,  הצער  מן  קשים  בזמנים 

למעלה בשמים!
ותיכף  במלואה,  בו  התקיימה  הצדיק  שברכת  לציין  למותר 
מגדולי  לאחד  ונעשה  המעלה,  לרום  קרנו  עלתה  מכן  לאחר 
לתורה  פעלים  הרבה  ברוחניות  ואף  פולין,  בארץ  העשירים 

ולתעודה, וזכה לבנין וחתנין רבנן, לתפארת בית ישראל.
]'פרטיות' קובץ 130209[
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סיפר לי אחד מנכדיו של הרה"ק רבי ישעיל'ה בן רבי משה 
קרעסטירער זצוק"ל זי"ע.

ישעיהל'י בעת שנשא במז"ט את  ר'  שזקנו הקדוש הרבי 
החופה,  אל  יצאו  בטרם  שני,  שבזיווג  הצדקנית  הרבנית 

ביקש לדבר עימה. 
לפני החופה סיפר לפניה טיב  וברגעים הנעלים הללו של 
מעשה נורא, כדי ללמד ולהמחיש כמה גדולה המצוה של 

להאכיל את בני ישראל.
יהודי  איש  התגורר  הגדולות  הערים  באחת  סיפר:  וכה 
פשוט וטוב לב שהחזיק במאפייה גדולה, והיה נקרא בפי 

כל 'דער גוטער בעקער' ]האופה הטוב[. 
לאחר  בוקר  לפנות  יום  מדי  נאה,  מנהג  לעצמו  עשה  הוא 
וטרי,  חם  מוכן  היה  והלחם  האפייה,  מלאכת  שהסתיימה 
העמיס אל תוך כליו הרבה לחמים ולחמניות טריות. ובשעה 
לא  עדיין  כשהחמה  והרצון  הרחמים  בעת  מאוד,  מוקדמת 
יצא עם חמורו לערוך כמה סיבובים ברחבי  יצאה על הארץ, 
העיר הגדולה, וחילק במו ידיו את המאפים הטובים למשפחות 
נזקקות. וכדי שלא לבייש את המקבלים, היה מניח להם את 

לחמם כשהוא ארוז בקפידה בדרך כבוד מאחורי הדלת.
המשפחות העניות באותה עיר כבר הורגלו מדי בוקר למצוא 
את פת לחמם חם וטרי עומד מוכן עבורם, הם הבינו שידו 
של ה'גוטער בעקער' בדבר, והודו לו וברכוהו על כך בכל לב.
והנה הגיעה שעתו של האופה האהוב, ותקיף ליה עלמא. 
כשנפטר מן העולם ועלתה נשמתו לפני בית דין של מעלה, 
ימי  במשך  ופעל  שעשה  העבירות  כל  את  לו  שוקלים  החלו 
חייו, והמצב נראה בכי רע... שקים שחורים מלאים וגדושים 
וכבר הבין  זה על משקל שלמעלה,  בעוונות הועלו בזה אחר 

האיש שסופו כנראה יורש גיהינום קשה!
ברם, כשהחלו אחר כך להניח על צד המשקל השני את חבילות 
המצוות שעשה ופעל בימי חייו, הנה מתחילה הגיעו חבילות 
קטנות ומועטות שלעומת העבירות היו קטנות וזעירות. פחד 

ומורא איום נפל עליו, וארכובותיו דא לדא נקשן! 
גבי המשקל  על  להעלות  והחל  אחד,  הגיח מלאך  לפתע  אך 
'לחמים' רבים, כל לחם ולחמניה שחילק האיש לעניים הועלה 
לחמים  להם  שהצטברו  עד  המשקל,  גבי  על  המלאך  ידי  על 
רבים מאוד, מתוך כל השנים שהיה מחלקם לעניים מדי יום 
הכף  את  להכריע  הלחמים  הספיקו  לא  עדיין  אולם,  ביומו. 

לטובה, וכבר המתין שיגזרו עליו לגיהינום. 
הופיע  הלחם,  העלאת  סיום  שעם  התפלא  מאוד  מה  והנה 
כל  את  המשקל  גבי  על  להעלות  והחל  נוסף,  מלאך  פתאום 
השקים של החיטה שמהם נוצרו לחמים אלו. והתברר לפניו, 
שמחמת שהיה נושא את כל שקי החיטים הללו בשביל הלחם 
של העניים, הרי גם הם נכללים בכלל מצות 'גמילות חסדים'! 
וכאשר גם הם לא היה בכוחם להכריע את הכף לטובה, הגיע 
מלאך שלישי והביא עמו את החמור שעליו נשא האיש את 
הכף  הוכרעה  ובכך  העניים...  בתי  בין  בעיר  לפזרם  הלחמים 

לטובה, ויצא האיש זכאי בדין!
הצדקנית,  הרבנית  לפני  ישעיהל'י  רבי  סיים  נלמד,  מכאן 
שבמצות 'גמילות חסדים' וקירוב לבבות ישראל, כאשר זוכים 
להגיש בפניהם ומאכל ומשתה מן המוכן, מחשיבים למעלה 
כל הטרחות  אף  אלא  המצוה,  עצם מעשה  רק את  לא  מאד 

הנלוות לעסק המצוה שכולם בכלל המצוה!
]מתוך שיחת יו"ד דהרה"ק מקרעסטיר זי"ע[



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

500

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

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

נסיעת השלוש מאות 
ושלושים

לפרנסתי אני עובד כדרייבער )נהג(, לקוח הזמין 
נסיעה מבית שמש לבני-ברק הלוך ושוב, נתתי 
ושלושים  מאות  שלוש  של  מחיר  הצעת  לו 
שקלים להלוך ושוב, הוא הסכים וסגרנו על יום 

המחר לשעה תשע ארבעים בבוקר.
של  הפרטית  ההשגחה  על  מאוד  שמחתי 
נסיעה הלוך ושוב בדיוק בסיום הדף היומי שלי 

שעליו אני לא מוותר... ממש משמים!!!
עליו  כי  הלקוח  היום התקשר  אלא שבהמשך 
וארבעים  מתשע  היציאה  שעת  את  להקדים 
ידעתי  ולא  דום  נאלמתי  בבוקר.  תשע  לשעה 
כיצד להגיב, ניסיתי להסביר לו שיש לי שיעור 
לתורה  שלי  עיתים  הקביעת  שזהו  היומי  דף 
ורק אחר  בבוקר  וחצי  עד תשע  מרבע לתשע 
כך אני פנוי לעבודה. הלקוח שמע ואמר: "אני 
לך  יש  בתשע!!!  לצאת  צריך  אני  אבל  מבין, 
חמש דקות להודיע לי מה החלטת, אם כן אז 

כן ואם לא אז לא ואזמין נהג אחר."
ההתלבטות הייתה לא קלה כלל ועיקר בפרט 
שבתקופת הקורונה פחתו הנסיעות והדחיפות 
לממון זמין הפך לשיקול חם, התפללתי תפילה 
מה  להחליט  לי  שיעזור  עולם  לבורא  חמה 
רגע  של  בהבזק  ואז  ממני,  מצפה  הבורא  הוא 
על  מוותר  שאיני  ללקוח  ואמרתי  התקשרתי 
והוא  קביעת העיתים שלי עם בורא העולמים 

משוחרר לדרכו...
זה לא היה קל אבל עשיתי את זה!!!

למחרת הגעתי לשיעור ולא היה לי ולו הזמנה 
השיעור  אחרי  תיכף  היום.    לאותו  אחת 
לירושלים,  מבית שמש  נסיעה  הזמנת  קבלתי 
לדרך  יצאתי  שקלים,  וחמישים  מאה  המחיר 
בדרך  נסיעה...  קבלתי  שלפחות  תחושה  עם 
לירושלים קבלתי הזמנה של נסיעה מירושלים 
לבית שמש עם שתי תחנות בירושלים שמחירו 
הנסיעות  שני  סה"כ  שקלים,  שמונים  מאה 
ושלושים שקלים  מאות  לשלוש  בדיוק  הגיעו 
בדיוק כמו הנסיעה לבני-ברק הלוך ושוב, אלא 
בפחות קילומטרים ופחות הוצאות דלק כלומר 

רווח יותר גדול...
שמי  בשר  בעיני  לראות  מאוד  התרגשתי 
תחושת  ולמרות  מפסיד  לא  לי  ששומע 
הרווחתי  יום  של  בסופו  וההחמצה  ההקרבה 
קופה  סגרתי  קצרות  נסיעות  מכמה  ובגדול 
יותר מהנסיעות הגדולות, אלא הדגש כאן הוא 
שסגרתי בנסיעה הראשונה בדיוק את הסכום 

שכביכול הפסדתי...
בעל המעשה:מ.ב.

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים קשה עלי פרידתכם!

פירש רש"י: "פר אחד איל אחד – אלו כנגד ישראל, התעכבו לי מעט 
עוד. ולשון חיבה הוא זה, כבנים הנפטרים מאביהם, והוא אומר להם: 
קשה עלי פרידתכם, עכבו עוד יום אחד". ומקורו טהור בשלהי פרק 

החליל )סוכה נה:(.
עם  הרי  נוסף,  אחד  ליום  בעיכובם  הועיל  מה  מפורסמת,  הקושיא 
בזה  יקשה  יותר  ולכאורה  נוסף,  ביום  האהבה  יותר  תגדל  היום  זה 

הפרידה.
דברי  פי  על  בספרים  תירצו  ברם, 
הקודש,  )אגרת  קדישא  התניא 
פרק כג(, וזל"ק: "שמעתי מרבותי, 
עומד  אחד  מלאך  נמצא  אילו  כי 
ביחד,  מישראל  עשרה  במעמד 
תורה,  בדברי  מדברים  שאינם  אף 
תיפול עליו אימתה ופחד בלי גבול 
עלייהו,  דשרי  משכינתא  ותכלית, 
ממציאותו  מתבטל  שהיה  עד 

לגמרי" עכל"ק.
מבואר גודל השראת השכינה שיש בעצם מעמד התכנסות ישראל 
עצם  רק  ותפילה,  תורה  בדברי  עוסקים  אינם  אם  אפילו  יחדיו, 
עמידתם והתכנסותם ביחד יש בה כוח עצום, להפיל 'אימתה ופחד 
השכינה  השראת  לגודל  ושרפים,  מלאכים  על  ותכלית'  גבול  בלי 

שביניהם.
עם  כביכול  מאוחד  שהשי"ת  מחמת  הזו,  העצומה  הנכבדות  וטעם 
איתן.  בקשר  עמהם  ומקושר  עליון,  ייחוד  באחדות  בניו  ישראל 
כדאיתא בזוהר הקדוש )ח"ג דף עג.( "אורייתא קוב"ה וישראל חד", 
וברוב אהבתו יתברך וחיבתו לישראל הרי הוא עמהם תמיד, ושכינתא 

שורה בהם בתוקף אהבה עצומה.
והם  ישראל,  בני  בין  שלום  שיש  בתנאי  רק  אמור  זאת  כל  אולם, 
ביניהם,  הם  נפרדים  אם  אבל  אחד,  בלב  אחד  כאיש  יחדיו  עומדים 
זה  הלבבות  בפירוד  אם  כי  ומלחמה,  מריבה  ח"ו  ביניהם  הגם שאין 

מזה, ואין הם 'בלב אחד', בזה סגי כבר לסלק שכינה מביניהם.
ואשר לפי זה רמזו יפה בפרשתנו: "קשה עלי פרידתכם", רצה לומר 
 – מזה.  זה  נפרדים  במה שאתם  'פרידתכם'  והיינו  פרידה שביניכם, 
בשמיני  באהבים  ישראל  חיבור  של  נוסף  ביום  יחדיו  עכבם  ולפיכך 
כאן:  אונקלוס  כדתרגם  וחיבור,  אסיפה  מלשון  שהוא  'עצרת', 
"כנישין". שבהתחברותם יחדיו באהבה תישמר 'אחדות ישראל' אף 
יישארו מאוגדים  ייפרדו איש מאחיו, רק  ולא  ימות השנה,  אל תוך 
לשכון  שכינה  תמשיך  ממילא  ובכך   – אחד.  בלב  יחדיו  ומאוחדים 

בתוכם, ולא תיפרד מהם לעולם, אמן.
-< • >-

נוהג היה הרה"ק רבי שמואל אבא מזיכלין זצוק"ל להגות בתורתו כל 
ימות השבוע ברציפות בבית המדרש המקומי, ורק לקראת שבת היה 
היין,  על  לקדש  ערבית  קודש אחר תפילת  בליל שבת  לביתו  מגיע 
ולסעוד את סעודת שבת קודש. – כדרכם של כמה צדיקים קדושי 
שקידת  רצף  את  להפסיק  שלא  עצמם,  את  מסגפים  שהיו  עליון, 

תלמודם ועבודת קודשם, בענייני עולם הזה שבבית.
הצד  על  הבית  הנהגת  ענייני  כל  את  בעוז  נשאה  הצדקנית  הרבנית 
היותר טוב, ועשתה כל שביכולתה שלא להפריע את בעלה הצדיק 

מדבקות קדשו.
מיום שלישי  וכבר  לכבד מאוד את השבת,  דרכה של אותה צדקת 
השבת  שמחת  כאשר  מלכתא.  שבת  לקראת  בהכנותיה  התחילה 
הגיע  מלכתא  השבת  עם  כשביחד  ומכופלת,  כפולה  היתה  בביתם 
גם אביהם הצדיק הביתה, והיו השבתות מתנהלות בביתם בשמחה 

ואהבה גדולה, ובמוחין דגדלות.
כאמור, היתה הרבנית אשת חבר עטרת בעלה טורחת להכין מטעמים 
טובים ונכבדים לכבוד השבת, והעלתה תדיר מעדני מלכים על שולחן 

מלכים, מאן מלכי רבנן. 
פעם ביום שלישי שנכפל בו הטוב יצאה אל השוק כדרכה מדי שבוע, 
כדי לערוך את הקניה השבועית של כל המוצרים הנצרכים לה להכנת 
את  וידעו  הרבנית  את  הכירו  כבר  שבשוק  הדוכנים  בעלי  השבת. 
טיבה, והיו משמרים עבורה את הסחורה המשובחת ביותר, הנתחים 
משלמת  שהיתה  הרבנית,  בשביל  נשמרו  ביותר  הטובים  והחלקים 

עבורם במיטב כספה.
המוכר,  לקראתה  שמח  המקומית,  הדגים  חנות  אל  בהגיעה  והנה 

ושמן!  גדול  דג  הרבנית  כבוד  בשביל  מיוחד  ואמר: השבוע שמרתי 
שופרא דשופרא! וכדברו הוציא את הדג הענק והציגו לרווחה על גבי 
השולחן. – הרבנית שמחה מאוד למראה עיניה, היה זה דג נדיר ביופיו 

ובגדלו, עסיסי ומשובח ביותר.
כנראה – אמר הסוחר – עשה הדג דנן את כל הדרך הארוכה בין גלי 
הים הגדול, במיוחד כדי לזכות להגיע לידי הרבנית הצדקנית ובעלה 

הגדול, שהיה מצדיקי הדור.
אל  נכנסת  והנה  מדברים  עודם 
ראש  הנכבד,  הגביר  אשת  החנות 
את  וכראותה  זיכלין.  של  הקהל 
על  מונח  והמצוין  הנאה  הדג 
מיד  והדרו,  יופיו  ברוב  הקתדרה 

חמדה בלבה את הדג הגדול הזה!
כששמעה שהדג הזה שמור ומוצע 
מצא  לא  הרבנית  בשביל  כעת 
התמלא  ליבה  בעיניה,  חן  הדבר 

קנאה וחמדנות, והיא החלה להתמקח עם המוכר על המחיר...
שכזה  ומשובח  שמן  דג  על  לוותר  נאותה  שלא  הצדקנית  הרבנית 
יכולתה... אבל כמובן  כפי  לכבוד שבת, העלתה מצידה את המחיר 
שלא היה באפשרותה להתמקח עם המחירים המפולפלים והגבוהים 

שהציעה הגברת עשירת העיר.
מתחילה ניסתה הרבנית לטעון בפני המוכר, שהדג הזה מלכתחילה 
הרי נועד בשבילה, וכפי שהוא בעצמו אמר שהוא עשה את כל הדרך 
הארוכה מני ים כדי לעלות על שולחנו של הרבי! אבל המוכר נאלץ 
להשיב את פניה ריקם, בטענה שאין אפשרות להפר את כללי השוק, 
המרבה  שכל  הוא  המסחר  שבהתנהלות  הבסיסיים  הכללים  ואחד 
גובה המחיר  פי  וכנגד מי שיהיה, על  יהיה מי שיהיה,  זוכה!  במחיר 

יפול דבר!
לדאבון ליבה נאלצה הרבנית לוותר, ובלית ברירה לקחה הפעם נתח 

דג פשוט וזול, ויצאה מן החנות בלב כבד.
בהגיע ליל שבת כשחזר הצדיק לביתו נאוה קודש, בירך את הרבנית 
בברכת 'שבתא טבא', דרש בשלומה, ושאל כדרכו כיצד עבר עליה 
השבוע החולף. תוך כדי שיחתם חש הרבי ברגישותו בעננה קלה של 
מעיק  האם  בעדינות  שאלה  והוא  הרבנית,  של  בקולה  הנסוך  עצב 

עליה משהו?
כן! אמרה הרבנית, היטבת לחוש, אכן מעיק עלי הדג הנאה והנפלא 
ששמר עבורנו מוכר הדגים לכבוד שבת, ונאלצתי לוותר עליו לטובת 
הגברת העשירה, והיא סיפרה לבעלה את כל אותה התרחשות בלתי 

נעימה שבחנות הדגים.
מתי אירע כל זה? – שאל הרבי.

ביום שלישי בשבוע, ענתה הרבנית, שבו יוצאת אני כדרכי אל השוק, 
והסוחר כבר מכין עבורי מראש את הסחורה הטובה ביותר!

תמה הרבי והתפלא, וכי מיום שלישי עד הלום עדיין לא מצאת זמן 
להתפייס עם אשת הגביר? הרי אף לילה אחד אסור להשאיר 'פירוד 

לבבות' בין ישראל!
]כדאיתא במסכת מגילה )כח.(: "לא עלתה על מיטתי קללת חברי, כי 
הא דמר זוטרא, כי הוה סליק לפורייה אמר, שרי ליה לכל מאן דצערן 
וכו'". ונפסק במשנה ברורה )סימן רלט ס"ק ט(: "ראוי למחול לכל מי 

שחטא כנגדו וציערו, ובזכות זה האדם מאריך ימים" עכ"ל[.
הבה נא, ביקש הרבי, נצא מיד אל ביתו של ראש הקהל הגביר, כדי 
להתפייס עמהם! אינני מסוגל לגשת לסעודת שבתא קדישא, כשיש 

בלבבך פירוד ותרעומת על ישראל.
יצאו אפוא הרבי עם מחברתו בקודש, בעת פרוש השבת את כנפיה 
על  בשלווה  שעה  אותה  היו  מסובים  העיר  יהודי  הקטנה.  העיר  על 
שולחן השבת. והנה הגיעו אל ביתו המפואר של הנגיד ראש הקהל, 
אל  פנימה  הכניסם  ההדור  והמשרת  הדלת,  על  קלות  נקשו  הם 
הטרקלין. כראות בעל הבית את הרבי עם הרבנית נחרד מאוד, הוא 
חשש שהרבי בא לנזוף בהם על התנהגותה של זוגתו בחנות הדגים. 
בסלון  כבוד  אחר  אותם  והושיב  השבת,  בברכת  שקיבלם  ולאחר 
הצדיק  הרבי  אבל   – המביש...  המקרה  על  להתנצל  החל  המפואר, 
היסה אותו מיד, ובחיוך רחב ומאיר פנים הבהיר שלא על כך בא, כי 
אם בהיפך הגמור, ברצונם להתפייס עמהם, ולהבהיר בפה מלא שהם 

מוחלים להם בלב שלם!
ושוחחו  הרבנית  עם  הרבי  אפוא  להם  ישבו 

ג

ָלֶכם  ְהֶיה  ּתִ ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ְ ַהּשׁ ּיֹום  "ּבַ
ה ֵריַח ִניֹחַח  ֵ ם ֹעָלה ִאּשׁ וגו', ְוִהְקַרְבּתֶ

ר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד וגו'" כט, לה-לו לה', ּפַ
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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':

תיקון חצות בימי בין המצרים
טוב  מנהג  הכוונות  שער  בספר  האריז"ל  כתב  א. 
אחר  באבילות  לישב  נפש  בעל  לכל  מאד  וכשר 
על  ממש  בכיה  ולבכות  הימים,  אלו  בכל  חצות 
בסוד  הדינין  התעוררות  הוא  אז  כי  הבית,  חורבן 
ההיכל  נשרף  זו  לסיבה  אשר  ערב,  צללי  ינטו  כי 
גדולה  תועלת  עושה  זה  ודבר  היום,  חצי  אחר 
בנפש האדם, וענין חצות הלילה אין צורך להזכירו, 
על  להתאבל  צריך  הלילות  שאר  בכל  אפילו  כי 
שצריך  המצרים  בין  בלילות  שכן  ומכל  החורבן, 
ירושלים  את  שמחו  נאמר  ועליו  בבכיה,  להוסיף 

וגו' כל המתאבלים עליה. 
שיש  בשמו  ק"ג(  ס"ק  תקנ"א  )סי'  המ"ב  הביא  וכן 
להתאבל בימים אלו לאחר חצות היום, ויבכה בהם 

כמו חצי שעה.
בתיקון  רחל שאומרים  תיקון  אז  לומר  ונוהגין  ב. 
בכיה  על  מיוסדים  אלו  שפסוקים  מפני  חצות, 
והספד על חורבן הבית, וגם כדי שיהיה דבר השוה 

לכל נפש )יוסף אומץ להחיד"א סי' כ"א(.
לאחר  שבת  בערב  חצות  תיקון  אומרים  אין  ג. 
בערב  וה"ה  אב,  חודש  בראש  וכ"ש  היום,  חצות 
בו  אומרים  אין  היום  חצות  לאחר  באב  תשעה 

תיקון חצות )ביה"ל סי' תקנ"א ד"ה בחפיפת(.
אירוסין ונישואין

ד. אין נושאין נשים בימים אלו, ואפילו אם עדיין 
לא קיים מצות פריה ורביה )ס"ב ומ"ב סקי"ח(. והטעם 
משום דלא מסמנא מילתא )כה"ח שם סקמ"ג בשם היעב"ץ 

ועוד עיי"ש(.

ה. ומכל מקום מותר לעשות אירוסין בימים אלו, 
ליארס,  מותר  עצמו  באב  תשעה  ביום  ואפילו 
לאסור  לנו  והיה  שמחה  קצת  בו  שיש  ]ואע"פ 
יקדמנו  דשמא  מטעם  מותר  מ"מ  בת"ב,  עכ"פ 

אחר[ )שו"ע שם ומ"ב סקי"ז(.
ו. ומותר לעשות סעודת אירוסין עד ר"ח אב, וה"ה 
סעודת  כמו  מצוה  סעודת  הוי  שידוכין  דסעודת 

אירוסין )מ"ב סקי"ט ובשעה"צ שם(.
תספורת

שבת  לכבוד  ואפילו  אלו,  בימים  מסתפרין  אין  ז. 
אין מתירין, כיון דבלא"ה אין רגילין להסתפר כל 

שבוע )שו"ע שם ס"ד ומ"ב סקל"ב(.
ח. מנהגינו להחמיר שלא לגלח שערות הזקן אף 
לאלו שמגלחים זקנם בשאר ימות השנה כל כמה 

ימים )שבה"ל ח"י סי' פ"א(.
ט. מותר לגלח את השפה אם מעכב את האכילה 

)שו"ע שם סי"ג ומ"ב סק"פ(.

י. אחד האיש ואחד האשה שוין לאיסור, ואפשר 
שיש להתיר באשה לגלח ריבוי שער דצדעין )מ"ב 

סקע"ט(. 

והטעם משום  לגדולים לספר לקטנים,  אסור  יא. 
מצות חינוך, ועוד משום עגמת נפש, ונפק"מ בין 
הטעמים בקטן שהוא פחות מבן שש שעדיין לא 
לאסור  יש  השני  טעם  דמשום  חינוך,  לגיל  הגיע 
ואף  שם,  ושעה"צ  ובמ"ב  סי"ד  שם  )שו"ע  נפש  עגמת  מפני 
יש  דלדידן  בו ת"ב, מ"מ כתב הא"ר  לענין שבוע שחל  איירי  שבשו"ע 

להחמיר בתספורת מי"ז בתמוז(. 

וי"א דלצורך קטנים אין להחמיר אף לפי מנהגינו 
אלא בשבוע שחל בו תשעה באב )מ"ב שם סקפ"ב בשם 

הח"א, וחולק על הא"ר הנ"ל(.

מצוה  של  תגלחת  אז  יעשו  לא  מקום  ומכל  יב. 

שנוהגים לעשות לקטן בן שלש שנים )חנוך לנער(. 
בזה  הקילו  ברית  לבעל  השערות  גילוח  בדין  יג. 
נשאו  האחרונים  וגדולי  אשכנז,  במדינת  הרבה 
ונתנו בזה, עי' חת"ס או"ח סי' קנ"ח, ולענין מעשה, 
נוטה  הלב  בודאי  באב  תשעה  בו  שחל  בשבוע 
להחמיר, וכמדומה שגם לפני זה אין המנהג להקל 

במקומותינו )שבה"ל שם(.
יד. סריקת הראש מותר בכל אלו הימים )מ"ב סק"כ(.

טו. מריטת שער העין או שער הגבות לא נחשב 
לתספורת )הלי"ש פי"ד סק"ט(.

ריקודין ומחולות
בין  בימי  ומחולות  ריקודין  לעשות  אסור  טז. 

המצרים )מ"ב סקט"ז(.
יז. וה"ה דאסור לנגן בכלי זמר אפילו בלא ריקודין 

ומחולות )מנח"י ח"א סי' קי"א עיי"ש(. 
לא  אבל  המצרים  בבין  מותר  בפה  שירה  יח. 

בתשעת הימים )הליכות אבן ישראל(.
גמור,  שיר  ככלי  דינו  ניגונים  המשמיע  טיי"פ  יט. 
וי"א שאף אם לא הוקלט בו שום כלי זמר, מ"מ 
ואסור  זמר  ככלי  נחשב  זה  כלי  ע"י  השירה  עצם 

)שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז(. 

כ. י"א דאיסור זה של שמיעת כלי שיר אינו אלא 
אין  ובזה  ריקוד,  לידי  שמעוררים  כאלו  בשירים 
חילוק בין שירה בכלי או בפה, ומ"מ נכון להימנע 
מביאים  אף משמיעת שירים שאינם  אלו  בימים 
לריקוד, ואפילו קטעי חזנות וכדו', וכדאי הוא בית 

אלוקינו להתאבל עליו )הלי"ש פי"ד ס"ג(. 
הגיעו  אם  לקטנים  אפילו  בזה  להחמיר  ויש  כא. 
לגיל חינוך, כיון שהוא אבילות דרבים )אג"מ ח"ד או"ח 

סי' כ"א(.

כב. אף מי שנשא אשה לפני י"ז בתמוז לא יעשה 
שחל  ברכות  השבע  בשמחת  שיר  וכלי  רקודין 
בתוך ימי בין המצרים, אלא בשירה של מצוה בפה 

כנהוג )שבה"ל ח"ג סי' קנ"ז(.
הספרדים  אחינו  אצל  שנוהגין  במקומות  כג. 
המצרים,  בין  בימי  אף  נישואין  שמחת  לערוך 
גזרו  שלא  שם,  להשתתף  לאשכנזים  אף  מותר 
חז"ל להשתתף בשמחה של מצוה, וכמו שמותר 
לכל אחד להשתתף בסעודת ברית מילה או סיום 
מנהגינו  כי  ואם  הימים.  בתשעת  אפילו  מסכתא 
שלא לערוך אז כלל נישואין כיון שאפשר לינשא 
עושה  והוא  בזה  להקל  שמנהגו  מי  מ"מ  אח"כ, 
בסעודת  להשתתף  אחד  לכל  מותר  בהיתר,  כן 
המצוה אם יש לו איזה שייכות להשמחה. אך מכל 
השבע  שמחת  בעת  מריקודין  למנוע  יש  מקום 
בשמחת  לרקוד  תמיד  המנהג  שאין  כיון  ברכות, 
ואינו  השנה,  ימות  בשאר  אף  ברכות  השבע 
דומה לשמחת חתונה ששם הריקודים הם עיקר 

השמחה )תשוה"נ ח"ד סי' קכ"ח(.
וכל זה מעיקר הדין, אך לענין מעשה נראה שאם אין 
הרבה  שם  שיש  כגון  נחוצה,  בריקודין  השתתפותו 
ניכר  יהא  ולא  הספרדים  אחינו  מבין  משתתפים 
היעדרותו לגרוע משמחת החתן, אזי ראוי להימנע 

מכך ולקיים האבילות כמנהג האשכנזים )שם(.
כד. המלמדים שירות ותשבחות לתלמידיהם, לא 
אלו  של  מהניגונים  אם  כי  הללו  בימים  ילמדום 
שלא  יותר  וטוב  הלב,  את  ששוברים  השבתות 
על  בכי  ימי  ויתמו  שיעברו  עד  עיקר  כל  ילמדום 

חורבן בית המקדש )מל"ח פ"י סי"ט(. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות בין המצרים
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■ בקנאו את קנאתי ■
האוהב את ה' לא יחשה על חילולו

רצון  נפש על  אינו מסוגל לראות אנשים העוברים בשעט  נפשו,  ובכל  לבו  מי שאוהב את הקב"ה בכל 
נסערים  וכל ההרגשים  רותח בהם  כלום, הדם  ולא אירע  וברוגע כאילו  ולעמוד מן הצד בשקט  השי"ת 
ומבעבעים, הכיצד זה מסוגל לבוא בן אנוש לחלל ולבזות את כל הקדוש והיקר לה' ולתורתו, הכאב לא 
נותן מנוח, הוא מוכרח להתפרץ החוצה לזעוק את זעקת כבוד השכינה הקדושה המתחללת בפרהסיא 

ונרמסת עד כדי ביזיון וקצף.
רבינו ה'מסילת ישרים' )פרק יט(, כאשר הוא מפרט את דרכי השגת החסידות וקנייניה, הריהו מונה ביניהם 
גם את מידת הקנאות, ומבאר, שבאמצעות מידת הקנאות תיבחן שיעור האהבה שיש לאיש הישראלי 
כלפי הקב"ה, שהרי מי שאוהב את הקב"ה לא יוכל לשקוט כאשר יראה את כבודו מתחלל, כשם שהאדם 

אינו מסוגל לראות בעלבון יקירו ולהבליג על כך בשתיקה.
הג' הוא הקנאה, שיהיה האדם מקנא לשם קדשו, שונא  "הענף  ואמרנו להביא מקצת מלשונו הטהור: 
את משנאיו ומשתדל להכניעם במה שיוכל, כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה, והוא מה 
שאמר דוד ע"ה )תהלים קלט, כא(: 'הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו''. 
ואליהו אמר )מלכים א, יט(: 'קנא קנאתי לה' צבאות וגו'', וכבר ראינו למה זכה בעבור קנאתו לאלקיו, כמאמר 
הכתוב )במדבר כה, יג(: 'תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל', וכבר הפליגו חז"ל )שבת נה(: לדבר במי 

שיש בידו למחות ואינו מוחה, וגזרו דינו ליתפס בעון החוטאים עצמו". 
"וזה פשוט, כי מי שאוהב את חבירו אי אפשר לו לסבול שיראה מכים את חבירו או מחרפים אותו ובודאי 
שיצא לעזרתו - גם מי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול ולראות שיחללו אותו ח"ו ושיעברו על מצותיו 
וכו', כי זהו תוקף האהבה שיוכל להראות מי שאוהב את בוראו באמת, ואומר )תהלים צז, י(: אוהבי ה' שנאו 

רע.
בקנאות צריך הרבה זהירות

אם כי גם במידת הקנאות צריך לדעת את הדרך הנכונה והישרה בה ילך, שלא יבוא לידי מכשול חלילה, 
ה'  קנאת  את  המקנא  צריך  לפיכך  והשחתה,  מגונות  מידות  לידי  לבוא  בקל  עלול  זו  מידה  מתוך  שכן 
שיבדוק את עצמו תמיד האם באמת מתכוון למען כבוד שמו יתברך או שמא במעשיו מבטא את מידותיו 
המושחתות באיצטלא דקדושה ובמעטה של קנאת ה' צבקות, ודבר זה מסור ללב לבדוק ולבחון האם 
באמת מעשיו רצויים וכוונתו לשמים או לאו, כי בחוט השערה יכול לסטות כאן לכאן וכל ערום יעשה 

בדעת.
אבל אם אכן עושה את מעשיו לשם שמים וכל כוונתו הוא להביע את כאבו הגדול על רמיסת הדת וחילול 
שמו יתברך, או אז שכרו הרבה מאד על פי פעלו, וזוכה לרב טוב הצפון לצדיקים, ויותר מכך, הוא זוכה 
להשיב את חרון אף ה' שיצא בעולם על ידי העברות והחטאים שעשו אנשי בליעל בראש כל חוצות, וכמו 
שנאמר בפרשתנו )כה, יא-יב(: "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את 

קנאתי בתוכם וכו', לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום".
קנאים פוגעי"ם בו

אחד ומיוחד בעניין זה בדורנו היה רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל, שנודע כקנאי בחסד עליון שכל מעשיו 
היו מיוסדים על רצון ה' בלבד, וכל פעולותיו היו מדודות בפלס של אהבת ה' ואהבת ישראל כחדא מחתא, 
ולכן התנגד בחריפות לפגוע ולצער שום יהודי אפילו בעיצומה של מערכה כבירה, לא נח ולא שקט עד 
שהחדיר בלבבות העסקנים שכל עניין המחאות צריך להיות "בלתי לה' לבדו", לשם שמים ובישוב הדעת.
ולכן, יחד עם קנאותו הגדולה, והיותו לוחם מלחמת ה' ברמה, נזהר מאוד שלא לדבר על הזולת, וגם אם 
ההוא לא אחז בשיטתו, לא היה מגנה אותו אישית, הוא נזהר והזהיר בביתו ללא הרף, על האיסור הנורא 

של לדבר לשון הרע.
הגאון ר' זונדל קרויזר זצ"ל הפליא מאד את מידת הקנאות של רבי יצחק דוד, ואמר עליו שהיו לו את שני 
הצדדים של מידת "קנאים פוגעים בו" )סנהדרין דף פא:(, "פגיעה" יש לה שני פירושים: א. להילחם ולפגוע. ב. 
להתחנן ולבקש, כמו שאמרה רות לנעמי "אל תפגעי בי לעזבך" )רות א, טז(. ואצלו ראו את שני המידות גם 
יחד, שבכל פרצה שנודע לו והיה צריך למחות על כך, קודם כל היה פונה לפורצי הגדר בדרכי נועם וכבוד, 
מתחנן ומפציר בהם לחדול ממעשיהם הרעים, רק לאחר שנוכח לראות שדבריו נופלים על אוזניים ערלות, 

או אז הניף את דגל המלחמה ועבר ללחום בחרב ובחנית כגד המשחיתים המחבלים בכרמים.
באחת השכונות החרדיות שבירושלים עיר הקודש, הייתה חנות שמכרה עיתונים לא כשרים, הדבר כאב 
לו מאוד, ניסה לדבר על לב בעל החנות שיפסיק למכור את השיקוצים ולא יכשיל את הרבים, אך ההוא 
סירב לו וטען שממכירת העיתונים האלו יש לו ריווח ניכר ואינו מוכן לאבד את ההכנסה הזאת. מה עשה 
אותו צדיק, תקופה מסוימת הגיע בשעות הבוקר המוקדמות, לפני שאי מי הספיק לקנות מן העיתונים 

האלו, קנה את כל החבילה ומיד שרף אותם באש.
פעם הגיע לאסיפת מחאה על פרצה מסוימת, שם היה אמור לשאת דברים בנוגע לאותה פרצה, והנה 
באותו יום פרסמו כמה אנשים מודעות בעילום שם )פאשקווילים בלע"ז(, שם התקיפו בחריפות את הפרצה ואת 
הפורצים. כשנודע לו הדבר, הוא שינה את כל נושא הדרשה שלו ודיבר נגד אלו שפרסמו את המודעות, 
הוא אמר שאין כאן שום קנאות, כי קנאות זה רק אם האדם מפחד מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, ואילו 
אותם אנשים שהפיצו את המודעות לא חתמו את שמם עליהם, וחייב להיות האחד מן השניים, או שהם 
מפחדים מאנשים בשר ודם, או שמא אין הם בטוחים לחלוטין במה שכתבו בתוך המודעה, ושני הסיבות 
האלו הם היפך הקנאות האמתית, כי כשאדם קנאי לכבוד שמים אזי הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא בלבדו 
ולא יכתוב דברים שאינם נכונים, וכאשר הוא בטוח שהדברים שכתב במודעה או שזועק עליהם ברמה 

הינם נכונים ואמתיים, אזי יודע למחות בהיתר ואינו צריך להסתתר ואינו מפחד מלחתום את שמו.

<התחזקו<ת <הלכה



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

500

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

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

שבת מברכים מברכים תמוז  |  ר"ח ביום שני-שלישי  |  המולד ליל ראשון  | 00:26  |  14 חלק'

500

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':

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'

7:13
8:29
8:59

8:19
9:13

9:48
10:24

פרשת פנחס
י"ט תמוז תש"פ

א

|  הזמנים לפי שעון קיץ  |

טיב
ההודעות

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

ניתן לשמוע את שיחותיו של מורנו ורבנו שליט"א ○ במספר מיוחד וישיר
באידיש: 073-2951321 ○ בלשון הקודש: 073-2951320

 • אשריך שזכית! •
כתב החפץ חיים זיע"א: איתא בהגדת חז"ל 
כלום  אהובי  בני  לישראל  הקב"ה  שאמר 
חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני מבקש 
ותהיו  לזה  זה  אוהבים  שתהיו  אלא  מכם 
מכבדין זה את זה ותהיו יראין זה מזה, ולא 
ודבר מכוער, משל  וגזל  ימצא בכם עבירה 
וכולם  בנים  כמה  לו  שהיו  אחד  לעשיר 
אח  לכל  והיה  ומחוכמים,  גדולים  סוחרים 
קנאה רבה על חברו, וכל אחד חפץ להשיג 
את חברו, ויאמר להם חכם אחד, למה לכם 
לעמלכם,  סוף  אין  הלא  כך,  כל  להתייגע 
זה מתקנא בזה וזה בזה ומי יודע מה יהיה 
הסוף מזה, טוב יותר שתהיו אוהבים זה לזה 
איבריו  כל  את  האוהב  אחד  כאיש  וממש 
תהיו  ואז  ושנאה,  קנאה  בהם  שייך  ואין 
לו  כולכם אצל אביכם חביבים כמו שנולד 
עשירותו  כל  וממילא  זקנתו,  לעת  יחיד  בן 
יספיק  הלא  ועשירותו  הוא,  לבד  לכם 

לבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות,
כן הדבר בעניינינו, הקב"ה הוא אבינו אשר 
בשמים  כל  כי  וכו'  והגבורה  הגדולה  לו 
באמת  ישראל  בני  היו  אם  ולכן  ובארץ, 
היתה  ממילא  כהוגן  לזה  זה  אהובים 
ולא  ואחד,  אחד  לכל  ההשפעה  מתווספת 
קצרה יד ד' מהושיע ח"ו, ואין נ"מ להקב"ה 
כמה  או  אחד  רבוא  הארץ  בכדור  יש  אם 
רבבות, לכולם הוא זן ומפרנס די מחסורם.

הקב"ה אומר למשה רבנו 'קח את יהושע', 
ורש"י מבאר 'קחנו בדברים, אשריך שזכית 
אנו  אלו  ומדבריו  מקום',  של  בניו  להנהיג 
למדים כמה גדולה היא הזכות לעשות חסד 
ועלינו  מקום,  של  מבניו  שהוא  יהודי  עם 
כי  ולזולתינו  לנו  פעם,  בכל  ולהזכיר  לזכור 
כשאנו עושים איזשהו חסד עם יהודי, אזי 
הקב"ה שמח בנו, והדברים מקבלים משנה 
תוקף בימי בין המצרים, שאנו באבלות על 
'אוי  זועק  והקב"ה  הזה  המר  הגלות  תוקף 
להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם'! ומה 
הקב"ה מבקש מאיתנו 'שתהיו אוהבים זה 
לזה', וכשאנחנו זוכים ומקרבים את חברינו, 
אומר  זה  על  אחר,  יהודי  עם  ועושים חסד 

הקב"ה: אשריך שזכית!
 )ע"פ טיב התורה-פנחס(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ יב ֶאת־ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ֵהן ֵהׁשִ ן־ַאֲהֹרן ַהּכֹ ן־ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ּפִ
ִקְנָאִתי ָלֵכן  ָרֵאל ּבְ ֵני־ִיׂשְ יִתי ֶאת־ּבְ תֹוָכם ְולֹא־ִכּלִ ַקְנאֹו ֶאת־ִקְנָאִתי ּבְ ּבְ

לֹום.  ִריִתי ׁשָ ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת־ּבְ
מן הנצרך לבאר וכי איזה זכות עמדה להם לישראל לאחר שנכשלו 
בעוון כה חמור, אך למרות זאת זכו להינצל מהמגיפה שנעצרה על 
לכאורה  רבים,  חללים  בהם  לאחר שהפילה  פנחס  ידי מעשיו של 
 - במעשיו  ויחיד  אחד  פנחס שהיה  נפשו של  מסירות  עמדה  איך 
לעצור את המגיפה הנוראה מעל כל בני ישראל, כיצד אהנו מעשיו 

להציל לא רק את עצמו בלבד אלא את כל כלל ישראל.
אינו מואס באחרים העושים

אלא כי בשעה שנכנס פנחס קנאה לקנא את קנאת ה' צבאות, אף 
שפטפטו עליו השבטים וביזוי אותו באמרם: 'ראיתם בן פוטי זה, 
מישראל',  נשיא  יהרוג  כוכבים  לעבודת  עגלים  אמו  אבי  שפיטם 
אך מכל מקום לא מנעו ממנו מלעשות את פעולת ההצלה - בכך 
שלא עיכבו בעדו למחות בעושי עבירה ולעקרם מן השורש, לכן זכו 
בני ישראל לסיבת הצלתם – כי בזה הוציא אותם ידי חובת מחאה 

והוריד מעליהם את הקיטרוג הנורא שהיתה עליהם.
הוא הדבר בכל ענין וזמן, לפי שישנם כאלו אשר יראת ה' בוערת 
לראות  מסוגלים  אינם  הם  עבירה,  בעוברי  למחות  בלבבם  תמיד 
נשמתם  טהרת  מחמת  הבורא  ציווי  על  נפש  בשאט  שעוברים 
את  להזהיר  זוכים  אינם  אשר  אלו  ישנם  זאת  לעומת  המעודנת, 
אחרים על שמירת המצוות בתוכחת מגולה - אלא סובלים בלבבם 
את מעשיהם הרעים של זולתם ומחשים ואין מוחים בהם, אך עדיין 
מוטל עליהם לחזק את ידי אלו אשר מקיימים מצוות 'הוכח תוכיח' 
בעושי רע, וח"ו לא לזלזל בהם ולהרפות את ידיהם - כידוע לכל את 
גודל חומרת הדברים הנאמרים על אלו המואסים במקיימי המצוות, 
כפי הנדרש על המקרא 'ואם בחוקותי תמאסו' – דרשו חז"ל 'מואס 
ואינם  עושים  שאינם  בכך  די  לא  כי  כלומר  העושים',  באחרים 
מקיימים בעצמם את התורה והמצוות, אלא אף מואסים באחרים 
העושים, עליהם נאמרים קללות התורה המפורטים בתורת כהנים.

הדבר  נחשב  מוחה,  ואינו  למחות  בידו  שיש  מי  כל  גיסא,  מאידך 
בגמרא  כמובא  החטא,  במעשה  עמהם  נשתתף  עצמו  הוא  כאילו 
)שבת נד:( על פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה 
וכי חדא פרה הויא  שבין קרניה שלא ברצון חכמים, מקשה הגמ' 
ליה, והא אמר רב שניים עשר אלף עגלים היו רק מעשרותיו של 
רבי אלעזר בן עזריה בכל שנה ושנה. הרי שהיה לו כהנה וכהנה פרים 

לרוב ומהו הלשון 'פרתו' לשון יחיד.
אלא מיישב הגמ', כי לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה, ומתוך 
על  בשכנו  מיחה  שלא  יען  כי  שמו.  על  נקראת   - בה  מיחה  שלא 
חילול השבת נקרא כאילו הוא חילל את השבת, יתר על כן מובא 
התם בדברי הגמ': כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה 
בכל  עירו,  על אנשי  נתפס   - עירו  ביתו, באנשי  על אנשי  נתפס   -

העולם כולו - נתפס על כל העולם כולו.

שארית  את  להציל  פנחס  זכה  ערבות  מכח  אף  אלא  בלבד  זו  לא 
ישראל, כי 'כל ישראל ערבים זה לזה' – לכן מוטל על כל יחיד ויחיד 
החבורה  מן  כשאחד  כן  על  מישראל,  אחד  כל  על  אחריות  לקבל 
השיב את החימה הציל את כל הקהל עמו – זאת יען שלא מיחו בו 

לפיכך היה באפשרותו להיחשב שליחם ולהצילם.
וביכולתו  שבידו  ככל  לעשות  מישראל  אחד  כל  על  מוטל  לפיכך 
מאחרים  למנוע  שלא  ובוודאי  בעולם,  ה'  שם  לקידוש  לגרום 
העושים את מלאכת ה' עיקר ואינם שומרים על כבודם – כבוד בשר 

ודם, אלא כל מגמתם היא לעשות נחת רוח לאביהם שבשמים.
מידת התמימות

ברם איך זוכים לבוא לידי שלימות בעבודת ה' עד שלא יבוש מפני 
ואף  עוברי עבירה,  בידי  ימנע מעצמו למחות  ולא  המלעיגים עליו 
לא ישים אל ליבו הקנטת בני אדם אשר שמים אותו ללעג ולקלס 

בעבור הנהגה זאת.
אכן, על ידי מידת התמימות באים למדרגה זו – לפי שמקיים בעצמו 
'ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך', אז זוכה לשרת את ה' בכל לב כדכתיב 
לפניו  יש  אף  אלא  בלבד  זו  ולא  ְיָׁשְרֵתִני',  הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  'ֹהֵלְך 
שנאמר  כענין  בתמימותו  שישאר  בכדי  ועוון  חטא  מכל  שמירה 

'ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹוִנֽי'.
צלפחד  בנות  קרבו  כאשר  בפרשתנו  שאירע  ממה  נלמד  הדבר 
אביהם  כי  להם  ואמרו  הכהן  ואלעזר  משה  לפני  כאחד  והתייצבו 
מת במדבר בעוונו, אך הן אינן מוותרות על חלקו בארץ הקדושה 
המובטחת להן מהאבות הקדושים, עד שהובטח להן מפי הגבורה 

שיקבלו את חלקן בארץ החביבה עליהן.
ליוסף  עד  יחוסיהם  כל  את  התורה  שפירט  כאן  יש  חידוש  ברם 
ֶּבן־ָמִכיר  ֶּבן־ִּגְלָעד  ֶּבן־ֵחֶפר  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  'ַוִּתְקַרְבָנה  דכתיב  הצדיק 
נאמר  למה  רש"י  מבאר   – ֶבן־יֹוֵסף'  ה  ְמַנּׁשֶ ְלִמְׁשְּפֹחת  ה  ֶּבן־ְמַנּׁשֶ
למשפחת מנשה בן יוסף והלא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך 
ֶאת־ 'ְוַהֲעִליֶתם  שנאמר  בו,  להיקבר  וביקש  הארץ  את  חיבב  יוסף 

ַעְצֹמַתי', ובנותיו חבבו את הארץ שנאמר 'ְּתָנה־ָּלנּו ֲאֻחָּזה'.
הרי כי מידת תמימותם ואמונתם השלימה בה' - עקב זאת שהאמינו 
בלא  מאוד  מאוד  היא  טובה  ה'  מאת  המובטחת  שהארץ  לב  בכל 
שאילות וספיקות ולכן נתחבבה עליהן, זכות זה היא שעמדה להם 
הגדול  סבם  אהבת  שמחמת  אלא  בלבד  זו  לא  הארץ,  את  לרשת 
'יוסף הצדיק' את ארץ ישראל – לכך זכה שעד שבעה דורות אחריו 

יזכר שמו עם יוצאי חלציו המחבבין את הארץ.
כך אף מעיד התורה על כל נשות ישראל הצדקניות, כאשר נאמר 
על  ביאר רש"י אבל   - ְוַאֲהֹרן'  ֹמֶׁשה  ִמְּפקּוֵדי  ִאיׁש  ֹלא־ָהָיה  'ּוְבֵאֶּלה 
הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ, 
אומרות  והנשים  ִמְצָרְיָמה',  ְוָנׁשּוָבה  רֹאׁש  'ִנְּתָנה  אומרים  האנשים 
'ְּתָנה־ָּלנּו ֲאֻחָּזה'. נמצא כי תמימותן עמדה להן שלא להיות בעצת 

המרגלים, לפיכך זכו להיכנס כולם לארץ החביבה עליהן.

קדש את שמך על מקדישי שמך
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מסכת עירובין
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עברית
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 פפנניינניי  ההפפררששהה 
 רראאהה  ממעעששהה  ווננזזככרר  ההללככהה

יָיָדדווֹֹ   חח  ּבְּבְ חח  רֹרֹמַמַ ּקַּקַ ּיִּיִ הה  וַוַ דָדָ עֵעֵ ��  הָהָ ּתּתוֹוֹ םם  מִמִ ּיָּיָקָקָ ןן  וַוַ הֵהֵ ּכֹּכֹ ןן  הַהַ רֹרֹ ןן  ַאַאהֲהֲ רר  ּבֶּבֶ זָזָ עָעָ לְלְ ןן  אֶאֶ סס  ּבֶּבֶ חָחָ יינְנְ אא  ּפִּפִ ּיַּיַרְרְ במדבר פרק   (::וַוַ
ססוברש"י ביאר "  )כ"ה, ז חָחָ יינְנְ אא  ּפִּפִ ּיַּיַרְרְ  .'מה ראה? 'ראה מעשה ונזכר הלכה ""וַוַ

 

שמעתי כי הכוונה בזה, שכאשר פנחס למד את הסוגיות בהלכה, צייר כל 'היכי תמצא'  
שיכול להגיע לאדם לאור ההלכה שלמד, כדי שבעתיד יוכל ליישם את מה שלמד. ואכן 
כשראה את מעשה זמרי, נזכר מיד במעשה שצייר בזמן שלמד את ההלכה הזו, והרגם  

 .ע"פ דין
שכל עולמו זו התורה ומצוותיה. רואה כך את העולם.  מי שחי כל הזמן עם ההלכה, ומי 

 .הוא רואה את כל העולם כלים והמחשות למה שכתוב בתורה ולמה שנלמד בהלכה
 

 ??ממהה  רראאהה  ההססטטייייפפללרר  בבייררקקווןן
זצ"ל,   ההססטטייייפפללרר שליט"א עם אביו חחייייםם  קקננייבבססקקיי מסופר שפעם אחת הלך מרן רבי

יבוא במהירות, הראה לו את לקטוף סכך ליד הירקון, לפתע קרא הסטייפלר לבנו ש
הירוקת שעל פני המים ואמר לו, 'הנה, זו כוונת המשנה במסכת שבת שאמרה שלא 
יעשה אדם פתילות 'בירוקה שעל פני המים'. אמנם רבים באים לירקון, הם רואים  

 .שם הרבה דברים. אבל הסטייפלר ראה את המשנה
 

 ההייםם  ההגגדדוולל
שליט"א נדיב שהגיע   קקננייייבבססקקייההגגרר""חח   ופעם אחת הביא ראש ישיבה אחד אל

מגיברלטר. הציג ראש הישיבה את האורח ואמר לרבי חיים מהיכן בא. כששמע רבי 
חיים מהיכן הגיע האורח, אמר בהתפעלות גלויה, 'גיברלטר... אה גיברלטר'. לתמיהת 
האורח והנוכחים הסביר רבי חיים כך, ישנה ברכה מיוחדת שתיקנו למי שרואה את 

 ."רוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדולהים הגדול, "ב
אלא שב'משנה ברורה' מוזכר ספק אם הברכה הזו היא על הים התיכון שנקרא 'הים  
הגדול' בשל קרבתו לארץ ישראל, או שמא הכוונה היא על האוקיינוס. אבל אתה 
שיושב בגיברלטר, ורואה משם ניתן לראות באחת גם את הים התיכון וגם את  

אוקיינוס, אתה יכול לברך את הברכה לכולי עלמא. כי כאשר ראשו של הרב מונח  ה
 .תמיד בתורה הקדושה, הוא שומע גיברלטר ורואה את הים הגדול

 
 ככממהה  ממככוועערר  אאוותתוו  ההאאיישש

מעשה ברבי שמעון בן אלעזר, שבא ממגדל עדר  )באבות דרבי נתן פרק מ"א( חז"ל מביאים
ומטייל על שפת הים. ראה אדם אחד שהיה מכוער  מבית רבו, והיה רוכב על החמור 

 ?'ביותר. אמר לו 'ריקה, כמה מכוער אתה, שמא כל בני עירך מכוערים כמותך
  .אמר לו, מה אעשה? לך לאומן שעשעני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית

כיון שידע רבי שמעון שחטא, ירד מן החמור והיה משתטח לפניו, א"ל נעניתי לך  
. א"ל איני מוחל לך עד שתאמר לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית. מחול לי

 ?רץ אחריו ג' מילין. ותמוהה, דרך שיחה זו של התנאים
ביאר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א את הדברים   (פרשת בראשית) ""דדררךך  ששייחחהה""  בספר 

הקטע וכו', הרואה את החיגר ואת  )רכ"ה ס"ט שו"ע או"ח ( ע"פ השולחן ערוך: הדין הוא
 .אם הם ממעי אמם, מברך משנה הבריות, ואם נשתנה אחר כך מברך דיין האמת

וכדי לדעת כיצד לברך, שאלו, האם כל בני עירך כן? ונמצא א"כ שכבר ממעי אמם היו 
כן, וברכתו 'ברוך משנה הבריות'. אך אם לא כל בני עירו כן, היינו שנשתנה אח"כ. א"כ 

 .'ברכתו 'ברוך דיין האמת
וזה מה ששאלו. הרי לנו שרבי אלעזר ברבי שמעון כשראה אדם מכוער ראה דיני 

  ברכות ולא כיעור.
  ))יייישש""ככ  לליידדיידדייננוו  ההרר""רר  אא..  אאררללננגגרר  ששללייטט""אא  עעלל  ממססייררתת  ההדדבבררייםם((

 

 פנחספרשת  391 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 מבצע מיוחד לחודש הקרוב!!!
 בלבד ₪ 100הקדשה ע"ג הגליון  בסך 

  כל הקודם זוכה! 
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר 
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים  

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

  ללוולליי  תתווררתתךך  ששעעששוועעיי    
  אאזז  אאבבדדתתיי  בבעענניייי

  
שאר בשרי הקרוב שגר בלייקווד  
שבארצות הברית ביקש ממני לסדר  

להיכנס לרבן של ישראל מרן  לו תור 
שר התורה רבי חיים שליט"א ובכה 
לרבינו שהוא עסוק וטרוד קשות על  
המחיה ועל הכלכלה ואין לו זמן  
ללימוד תורה והוא לא יודע מה 
לעשות אמר לו שר התורה בחביבות  
כבר הקדימו אותך בשאלה בתקופת  
אבי תנועת המוסר מרן רבי ישראל 

כה אמר סלנטר זכר צדיק וקדוש לבר
לאותו יהודי רבי ישראל סלנטר  

אם תלמד מוסר אתה  ,תלמד מוסר
תראה שיש לך הרבה זמן ללימוד  
התורה הקדושה. ואכן שאר בשרי  
מצא כמה שעות ביום לשקוע בדברי 
 .תורה ולשכוח מכל טרדות הפרנסה

  

קקוובבללססקקיי      ההרר""רר  אאבבררההםם  ייששעעייההוו((יייישש""ככ  לל
  ששללייטט""אא  עעלל  ממססייררתת  ההדדבבררייםם))

  

  עענניינניי  אאררץץ  ייששרראאללששוו""תת  בב
  

אווירא דא"י מחכים רק בתורה או  ש. 
 גם בדברים אחרים? 

 ".ררקק  תתווררהה" ת.
 

האם אווירא דא"י מחכים גם   ש.
 כשבא רק לביקור?

 ".ככןן  ((קקצצתת))" ת.
 

האם אווירא דארץ ישראל מחכים  ש.
 יותר בירושלים?

 ".עעיירר  ההעעתתייקקהה" ת.
 

האם אווירא דארץ ישראל מחכים  ש.
 בעבר הירדן?

 ".ללאא  ממצצאאננוו" ת. 
  

((ממתתווךך  ההסספפרר  ההחחדדשש  ההעעווממדד  ללרראאוותת  אאוורר    
בבייממייםם  אאללוו  עעלל  עענניינניי  אאררץץ  ייששרראאלל  ממאאתת    
        יידדיידדייננוו  ההחחששוובב  ההרר""רר  ממררדדככיי  צצייווןן  ששללייטט""אא))

 

  חחייייםם  זזאאבבלרפואת 
בתושח"י אאוודדלל  בבייללאאבן 

  ייצצחחקק    ברכת מזל טוב לידידינו החשוב הרה"ג רבי 
 שליט"א לרגל הולדת הבן נ"י בשעטו"מ אאווההבב  צצייווןן
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 • אשריך שזכית! •
כתב החפץ חיים זיע"א: איתא בהגדת חז"ל 
כלום  אהובי  בני  לישראל  הקב"ה  שאמר 
חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני מבקש 
ותהיו  לזה  זה  אוהבים  שתהיו  אלא  מכם 
מכבדין זה את זה ותהיו יראין זה מזה, ולא 
ודבר מכוער, משל  וגזל  ימצא בכם עבירה 
וכולם  בנים  כמה  לו  שהיו  אחד  לעשיר 
אח  לכל  והיה  ומחוכמים,  גדולים  סוחרים 
קנאה רבה על חברו, וכל אחד חפץ להשיג 
את חברו, ויאמר להם חכם אחד, למה לכם 
לעמלכם,  סוף  אין  הלא  כך,  כל  להתייגע 
זה מתקנא בזה וזה בזה ומי יודע מה יהיה 
הסוף מזה, טוב יותר שתהיו אוהבים זה לזה 
איבריו  כל  את  האוהב  אחד  כאיש  וממש 
תהיו  ואז  ושנאה,  קנאה  בהם  שייך  ואין 
לו  כולכם אצל אביכם חביבים כמו שנולד 
עשירותו  כל  וממילא  זקנתו,  לעת  יחיד  בן 
יספיק  הלא  ועשירותו  הוא,  לבד  לכם 

לבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות,
כן הדבר בעניינינו, הקב"ה הוא אבינו אשר 
בשמים  כל  כי  וכו'  והגבורה  הגדולה  לו 
באמת  ישראל  בני  היו  אם  ולכן  ובארץ, 
היתה  ממילא  כהוגן  לזה  זה  אהובים 
ולא  ואחד,  אחד  לכל  ההשפעה  מתווספת 
קצרה יד ד' מהושיע ח"ו, ואין נ"מ להקב"ה 
כמה  או  אחד  רבוא  הארץ  בכדור  יש  אם 
רבבות, לכולם הוא זן ומפרנס די מחסורם.

הקב"ה אומר למשה רבנו 'קח את יהושע', 
ורש"י מבאר 'קחנו בדברים, אשריך שזכית 
אנו  אלו  ומדבריו  מקום',  של  בניו  להנהיג 
למדים כמה גדולה היא הזכות לעשות חסד 
ועלינו  מקום,  של  מבניו  שהוא  יהודי  עם 
כי  ולזולתינו  לנו  פעם,  בכל  ולהזכיר  לזכור 
כשאנו עושים איזשהו חסד עם יהודי, אזי 
הקב"ה שמח בנו, והדברים מקבלים משנה 
תוקף בימי בין המצרים, שאנו באבלות על 
'אוי  זועק  והקב"ה  הזה  המר  הגלות  תוקף 
להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם'! ומה 
הקב"ה מבקש מאיתנו 'שתהיו אוהבים זה 
לזה', וכשאנחנו זוכים ומקרבים את חברינו, 
אומר  זה  על  אחר,  יהודי  עם  ועושים חסד 

הקב"ה: אשריך שזכית!
 )ע"פ טיב התורה-פנחס(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ יב ֶאת־ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ֵהן ֵהׁשִ ן־ַאֲהֹרן ַהּכֹ ן־ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ּפִ
ִקְנָאִתי ָלֵכן  ָרֵאל ּבְ ֵני־ִיׂשְ יִתי ֶאת־ּבְ תֹוָכם ְולֹא־ִכּלִ ַקְנאֹו ֶאת־ִקְנָאִתי ּבְ ּבְ

לֹום.  ִריִתי ׁשָ ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת־ּבְ
מן הנצרך לבאר וכי איזה זכות עמדה להם לישראל לאחר שנכשלו 
בעוון כה חמור, אך למרות זאת זכו להינצל מהמגיפה שנעצרה על 
לכאורה  רבים,  חללים  בהם  לאחר שהפילה  פנחס  ידי מעשיו של 
 - במעשיו  ויחיד  אחד  פנחס שהיה  נפשו של  מסירות  עמדה  איך 
לעצור את המגיפה הנוראה מעל כל בני ישראל, כיצד אהנו מעשיו 

להציל לא רק את עצמו בלבד אלא את כל כלל ישראל.
אינו מואס באחרים העושים

אלא כי בשעה שנכנס פנחס קנאה לקנא את קנאת ה' צבאות, אף 
שפטפטו עליו השבטים וביזוי אותו באמרם: 'ראיתם בן פוטי זה, 
מישראל',  נשיא  יהרוג  כוכבים  לעבודת  עגלים  אמו  אבי  שפיטם 
אך מכל מקום לא מנעו ממנו מלעשות את פעולת ההצלה - בכך 
שלא עיכבו בעדו למחות בעושי עבירה ולעקרם מן השורש, לכן זכו 
בני ישראל לסיבת הצלתם – כי בזה הוציא אותם ידי חובת מחאה 

והוריד מעליהם את הקיטרוג הנורא שהיתה עליהם.
הוא הדבר בכל ענין וזמן, לפי שישנם כאלו אשר יראת ה' בוערת 
לראות  מסוגלים  אינם  הם  עבירה,  בעוברי  למחות  בלבבם  תמיד 
נשמתם  טהרת  מחמת  הבורא  ציווי  על  נפש  בשאט  שעוברים 
את  להזהיר  זוכים  אינם  אשר  אלו  ישנם  זאת  לעומת  המעודנת, 
אחרים על שמירת המצוות בתוכחת מגולה - אלא סובלים בלבבם 
את מעשיהם הרעים של זולתם ומחשים ואין מוחים בהם, אך עדיין 
מוטל עליהם לחזק את ידי אלו אשר מקיימים מצוות 'הוכח תוכיח' 
בעושי רע, וח"ו לא לזלזל בהם ולהרפות את ידיהם - כידוע לכל את 
גודל חומרת הדברים הנאמרים על אלו המואסים במקיימי המצוות, 
כפי הנדרש על המקרא 'ואם בחוקותי תמאסו' – דרשו חז"ל 'מואס 
ואינם  עושים  שאינם  בכך  די  לא  כי  כלומר  העושים',  באחרים 
מקיימים בעצמם את התורה והמצוות, אלא אף מואסים באחרים 
העושים, עליהם נאמרים קללות התורה המפורטים בתורת כהנים.

הדבר  נחשב  מוחה,  ואינו  למחות  בידו  שיש  מי  כל  גיסא,  מאידך 
בגמרא  כמובא  החטא,  במעשה  עמהם  נשתתף  עצמו  הוא  כאילו 
)שבת נד:( על פרתו של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה 
וכי חדא פרה הויא  שבין קרניה שלא ברצון חכמים, מקשה הגמ' 
ליה, והא אמר רב שניים עשר אלף עגלים היו רק מעשרותיו של 
רבי אלעזר בן עזריה בכל שנה ושנה. הרי שהיה לו כהנה וכהנה פרים 

לרוב ומהו הלשון 'פרתו' לשון יחיד.
אלא מיישב הגמ', כי לא שלו היתה אלא של שכינתו היתה, ומתוך 
על  בשכנו  מיחה  שלא  יען  כי  שמו.  על  נקראת   - בה  מיחה  שלא 
חילול השבת נקרא כאילו הוא חילל את השבת, יתר על כן מובא 
התם בדברי הגמ': כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה 
בכל  עירו,  על אנשי  נתפס   - עירו  ביתו, באנשי  על אנשי  נתפס   -

העולם כולו - נתפס על כל העולם כולו.

שארית  את  להציל  פנחס  זכה  ערבות  מכח  אף  אלא  בלבד  זו  לא 
ישראל, כי 'כל ישראל ערבים זה לזה' – לכן מוטל על כל יחיד ויחיד 
החבורה  מן  כשאחד  כן  על  מישראל,  אחד  כל  על  אחריות  לקבל 
השיב את החימה הציל את כל הקהל עמו – זאת יען שלא מיחו בו 

לפיכך היה באפשרותו להיחשב שליחם ולהצילם.
וביכולתו  שבידו  ככל  לעשות  מישראל  אחד  כל  על  מוטל  לפיכך 
מאחרים  למנוע  שלא  ובוודאי  בעולם,  ה'  שם  לקידוש  לגרום 
העושים את מלאכת ה' עיקר ואינם שומרים על כבודם – כבוד בשר 

ודם, אלא כל מגמתם היא לעשות נחת רוח לאביהם שבשמים.
מידת התמימות

ברם איך זוכים לבוא לידי שלימות בעבודת ה' עד שלא יבוש מפני 
ואף  עוברי עבירה,  בידי  ימנע מעצמו למחות  ולא  המלעיגים עליו 
לא ישים אל ליבו הקנטת בני אדם אשר שמים אותו ללעג ולקלס 

בעבור הנהגה זאת.
אכן, על ידי מידת התמימות באים למדרגה זו – לפי שמקיים בעצמו 
'ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך', אז זוכה לשרת את ה' בכל לב כדכתיב 
לפניו  יש  אף  אלא  בלבד  זו  ולא  ְיָׁשְרֵתִני',  הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  'ֹהֵלְך 
שנאמר  כענין  בתמימותו  שישאר  בכדי  ועוון  חטא  מכל  שמירה 

'ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעֹוִנֽי'.
צלפחד  בנות  קרבו  כאשר  בפרשתנו  שאירע  ממה  נלמד  הדבר 
אביהם  כי  להם  ואמרו  הכהן  ואלעזר  משה  לפני  כאחד  והתייצבו 
מת במדבר בעוונו, אך הן אינן מוותרות על חלקו בארץ הקדושה 
המובטחת להן מהאבות הקדושים, עד שהובטח להן מפי הגבורה 

שיקבלו את חלקן בארץ החביבה עליהן.
ליוסף  עד  יחוסיהם  כל  את  התורה  שפירט  כאן  יש  חידוש  ברם 
ֶּבן־ָמִכיר  ֶּבן־ִּגְלָעד  ֶּבן־ֵחֶפר  ְצָלְפָחד  ְּבנֹות  'ַוִּתְקַרְבָנה  דכתיב  הצדיק 
נאמר  למה  רש"י  מבאר   – ֶבן־יֹוֵסף'  ה  ְמַנּׁשֶ ְלִמְׁשְּפֹחת  ה  ֶּבן־ְמַנּׁשֶ
למשפחת מנשה בן יוסף והלא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך 
ֶאת־ 'ְוַהֲעִליֶתם  שנאמר  בו,  להיקבר  וביקש  הארץ  את  חיבב  יוסף 

ַעְצֹמַתי', ובנותיו חבבו את הארץ שנאמר 'ְּתָנה־ָּלנּו ֲאֻחָּזה'.
הרי כי מידת תמימותם ואמונתם השלימה בה' - עקב זאת שהאמינו 
בלא  מאוד  מאוד  היא  טובה  ה'  מאת  המובטחת  שהארץ  לב  בכל 
שאילות וספיקות ולכן נתחבבה עליהן, זכות זה היא שעמדה להם 
הגדול  סבם  אהבת  שמחמת  אלא  בלבד  זו  לא  הארץ,  את  לרשת 
'יוסף הצדיק' את ארץ ישראל – לכך זכה שעד שבעה דורות אחריו 

יזכר שמו עם יוצאי חלציו המחבבין את הארץ.
כך אף מעיד התורה על כל נשות ישראל הצדקניות, כאשר נאמר 
על  ביאר רש"י אבל   - ְוַאֲהֹרן'  ֹמֶׁשה  ִמְּפקּוֵדי  ִאיׁש  ֹלא־ָהָיה  'ּוְבֵאֶּלה 
הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים, לפי שהן היו מחבבות את הארץ, 
אומרות  והנשים  ִמְצָרְיָמה',  ְוָנׁשּוָבה  ֹראׁש  'ִנְּתָנה  אומרים  האנשים 
'ְּתָנה־ָּלנּו ֲאֻחָּזה'. נמצא כי תמימותן עמדה להן שלא להיות בעצת 

המרגלים, לפיכך זכו להיכנס כולם לארץ החביבה עליהן.

קדש את שמך על מקדישי שמך

טיב
ההודעות

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

טיב
ההודעות

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

523

פ"שת פחנפ תשרפ | א

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

בעחין הגילוי החפלא של "ביחו בניי

 משה "ביחו לא השיג את י"ושת בחות צלפנד
כי הלכה זו שייכת לשע" החורן שלא חתגלה לו

בפרשתנו פרשת פנחס אנו למדים על חמש 

בנות צלפחד משבט מנשה, שאביהן מת במדבר 

כל  והנה  בנות,  אם  כי  בנים  אחריו  השאיר  ולא 

התורה  ומן  ישראל,  בארץ  נחלה  קיבל  שבט 

כי  לבנים,  רק  עוברת  הארץ  בנחלת  הירושה 

נפרד  בלתי  חלק  הן  להינשא  העומדות  הבנות 

מהשבט של הבעל, שמקבל את חלקו בנפרד. לכן 

כאן שצלפחד מת ולא השאיר אחריו בנים כי אם 

מנחלת  הירושה  את  שיקבלו  בטענה  באו  בנות, 

אביהם בארץ ישראל.

"אבינו  כז-ג(:  )במדבר  משה  אל  שאמרו  וזהו 

הנועדים  העדה  בתוך  היה  לא  והוא  במדבר  מת 

על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו, 

לו  אין  כי  משפחתו  מתוך  אבינו  שם  יגרע  למה 

ויקרב משה  בן תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. 

לאמר,  משה  אל  ה'  ויאמר  ה'.  לפני  משפטן  את 

אחוזת  להם  תתן  נתן  דוברות  צלפחד  בנות  כן 

נחלת את  והעברת  אביהם  אחי  בתוך   נחלה 

 אביהן להן".

משה  כי  למדים,  אנו  הכתובים  בהמשך 

רק  לנשים  שיהיו  צלפחד  לבנות  אמר  רבינו 

אצל  תישאר  הארץ  שנחלת  כדי  מנשה,  משבט 

לבנות  ה'  צוה  אשר  הדבר  "זה  לו-ו(:  )שם  השבט 

צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך 

למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים, ולא תיסוב 

נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת 

מטה אבותיו ידבקו בני ישראל".

ובכן דבר בעתו מה טוב להתבונן במה שכתוב 

"ויקרב משה את משפטן לפני ה'". ופירש  )שם ה(: 

רש"י: "נתעלמה הלכה ממנו, וכאן נפרע על שנטל 

מכם  יקשה  אשר  והדבר  א-יז(  )דברים  לומר  עטרה 

תקריבון אלי". וכן פירש רש"י )שם(: "תקריבון אלי, 

על דבר זה נסתלק ממנו משפט בנות צלפחד".

על  יעלה  איך  ופלא,  הפלא  לתמוה  ויש 

הדעת כי משה רבינו אדון כל הנביאים שהתורה 

הקדושה העידה עליו )במדבר יב-ג(: "והאיש משה 

עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", יכשל 

"והדבר  מתגאה:  הוא  כאילו  שנראה  דבר  לומר 

אשר יקשה מכם תקריבון אלי ושמעתיו", עד כדי 

זו של  כך שנענש על כך שנתעלמה ממנו הלכה 

נחלת הבנות.

 משה התכוון שהוא יב"" הפפקות
בהיותו שפל מכל אדם

פתח דברינו יאיר לברר מקחו של צדיק משה 

רבינו, מה שהתכוון באומרו: "והדבר אשר יקשה 

שכתב  מה  פי  על  ושמעתיו",  אלי  תקריבון  מכם 

ששנינו  מה  לפרש  אבות(  )ליקוטים  לוי"  ה"קדושת 

במשנה )אבות פ"א מ"א(: "משה קיבל תורה מסיני", 

"קיבל תורה מסיני",  ויש לדקדק על מה שאמר: 

ולכאורה היה צריך לומר: "קיבל תורה בסיני".

שמצינו  מה  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

ישראל  את  להוציא  משה  את  הקב"ה  כששלח 

"מי  ג-יא(:  )שמות  באומרו  תחילה  סירב  ממצרים, 

אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל 

את  למסור  הקב"ה  כששלחו  ואילו  ממצרים". 

לא  ישראל  של  רבן  יהיה  והוא  לישראל  התורה 

ענוותנותו.  היתה  היכן  ביאור  וצריך  כלל,  סירב 

ותירץ בלשון קדשו:

רבינו  משה  כי  הנותנת,  היא  אדרבא  "אמנם 

ע"ה הסתכל שהתורה תינתן על הר סיני, והטעם 

כמו שאמרו רבותינו ז"ל )סוטה ה.( לפי שהוא נמוך 

מכל ההרים, וראה שאין התורה ניתנת כי אם על 

ידי השפל והגרוע מהכל, לכן מיד נתרצה שתינתן 

שחשב  ענוותנותו  רוב  מחמת  ידו,  על  התורה 

כי  ניתנת  התורה  ואין  ממנו,  גרוע  בישראל  שאין 

אם על ידי השפל והגרוע מהכל. וזהו משה קיבל 

אמר  לזה  ענוותנותו.  והיכן  כנזכר  וקשה  תורה, 

על  ולא  התורה  עליו  שניתן  מסיני  שלמד  מסיני, 

לכן  ההרים,  מכל  נמוך  שהוא  מפני  ההרים,  שאר 

גם הוא נתרצה מיד להינתן התורה על ידו".

משה  שאמר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

אשר  "והדבר  לישראל:  אדם  מכל  העניו  רבינו 

הקב"ה  כי  ושמעתיו",  אלי  תקריבון  מכם  יקשה 

בוחר לגלות תורתו על ידי מי שהוא שפל באמת, 

התורה  את  לתת  הקב"ה  בחר  זה  מטעם  שהרי 

בהר סיני שהוא נמוך מכל ההרים, ומטעם זה בחר 

הקב"ה גם כן לתת את התורה על ידי בהיותי שפל 

מכל אדם, לכן כל הדבר הקשה תקריבון אלי.

בבירור,  כוונתו  פירש  שלא  מאחר  אולם 

ועלולים לטעות שתלה את הגדולה בעצמו, והרי 

היזהרו  "חכמים  מי"א(:  פ"א  )אבות  במשנה  שנינו 

כך  אחר  שמיד  הקב"ה  סיבב  לכן  בדבריכם", 

ובאמת  צלפחד.  בנות  של  ההלכה  ממנו  נעלמה 

ישראל  כל  בפני  להן  מלומר  להימנע  יכול  היה 

לשאול  צריך  והוא  ההלכה  את  יודע  הוא  שאין 

עד  שימתינו  לומר  יכול  היה  אלא  הקב"ה,  את 

ישאל  לביני  וביני  דינן,  מה  ההלכה  לפי  שיתבונן 

את הקב"ה כדת מה לעשות.

בוש,  ולא  הודה  אדם  מכל  עניו  בהיותו  אולם 

שאין הוא יודע את ההלכה והוא צריך לשאול את 

משפטן  את  משה  "ויקרב  שכתוב:  כמו  הקב"ה, 

לפני ה'", ובכך נתגלה לכל ישראל גודל ענוותנותו, 

והשכילו להבין כי מה שאמר: "והדבר אשר יקשה 

מכם תקריבון אלי", היתה כוונתו כי בהיותו שפל 

מכל אדם יגלה הקב"ה את ההלכה על ידו.

 הקברה עתיד לגלות ליש"אל
תו"ה נדשה משע" החורן

כדרכה של תורה שנדרשת בשבעים פנים רחש 

לבי דבר טוב לבאר מה שאמר משה רבינו: "והדבר 

זאת  ושמעתיו".  אלי  תקריבון  מכם  יקשה  אשר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
שיעור פנימי שנמסר בישיבה לפני עשרות שנים 

 חזק מאוד מאוד ומומלץ ! בנושא אהבת ישראל

למה מטומטם שהולך לשוק לוקח את החמור שלו? 
 שיהיה לו עם מי להתייעץ.

😊😊😊😊😊😊 

חיזוק לכל בנאדם, ספירת העומר, ספירת העומר זה 
איפה שהוא נמצא. מהדברים הטובים ביותר, 
שאדם יש לו שאיפות להתקרב לה', להשיג השגות, 
להגיע לבחינות מסוימות בעבודת ה', ועד אפילו 

 אדם שיש לו צרות והוא רוצה ישועה.

ומה החיזוק? שכל דבר צריך המתנה, צריכים 
להמתין. כי עיקר השבר של הבנאדם, שהוא נשבר, 
כי הוא רוצה כבר לראות את הישועה, כל אחד לפי 
הבחינה שלו. אחד רוצה כבר לחזור בתשובה שלמה. 
השני רוצה כבר להיות ככה. וזה רוצה כבר לראות 
את הישועה שלו, יש לו בעיות, יש לו צרות. כמו 
שאמרתי, בכל הדרגות, בכל הבחינות, כל אחד רוצה 

כל העולם  לראות את הישועה שלו מיד! העולם הזה,
הזה, כולו, זה המתנה. כל העולם הזה זה המתנה. 
אדם בא לעולם הזה להמתין, להמתין לעולם הבא. 
ומה עושים בהמתנה? מתפללים, ולומדים. הרי 
התכלית זה לא להיות פה, התכלית זה להיות פה? 
התכלית אחרי הכל זה לא להיות פה. אז אם כן כל 

 העולם הזה זה המתנה.

עולם הזה נקרא מסדרון, וצריכים חז"ל אמרו שה
רק להגיע לתכלית. אז מה, אדם רוצה לחיות 
במסדרון, במעבר? אלא מה, ודאי שהעולם הזה הוא 
 מעבר שצריכים לעבור אותו, כמו חדר המתנה כזה.

אבל בפרטיות, אדם כל פעם בחיים שלו צריך לדעת, 
 שיש ספירת העומר.

רנו מזה נכון, בעניין של עבודת ה', כמו שכבר דב
בחסדי ה', שאדם, כל בנאדם יש לו את הספירות 
העומר הפרטית שלו, כל הזמן! כל פעם שהוא לוקח 

לעצמו איזו מטרה, הוא צריך לדעת שעכשיו הוא 
מתחיל לספור את העומר. כי מה שעבר על כלל 
ישראל, זה מלמד על כל אחד בפרטיות על החיים 
 שלו. עם ישראל היו במצריים, תכלית יציאת
מצריים הייתה בשביל לקבל את התורה, זה מה שה' 
יתברך דיבר אל משה, שיעבדו עם ישראל את 
האלוקים על ההר הזה, זה התכלית! בשביל מה ה' 
יתברך הוציא את עם ישראל ממצריים? בשביל 
שיקבלו את התורה. ורק שקבלו את התורה אז נהיו 

 עם ישראל לעם, 'היום הזה נהיית לעם'.

יך המתנה. צריכים לספור את אלא מה? שצר
העומר. אתה רוצה להגיע למשהו? אתה צריך לדעת 
לספור את העומר. לא תדע לספור את העומר? 
תתיאש באמצע? תתיאש, כל דבר יש לו את הספירה 
שלו. אתה רוצה שמירת עיניים? יש לזה את הספירה 

 שלו. 

הבנת שהתכלית לשמור את העיניים, עכשיו אתה 
ום יום להתפלל על זה, וזהו, לספור צריך להתחיל י

את העומר, לא יודע כמה זמן, כמה חודשים זה יקח, 
 סופר את העומר. 

עוד יום שהתפללת על זה, ועוד יום להודות על זה. 
ובאמת יש דברים שצריכים תפילה כל החיים, כמו 
שמירת העיניים. יש דברים שלא שייך להגיד 

ה. כל הזמן שמשיגים אותם, כל הזמן צריכים תפיל
 צריכים יישוב דעת, כל הזמן צריכים ביקורת.

אז זו הפתיחה הראשונה, שכל אחד יתחזק בכל 
 מקום שהוא נמצא, שיתחזק לא להשבר!

יש לך צרות, בעיות? את רוצה ישועה? צריכים 
סבלנות. להתפלל, לחכות בסבלנות, לראות, אדם 
בדרך גם רואה ישועות. אבל אם הוא רוצה כבר 

ת הישועה השלמה, הוא כבר נשבר, הוא לראות א
מתייאש. אם היה רואה 'הנה ב"ה, קצת פה הסתדר, 
והנה רואים איזה כיוון', היה מתחזק והיה ממשיך 
הלאה, אז ודאי שהיה מגיע, אבל אדם רוצה כבר 
לראות את הישועה ואם לא הוא נשבר וזהו. אבל 

בהצלחה בע סקים!
עסק או מוסד צדקה?

אוהבים סיפורים? ִשְמעּו סיפור מפי בעל המעשה:

קטן  כך  כל  לא  גם  אבל  גדול  לא  עסק  הקמתי 
בתחום של מכירות. נכנסתי לעסק בכל הכוחות גם 
בגוף גם בנפש וגם בממון. הטיפול בעסק דרש ממני 

משאבים כבירים.

החודשיות  ההוצאות  רק 
על השכירות והעובדים אלצו 
עצום  סכום  להוציא  אותי 
חייב  שהייתי  כך  חודש,  בכל 
קרוב  של  סכום  להכניס 
למאה אלף שקל בחודש רק 

כדי להתחיל להרוויח.

העסק  הכלכלי  מהצד  וחוץ 
עבדתי  כולי,  את  שאב  הזה 
משתים  יותר  חמור  כמו 
וגם  ביממה,  שעות  עשרה 
בזמן שלא עבדתי לא הייתה 
ושלווה,  שקט  טיפת  לי 
וכססתי  ועצבני  לחוץ  הייתי 

ציפורניים בדאגות.

קצת  חודשיים  או  חודש 
לי  גרמו  במכירות  חלשים 
לחלישות הדעת גדולה מאוד 
הביטחון  כל  את  לי  וערערו 
להצלחת  תקוותי  כל  העצמי 
העסק עמדו להתנפץ. העסק 

היה בסכנה של ממש.

אבל היה דבר נוסף שמאוד 
קלטתי  פתאום  אותי.  תסכל 

שאני קורע את עצמי ובסוף נשאר בלי כלום. עבדתי 
קשה, ולאן כל הכסף ש"הרווחתי" הלך?

פרנסתי כמה משפחות של עובדים, פרנסתי כהוגן 
העסק,  את  הפעלתי  שבו  הנכס  של  המשכיר  את 
פרנסתי את הספקים, את הייצרנים, ואת המובילים, 
את  פרנסתי  המדינה.  ואת  הערייה  את  פרנסתי 
כולם חוץ מאת עצמי. אז אם עד אותו היום הייתי 

ויגע  עובד  שאני  הזאת  המחשבה   – ועצבני  לחוץ 
לריק פשוט גמרה אותי. כמעט יצאתי מדעתי.

היום  כל  במוחי  להתרוצץ  שהתחילו  המחשבות 
עם  מדבר  אני  איך  הוצאות,  מצמצם  אני  איך  היו 
מי  עם  הספקים,  עם  העובדים,  עם  הבית,  בעל 
שאוכל  כדי  החונקות  בהוצאות  לקצץ  העיקר  לא, 
להתחיל להרוויח משהו בכל 

העסק ביש הזה.

ִאי פרטי קטן
שלי  הגדולים  הִנִסים  אחד 
של  בהקשר  רק  ולא  בחיים 
שאני  הוא  הזאת  הבעיה 
תלמיד של הרב שלום ארוש 
לעשות  זוכה  אני  ה'  וברוך 

שעה התבודדות בכל יום. 

ככה יש לי בכל יום ִאי קטן 
של שפיות שאני יכול לברוח 

אליו ולהתחדש.

אני  שלי  בהתבודדות 
גם  תמיד  מתפלל  כמובן 
עצה  ומבקש  העסק  על 
אבל  דשמיא,  וסייעתא 
מתמקד  ממש  לא  אני 
שלי.  בתפילות  הזה  בנושא 
בשיא  כשהייתי  אחד  יום 
אני  שהיום  החלטתי  הלחץ 

מתבודד רק על זה.

שמטריד  הנושא  זה  הרי 
נקרע  אני  מכל,  יותר  אותי 
בין מחשבות ורצונות, אין לי 

שקט נפשי –

מה יכול לעזור יותר מאשר לספר לה' את הכול 
כולל כל ההתלבטויות שלי וכל המחשבות שלי וכל 

מה שעובר עלי ולהתייעץ עם ה' בפרוטרוט?

מכל  ברחתי  יום  באותו  למעשה,  ממחשבה 
למקום  הלכתי  הטלפונים,  את  כיביתי  העיסוקים, 

הכול  לה'  לספר  והתחלתי  אוהב,  שאני  מבודד 
המחשבות  כל  את  גם  מתוכי  הוצאתי  מהתחלה. 
שלי. וגולת הכותרת של ההתבודדות הייתה להודות 
בחוק  אותנו  מלמד  שהרב  כמו  הבעיה  על  לה' 

התודה.

שעה  רבע  ואמרתי  החוק  את  שעשיתי  ולאחר 
תודה על הקשים הכלכליים ושמונה פעמים מזמור 
לתודה – התחננתי לה' שיאיר את עיני וייתן לי את 

העצות הנכונות לדעת מה עלי לעשות.

רב  זמן  זה  הראשונה  בפעם  לכם?  אֹוַמר  מה 
שהרגשתי רוגע אמתי. פרקתי מטענים כבדים, וכמו 

שאומרים, ירדו לי אבנים מהלב.

נס גדול
אבל הנס הגדול הוא שהמחשבה שלי התבהרה. 
סוף סוף יכולתי לחשוב בצלילות על כל המצב ולא 
להיטלטל בסערת רגשות. על ידי זה הגעתי להבנות 
של  הקול  את  לשמוע  התחלתי  וישרות.  פשוטות 
האמונה שבתוכי, את הקול של השכל הישר שמאיר 

ומכוון את האדם בכל דרכיו כמו שאומר רבי נחמן.

ברגעים האלה האירה לי ההבנה הפשוטה שאין 
מתעסק  אני  עוד  כל  בעולם.  עם אף אחד  עסק  לי 

בפלוני ואלמוני אני שקוע בטעות גדולה מאוד.

יש לי רק שתי כתובות. הכתובת האמתית שהיא 
מפתח  שבידו  זה  הוא  שרק  עולם  בורא  כמובן 
הפרנסה, ואני מרוויח בדיוק מה שהוא רוצה שאני 

ארוויח.

חייב  אני  בעצמי.  אני  זה  השנייה  והכתובת 
להתעסק עם עצמי. כלומר לתקן את עצמי, לעבוד 
על עצמי, לבנות את האמונה שלי, את הבטחון שלי 
בה'. לכן קודם כול אני חייב להפסיק להתעסק עם 

אחרים, כי אף אחד לא קיים בעולם הזה.

וגם בענייני העסק אסור לי לעשות חשבונות של 
למען  עושה  אני  במה  להתמקד  צריך  אני  אחרים. 
משפר  אני  ואיך  דשמיא  בסייעתא  שלי  העסק 
את מה שאני עושה, ולא להתעסק בכמה אחרים 
מרוויחים. שירוויחו מצדי כפל כפליים. לבריאות. זה 

לא העניין שלי.

המחשבות  כל  על  בתשובה  חזרתי  רגע  באותו 
הרע  היצר  עצת  היו  שכולן  שהבנתי  המתסכלות 
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"אחד הִנִסים 
הגדולים שלי בחיים 

ולא רק בהקשר 
של הבעיה הזאת 
הוא שאני תלמיד 
של הרב שלום 

ארוש וברוך ה' אני 
זוכה לעשות שעה 
התבודדות בכל יום. 

ככה יש לי בכל יום 
ִאי קטן של שפיות 
שאני יכול לברוח 
אליו ולהתחדש."

כל יהודי אני אוהב
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