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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
















 



Zera Shimshon
R’ Shimshon Chaim

(English)

  Parshas Shemini 5779 | 1 

The Incredible Connection between the Midpoint of Words--"דרש דרש" 
and the Midpoint of Letters—the “Vav” of "גחון"

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Shemini 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

Torah, indicates that this knowledge is extremely significant.  With 
this in mind, let us endeavor to explain the profound significance 
of HKB”H’s choice of these two midpoints--"ָּדרׁש ָּדַרׁש", the midpoint 
of its words and the “vav” of "גחון", the midpoint of its letters.  

A Novel Explanation Concerning the Calculation  
of the Midpoints of the Words and the Letters

We will begin our journey by examining the passage from the 
Gemara cited above: 

שהיו  שבתורה,  האותיות  כל  סופרים  שהיו  סופרים,  ראשונים  נקראו  "לפיכך 

אומרים וא"ו דגחון חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין של תיבות... 

תורה  ספר  ניתי  ליה  אמרו  גיסא.  מהאי  או  גיסא  מהאי  דגחון  וא"ו  יוסף  רב  בעי 

ואימנינהו, מי לא אמר רבה בר בר חנה לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. 

אמר להו אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן".

Therefore, the early scholars were known as “sofrim,” 
since they would count all the letters of the Torah.  They 
would say that the “vav” of "גחון" is the midpoint of the letters 
of a sefer Torah, and "ָּדרׁש ָּדַרׁש" is the midpoint of the words . . 
. Rav Yosef inquired: Is the “vav” of "גחון" part of the first half 
or part of the second half?     They said to him, “Let us bring 
a sefer Torah and count its letters.”  Didn’t Rabbah bar bar 
Chanah once say, “They did not move from there until they 
brought a sefer Torah and counted them?”  He (Rav Yosef) 
replied to them, “They were well-versed in the knowledge 
of deletions and additions; we are not well-versed in these 
matters.”  Therefore, we cannot count the letters accurately.  

The commentaries are puzzled by Rav Yosef’s remark that 
we are not sufficiently expert in the knowledge of deletions and 
additions of letters.  After all, Rav Yosef himself (Menachos 29b) 

In this week’s parsha, parshas Shemini, it is fitting that we 
examine a curious phenomenon.  HKB”H arranged that the 
midpoint of the Torah with respect to both words and letters 
would be in this parsha.  The midpoint of the Torah for words is 
found in the passuk (Vayikra 10, 16): ואת שעיר החטאת ָּדרׁש ָּדַרׁש משה" 

 is the final word in the first half of the "ָּדרׁש" The word  והנה שרף."
Torah; while the word "ָּדַרׁש" is the first word of the second half of 
the Torah.  Now, the midpoint of the Torah for letters is found in the 
passuk related to the prohibition of eating creatures that crawl on 
the ground (ibid. 11, 42): "כל הולך על גחון".  The “vav” of "גחון" is the 
midpoint of the Torah with respect to its letters.  To highlight this 
distinction, tradition dictates that it be written as a large letter.  

The source for this information appears in the Gemara 
(Kiddushin 30a): 

שהיו  שבתורה,  האותיות  כל  סופרים  שהיו  סופרים,  ראשונים  נקראו  "לפיכך 

אומרים וא"ו דגחון חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין של תיבות".

Therefore, the early scholars were known as “sofrim,” 
since they would count all the letters of the Torah.  They 
would say that the “vav” of "גחון" is the midpoint of the letters 
of a sefer Torah, and "ָּדרׁש ָּדַרׁש" is the midpoint of the words.  
This same distinction is pointed out in Maseches Sofrim (9, 2): 
 "וי"ו דגחון צריך להיות זקוף שהיא חצי אותיות של תורה, דרש דרש חצי תיבות של

 Here it states that the “vav” of  תורה, דרש בסוף שיטה, דרש בראש שיטה."
 should be written "ָּדרׁש" should be enlarged; and the word "גחון"
at the end of a line in the sefer Torah, whereas the word "ָּדַרׁש" 
should appear as the first word of the next line—alluding to the 
fact that it is the beginning of the second half of the sefer.  

Now, the mere fact that these early scholars were called 
“sofrim”—literally, “counters”—who counted the letters and 
words of the Torah, and identified the precise midpoints of the 

 

  

‘A fulfilling wind’ – 'רוח ממללא'  
In our generation there is much talk about the severity of talking in shul, 
especially during davening and laining. But what are we supposed to do 
when there are still people in shul who find this difficult and talk as if the 
shul is a meeting place for the chevra. The Rav and the Gabbaim are not 
powerful enough to stop this plague. I am very attached to the teaching of 
the Tosfos Yom Tov, who arranged the special Mi Shebeirach for one who 
holds himself back from talking during davening after it was revealed to 
him that certain decrees are leveled at those who talk in shul. I went to 
Moreinu Rabeinu shlit”a for advice as to what should be done, since 
talking in shul impedes the tefillos of the entire community aside from 
missing out on the Berachos. 
The Rav advised me to start a minyan in my house for Kabbalas Shabbos 
and Maariv and once a month, the Shabbos when we bench Rosh 
Chodesh, I should make a minyan for Shacharis and Mussaf for anyone 
who wants to daven properly.  
I started with exactly a minyan, of course with the approval of the Rav of 
the shul, who was confounded by the situation, but he could not stop the 
affliction, and slowly, slowly the minyan grew and on Shabbos Mevarchim 
we had a large, respectable minyan of eighty men, some of whom had 
come from my shul. 
The story that I want to tell took place on Shabbos Mevarchim Adar. It 
began to rain a rain of blessing and a small drip started in the basement 
and spread until it reached the shul area in such quantity that it was not 
possible to put out bowls to catch the dripping rain. Now it started raining 
inside the house. The time was 7:45 and the minyan was supposed to 
start at 8:00 and we could not daven like this or open a Sefer Torah as the 
water would ruin it. I stood by the door and said: “Ribono shel olam, I 
accept Your will with love, and if this is what You desire then I will not 
complain. The entire minyan was established for Your Great Name and to 
bring you satisfaction by not talking during davening at all. Whoever 
comes here feels the same way. Please, in Your great mercy and in the 
merit of the Tosfos Yom Tov stop the rain from dripping in this mikdash 
me’at. Just then the rain stopped, and a strong wind blew outside which 
dried up all the remaining water and within 15 minutes you could not tell 
that it had rained in the room at all. I swept the water off the floor and 
the dripping stopped from the roof. Men began coming to the Tosfos Yom 
Tov minyan. 75 men came to daven not knowing how it looked 15 minutes 
before they arrived. Ten minutes after the last man left, it began to rain, 
and it dripped as before, and I saw that the miracle was in the merit of the 
minyan. I told the story to the Rav shlit”a in passing and he urged me to 
immediately send the story in. I must point out that a commotion started 
in shul because the serious men left to join me. The Rav managed to 
influence the remainder to change so that we would come back to the 
large shul where it was now quiet during Tefillah.                        .ד.ו 
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As Hashem has commanded – 'כאשר צוה ה 
Moshe received the Torah from Sinai and transmitted it to 
Yehoshua, and Yehoshua to the Elders, and the Elders to the 
Prophets, and the Prophets to the Anshei Keneses 
HaGedolah [the Men of the Great Assembly] (Avos 1:1). 
From there the Torah was transmitted from generation to 
generation by way of the Sanhedrin, the Tanaim, the 
Amoraim, the Rishonim, the Gaonim, the Acharonim, until in 
our day we transmit the Torah from father to son and from 
teacher to student. The Torah is the same Torah as we say in 
the Thirteen Principles [Ani Ma’amin]: ‘I believe with 
complete faith that the entire Torah now in our hands is the 
same one that was given to Moshe, our teacher alav 
hashalom’. 
So, you ask yourselves, we know all this, what are you telling 
us that is new over here? Really, we are not coming to tell 
you anything new. 
However, if we delve into our parsha well, we can learn how 
they received the Torah, how we are inclined to study the 
Torah. In our parsha we see several times where Moshe 
Rabeinu transmitted the command of Hashem to Aharon (as 
in many other places) and it makes a point of stating these 
words ''כאשר צוה ה' – ‘as Hashem has commanded’ 
(9:7,10,21,10:15,) and we must understand why Moshe 
Rabeinu repeats this since all things were as Hashem 
commanded? 
The answer is that Moshe Rabeinu wanted Aharon HaKohen 
to do them as if he had heard it directly from the Almighty 
and not that he had heard it from just a Prophet. This was so 
that these things would be done with complete intention of 
the heart and through the keeping of the lofty spirituality as 
it was given. This is what the Sifra writes: ‘How do we know 
that Aharon heard from Moshe as if he heard it from 
HaKodesh, since it states 'ויעש כאשר צוה ה' את משה' – ‘And 
he did as Hashem had commanded Moshe’, that is, when 
Aharon did these things, he did them ‘as Hashem had 
commanded Moshe’.’ 
When we sit and learn, or we sit in a shiur and we pay 
attention, we must remember that we are now learning the 
Torah of Hashem and the one speaking these words to us is 
comparable to HaKadosh Baruch Hu Himself in His Glory! We 
should not just see the Rav or the sefer which is in front of 
us, rather, we should consider ourselves ‘as hearing it from 
the Almighty’! When we see a halacha in Shulchan Aruch or 
Kitzur Shulchan Aruch or in Tiv HaHalacha, or even a very 
brief halacha, ‘the obligation for mayim acharonim’, we 
should be inclined to learn it as if we heard it from the 
Almighty, then, all our studying of Torah and keeping the 
mitzvos will look totally different.       - Tiv HaTorah - Shemini 

-  

4 1

To sponsor or dedicate 
this publication, please 
call the Areivim office: 
845-371-2760 or email

info@areivim.com

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760 
or Text: 914-490-8129 

and type the word 
“EMERGENCY”

8 4 5 - 3 7 1 - 2 7 6 0     |     I N F O @ A R E I V I M . C O M     |     W W W . A R E I V I M . C O M

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

Ramapost.  
Your one-stop address for all your marketing,  

graphic design, printing and mailing needs.
Once we have your job in-house, your worries are over.

david@ramapost.com   (845) 369-9600   www.ramapost.comSHRAGIE DAVID LIEBER

FA S T  .  P R O F E S S I O N A L  .  D E P E N D A B L E

MARKE TING |  GR APHIC DESIGN |  PRINTING |  MAIL  SER VICES

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

382 Route 59, Suite 264, Airmont, NY 10952    T: (845) 369-9600    F: (845) 369-9601
info@ramapost.com www.ramapost.com

M O N S E Y
S H A B B O S :

By Rabbi Shmuel Gluck

úåøð ú÷ìãä - 6 : 5 9
÷¢ùéöåî - 8 : 0 1

his Parsha discusses the laws of Tuma and Tahara, 
being spiritually pure and impure.

Tuma cannot be physically sensed, and therefore, 
it becomes difficult to prove its existence. It therefore 
becomes a Halacha that people may belittle. Since I work 
with teenagers and young adults, I find that one of the first 
things that they challenge and belittle is the need to wash 
their hands when they wake up and before they eat, claiming 
that they cannot see any difference before and after they 
wash.
 
I would like to offer a way to explain this to those who need 
to understand this. (People who believe in the Torah know 
that their lack of understanding is a gap in their lives, and not 
indicative of the value of Mitzvohs.)
 
In the world, there are physical categories, such as water, 
which can be touched, and which have character traits, such 
as density, which can be physically verified. However, the 
physical world also has intangible areas, such as airwaves, 
which are used for cell phones, etc. Airwaves cannot be 
touched but are just as real, and their use can be harnessed, 

as much as water.  Even those that themselves use airwaves 
may deny their existence.  But those who understand 
airwaves will look down at them.
 
When I was younger, people would tell an unhappy person 
to smile, and assumed that the unhappy person’s problems 
would go away. Today, people are aware of the existence of 
depression, an illness which cannot be physically touched 
but is as real as a physical illness, such as a broken bone.
 
As the world becomes increasingly aware of the many 
intangible forces in the world, people should not deny that 
the Torah also has its share of laws and realities that cannot 
be sensed. It should not come as a surprise, that in addition 
to the restriction not to steal, which is a tangible Mitzvoh, 
there are multiple intangible ones such as the laws of Tuma 
and Tahara.
 
In addition to appreciating these laws, people should 
appreciate that punishment is not an angry response to a 
sin, but is also a physical, although unseen, reaction to their 
actions. As in the secular world, there is more that is unseen 
in the Torah world than what can be seen.

T
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Shemini 

Eating Beyond Nature 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l provides a continuation of his theme of the 
uniqueness of Jewish clarity.  

We said last week that Rav Hirsch explains the following: just as Moshe Rabbeinu 
received his nevuah in a clear, day-like manner, so too, it is lucid, clear, fully awake 
man, with his wakeful, clear-thinking and free-willed mind, who has to approach 
Hashem and bring korbanos only by the clarity of day.  

Likewise, regarding the work of the kohanim, in the mishkan, they had to elevate 
themselves by avoiding anything which lessened the clarity of mind, and ate what Rav 
Hirsch calls the “meal of the priests in the area of the sanctuary” to complete the 
korbonas and their caporah. This means that we non - Kohanim are quite removed 
from considering that the food we eat has a bearing on our minds in our avodah as a 
mamlechas kohanim vgoy kadosh.  

Therefore, Rav Hirsch links the earlier part of parshas shemini – dealing with offerings 
and the kohanim - directly with the discussion of the dietary laws which follow.  

As he summarizes, the body of the nation was created at Pesach and Rosh Chodesh. 
By Mishpatim, the social life was arranged. From Terumah to the eleventh chapter of 
Shemini, the Mishkan was built, involving and leading to kedusah for all of call Yisrael. 
For all this to become a reality for everyone, the call came to be kedoshim tiyu ci 
kadosh ani hashem eloheichem. For this, the people need to be fed specially for this 
goal.  

It is interesting that the Torah’s main discussion of food permissibility appears in 
Parshas Shemini, right around Pesach, where we are so cautious about not eating a 
certain type of food – Chametz – which, ironically, as Rav Hirsch describes, has been 
the cause of civilization being able to actually develop and expand. 

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)
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Say It 
ויהי ביום השמיני קרא משה “ 9:1
 ”לאהרן ולבניו, ולזקני ישראל
“And it came to pass on the 

eighth day that Moshe called Aharon and his 
sons and the elders of Yisroel.”  Moshe 
performed the Avodah for the first seven days, 
the days of practice for the Avodah in the 
Mishkan, and now the eighth day came, and it 
was time to be given over to Aharon and his 
sons.  From this point on, the Avodah would 
only be done by the Kohanim, Aharon and his 
children.  If so, what was the purpose in calling 
the Zekeinim to be there with Aharon and his 
sons?    
 It says in Vayikra Rabbah 11 that 
Klal Yisroel are compared to an עוף, a bird.  
Just as a bird cannot fly without wings, so too 
Klal Yisroel cannot accomplish and fly without 
the assistance of the Zekeinim, the wings of 
Klal Yisroel.  The Tikunei Zohar explains the 
Posuk in Koheles 10:20 “ובעל כנפים יגיד דבר” – 
that Chochma and Binah are hidden in the 
brain, while the heart is the place of fear and 
love. This is to say that Klal Yisroel are Zoche 
to Ahavah and Yirah, which are like the wings, 
at the time that they are tied to and attached 
to Talmidei Chachomim, who are the wings of 
Klal Yisroel – Klal Yisroel are Zoche to Ahavah 
and Yirah which allows their Torah to be 
elevated.  It is important for us to understand 
that for the bird to be able to fly the wings 
must be attached properly to the bird, in a 
natural manner. If one were to attach the 
wings to the bird in a way that it could not 
move the wing, the bird would not be able to 
fly.  So too, the connecting of oneself to a 
Talmid Chochom must be done in a normal 
manner, a true and complete attachment.  
Kesubos 111b – Devorim 4:4 “ 'ואתם הדבקים בד
 Is it possible to actually – ”אלקיכם חיים כולכם היום
connect to the Shechina?  Rather the way to 
connect to the Shechina is through connecting 
to Talmidei Chachomim:  Marrying off one’s 
daughter to a Talmid Chochom, doing 
business with a Talmid Chochom, allowing a 
Talmid Chochom to have benefit from your 
possessions, etc.… these are all ways, which by 
connecting to Talmidei Chachomim, one is 
actually connecting to the Shechina. By doing 
this one will be Zoche to have wings, and to 
have his Torah and Mitzvos fly up to 
Shomayim so that he is connected to the 
Shechina. (באר משה)  
 The Torah is teaching us here the 
rule for Korbonos, how it is to be done at all 
times by all Korbonos.  The one who is 
bringing the Korbon must recite with his 
mouth the name of the Korbon that he is 
bringing – he must say it about that specific 
animal that he is bringing, thus being 
Mekadesh the animal.  “This animal is for an 
Olah”, or “this animal is for a Shelamim” etc.…  
By the Yid saying these words, he is Mekadesh 
the animal, and he thus has a part in bringing 
that animal as a Korbon.  For from the 

Shechita and on is all performed by the 
Kohanim, and the one bringing the Korbon has 
no part in the process.  However, by his 
reciting those words, he gives the Kedusha to 
the animal, thus having an important role in 
the process of the Korbon being brought.  This 
is what the words, “ואל בני ישראל תדבר לאמר” 
mean – that Moshe was to “speak” to Klal 
Yisroel and that they were to “לאמר” recite the 
words, so that they would have a share in the 
Avodah of the Korbonos.  They were to say, 
 this taking that I am performing, I – ”קח לך“
am doing so for such and such Korbon.  In 
order to understand that, the Torah wants 
that the individual bringing the Korbon 
should explicitly say regarding the animal 
that he is bringing that it is being brought for 
a specific Korbon, the Torah said that the 
elders of Klal Yisroel should be there when 
Moshe gave the command to Aharon and his 
children.  The elders were there as the 
appointed ones in Klal Yisroel, the ones who 
ensure that Klal Yisroel do all they are 
supposed to in the correct way.  They know 
that a specific command of reciting that the 
Korbon is being brought is necessary, in 
addition to the actual sacrifice of the Korbon.   

This concept is similar to the story 
brought down in the Sefer שער בת רבים.  There 
was a child who lived in a village in which 
there was no Melamed who knew how to teach 
Torah, as has been handed down from 
generation to generation.  This young child 
was brought to the big city, where there were 
Melamdim who taught children how to learn 
Torah, so that this child would be able to learn 
Torah.  The boy sat in front of the Melamed, so 
that he could be taught the Aleph Bais.  There 
was a piece of paper with the letters from the 
Aleph Bais on it, and the Melamed pointed to 
the letter Aleph and told the boy, “Raise your 
voice and say Aleph.”  The boy was a simpleton 
from a small village and had never seen 
another child being taught the Aleph Bais.  
The boy thought that the Melamed wanted 
him to repeat everything he said, so the boy 
said, “Raise your voice and say Aleph.”  The 
Melamed chuckled and told the boy, “You only 
have to say Aleph.”  The boy also chuckled and 
said, “You only have to say Aleph.”  The 
Melamed tried again and said to the boy, “say 
Bais.”  The boy said, “say Bais.” The Melamed 
saw that this was not going to work, for the boy 
did not understand what he was telling him, 
and he would continue to repeat everything he 
said.  The Melamed called for a small boy who 
lived in the big city and knew how it was done.  
While the boy from the small village was 
sitting there, he told the boy from the big city, 
“Raise your voice and say Aleph.” The boy said 
in a loud voice, “Aleph.” The Melamed said, 
“say Bais.”  The boy said, “Bais.”  The boy from 
the small village saw this interaction and then 
understood that he was only to say the letters, 
and the words before the letters were the 

instructions as to what he was supposed to do.  
One may have thought that had it said, “ קחו
 that the command was to be ”שעיר עזים לחטאת
Makriv a שעיר עזים.  That which the word, 
 was said was just to let us know that ”חטאת“
the שעיר עזים was to brought for a Korbon 
Chatas, but not that it had any direct part in 
the Korbon. Thus, the elders of Klal Yisroel 
were called to be there when Aharon was going 
to be commanded to bring the Korbonos, and 
they would hear Moshe Rabbeinu say, “ קח לך
 The elders  ”.עגל בן בקר לחטאת...והקרב לפני ד'
would wonder, why did Moshe need to say, “ קח
 to Aharon?  It must be that it is to teach ”לך
them that it is a part of what must be done.  It 
must be stated that the Korbon is being 
brought as a Korbon Chatas.  Then the next 
Posuk says, “ואל בני ישראל תדבר לאמר”, that 
when all of Klal Yisroel bring Korbonos, they 
too must recite what Korbonos they are 
bringing.  Being that the elders saw first hand 
that the Kohanim, upon bringing their own 
Korbonos, needed to recite what Korbon they 
are bringing, certainly the rest of Klal Yisroel 
needed to do so when they brought Korbonos, 
for they had no other part in the Korbon.  
Thus, the elders were to teach the rest of Klal 
Yisroel that part and parcel of the bringing of 
Korbonos was the recital of what Korbon was 
being brought. This was like the story, in 
which the boy from the small village (the 
elders) were to be there when the boy from the 
big city (Aharon Hakohen) brought a Korbon. 
   (ברכת הרי"ח)
 There is much for us to learn from 
the Zekeinim being called in with Aharon and 
his sons to learn about the Avodah.  We have 
the Torah Shebiksav and the Torah Shebal 
Peh.  The Torah Shebal Peh is that which is 
passed down from generation to generation, in 
what we call the Mesorah.  There is the Torah 
Shebiksav, which is written down for all to see, 
but there are an infinite amount of details 
hidden in the words of the Torah Hakdosha, 
which we need Torah Shebal Peh to extract for 
us.  The Zekeinim are called in here to ensure 
that we know that when bringing Korbonos 
that the one bringing the Korbon must recite 
with his mouth the name of the Korbon that 
he is bringing – he must say it about that 
specific animal that he is bringing, thus being 
Mekadesh the animal.  Klal Yisroel are like 
birds, and the Zekeinim, the Talmidei 
Chachomim who ensure that the Mesorah is 
passed down from generation to generation 
accurately, are the wings of Klal Yisroel.  In 
order for us to truly fly, we must learn from 
the Talmidei Chachomim.  The Zekeinim were 
called in to ensure that the Mesorah, the 
Torah Shebal Peh, would be passed down 
accurately.  We must seek to attach ourselves 
to Talmidei Chachomim, so that we can fly.  
May we be Zoche to attach ourselves properly 
to Talmidei Chachomim so that we can fly in 
our Avodas Hashem.   

Parashas Pekudei ט"עשת ידוקפתשרפ

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

ןכשמהידוקפהלא
These are the accountings of the Mishkan. (38:21)

The Torah dedicates four parshiyos to details of the 
construction of the Mishkan, its keilim, utensils, and the Bigdei 
Kehunah, Priestly vestments, worn by the Kohanim when they 
performed the avodah, service, in the Mishkan/Bais Hamikdash. 
Both Parashas Vayakhel and Parashas Pekudei recap the many 
contributions and utensils required for the construction of the 
Mishkan. All of this was for the place in which Hashem’s Shechinah, 
Divine Presence, would repose here on earth. Basking in the 
Shechinah’s Presence would seem to be the penultimate experience. 
Coming to Yerushalayim just to be in the Holy City, near the Bais 
Hamikdash, would appear to take precedence over anything else. 
Yet, Chazal teach that the mitzvah of hachnosas orchim,
welcoming/reaching out to wayfarers (or anyone else who is in need 
of a place to rest, a meal, a warm conversation), takes precedence 
even over being mekabel Pnei HaShechinah, receiving the Divine 
Presence. This incredible idea is derived from the actions of our 
Patriarch, Avraham Avinu, who, while in midst of a conversation with 
Hashem, excused himself and went to tend to the needs of his 
guests. A Jew in need takes priority over everything. 

What is it about providing hospitality that gives it such 
extraordinary status? Why did Avraham beg Hashem’s “indulgence” 
while he went to tend to the needs of his guests? When Avraham 
did this, he essentially committed two acts that beg elucidation: he 
interrupted his visit from Hashem, something which is clearly 
beyond our ability to understand; he taught that tending to guests 
takes precedence over the experience of speaking with Hashem! 
Horav Shlomo Wolbe, zl, quotes the Mishnah in Pirkei Avos 4:22, 
which teaches: “One hour of repentance and good deeds in this 
world is worth more than a life of eternity in the World-to- Come.” 
Hashem has placed us in this world for a purpose: to serve Him. This 
act of service is of greater value than any spiritual revelations that 
can be garnered either in this world or even in Olam Habba. 
Carrying out a mitzvah is of utmost significance and value. It is 
greater than studying Torah, reflecting upon Hashem’s greatness, or 
even receiving the Shechinah. Regardless of the activity in which he 
is engaged, he must drop it to perform a mitzvah. [This does not 
negate Torah study as a mitzvah. I think the Mashgiach seems to be 
distinguishing between a mitzvah which focuses upon one’s own 
personal spiritual advancement and a mitzvah which involves 
reaching out to and helping others. While the study of Torah 
benefits the entire universe, the immediate focus is on the 
individual’s personal ascendency.]

Rav Wolbe relates that Horav Yisrael Salanter, zl, was once 
reciting Shema when he overheard two people arguing over whose 
obligation it was to bury someone who had passed away. 
(Personally, I am not sure why such people should be serving on the 
Chevra Kaddisha, Jewish Burial Society. It is a sacred privilege to be a 
member of this august group of volunteers. One who considers this 
work a burden obviously does not understand the meaning of 
“sacred” or “privilege.”) Immediately, Rav Yisrael, the venerable 
founder of the mussar, ethical character refinement, movement, 

removed his Tefillin and ran to bury the man. Despite the fact that 
he was in the middle of davening, praying, reciting Shema, and that 
it was not his personal responsibility to attend to the burial of the 
deceased, Rav Yisrael moved without hesitancy. He was a man of 
action who did not pause even for a moment when it involved the 
performance of a mitzvah. 

One Yom Kippur, while Rav Wolbe was a student studying
in the Mirrer Yeshivah in Europe, prior to Mussaf the chazzan sent a 
number of students to check on the welfare of one of the boys who 
was ill. “This is the obligation of the day,” declared the chazzan. In 
other words, we are placed on this world to do, to act, to perform 
mitzvos. Performing a mitzvah (especially if it involves attending to 
both the physical and emotional needs of someone) takes 
precedence over davening on Yom Kippur, the holiest day of the 
year. 

How often do we become inspired by a good speech, a 
great shiur – and then what? How long does the inspiration last? We 
must immediately concretise our emotions by turning them into 
actions, thereby achieving more than one who has the unparalleled 
opportunity to speak with the Shechinah! 

םידקפהלערבעהלכלשדקהלקשבלקשהתיצחמתלגלגלעקב
A beka for every head, a half-shekel to the sacred shekel for everyone 

who passed through the census takers. (38:26)

So many people contributed towards the Mishkan. One 
might think that due to the sheer numbers of contributors, the 
individual contribution/contributor would become lost in the 
shuffle. Such thoughts are the result of a small mind or limited 
cognitive ability. Nothing is insignificant in the eyes of Hashem. 
Indeed, this is true concerning all spirituality. Everything counts. One 
never knows what good can result from a single act of spirituality. 
The following vignettes underscore this idea. 

A young Kollel fellow maintained an outreach programme
out of a small shul in central Eretz Yisrael. He was extremely 
dedicated to his mission and was quite successful at it. One day, a 
young, assimilated college student visited his shul and requested an 
overview of Judaism. He was obviously a bright young man, 
evidenced by the fact that he was enrolled in a fellowship 
programme in one of the country’s most prestigious schools. He was 
a physics major. He clearly presented himself as a level-headed, 
highly intelligent young man who was sincerely interested in finding 
out about Judaism. After an hour of presenting cogent questions 
and receiving satisfactory answers, he appeared satisfied with what 
he had learned about the Jewish religion. This young man was, of 
course, Jewish, but assimilated. As an Israeli, he knew how to read 
Hebrew, but he was at a total loss with regard to navigating his way 
through the siddur. When the shul members came to daven 
Minchah, he asked to join them. Not knowing his way around the 
siddur, his recital of the Shemoneh Esrai took a bit longer than that 
of the rest of the congregants, as he read every word: Yaaleh v’yavo, 
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PPaarraasshhaass  SShheemmiinnii  
WWiitthh  AAllll  ooff  YYoouurr  

EEffffoorrttss  
MMitzvah number 149 according to the 

Sefer HaChinuch prohibits the Kohanim 
from entering the Beis HaMikdash wear-
ing long hair. The holiness of the Beis 
HaMikdash requires the Kohanim to sanc-
tify it using every means within their 
power. As the Sefer HaChinuch explains 
(mitzvah number 95), Hashem wants His 
children to attain the highest levels of 
purity and holiness. To accomplish this 
we need a place that is sacred and free 
from even the smallest impurity. Only 
there can we totally purify our thoughts 
and our hearts. What makes the Beis 
HaMikdash so holy? Our efforts to sanc-
tify it. Any action that is counterproduc-
tive diminishes the purity. The Gemora 
(Brochos 8a) states that from the day that 
the Beis HaMikdash was destroyed, 
Hashem’s only possessions in this world 
are the Jews who observe the halacha. 
Since the Divine Presence is not felt in the 
Beis HaMikdash, it rests only upon those 
Jews who observe the halacha. Therefore, 
just as we put our full strength into sancti-
fying the Beis HaMikdash, so too we must 
observe the halacha with all of our ef-
forts. 
 
Kinderlach . . . 
We are all striving to follow the halacha. 
Whatever you do, don’t you always want 
to do your best? To do your best you have 
to refrain from counterproductive activi-
ties. The Torah relates that a Kohen’s long 
hair in the Beis HaMikdash is detrimental. 
You might say, “What difference does the 
length of his hair make in his service to 
Hashem?” You see that it makes a big 
enough difference for the Torah to pro-
hibit it. Similarly, he cannot serve with 
torn clothing. We can never think, chil-
dren, that anything we do is unimportant. 
Even maintaining a neat appearance is 
part of Avodas Hashem. We want to ob-
serve the halacha as perfectly as possible. 
We want all of our activities to bring us 
closer to Hashem, and thereby increase 
His Presence in the world. 
 

HHoollyy  NNaattiioonn  
““WWhat is that little black thing on the 

table, Abba?” 
“It looks like an ant, Chaim. Yes it is. Let’s 
get it off the table quickly. We surely 
wouldn’t want it to wander into our 

food.” 
“Uch. How disgusting!” 
“That is exactly what the Torah says, 
Chaim. ‘Do not make yourselves disgust-
ing with any creeping thing, and do not 
make yourselves tomei (impure) with 
them.’ (Vayikra 11:43).” 
“I have a question about that verse, 
Abba. The Torah just went into great 
details about the forbidden insects. Why 
does it add on this warning against creep-
ing things afterward?” 
“The Ohr HaChaim answers your 
question, Chaim. The 
verse states, ‘Do not make 
yourselves disgusting.’ When 
you eat something repulsive, 
you yourself become repulsive. 
Even if you accidentally eat a 
bug, you become tomei. Don’t 
do it to yourself! The Torah repeats 
the warning to reiterate that we must 
take special care with this issur (forbidden 
thing). Why? ‘Because I am Hashem, your 
G-d’ (Vayikra 11:44). You are a holy and 
pure nation, the only one whom The 
Almighty chose to call His. ‘Sanctify your-
selves, and you shall be holy, for I am 
holy’ (Vayikra 11:44). The Ohr HaChaim 
explains that if we take special precau-
tions to avoid eating insects, Hashem will 
make us holy by resting His Shechina (Di-
vine Presence) upon us.” 
“Amazing. I did not realize how privi-
leged we are, Abba.” 
“We are Hashem’s holy nation. Remem-
ber it forever.” 
 
Kinderlach . . . 
Just the thought of eating a bug is repul-
sive. However, there is much more to that 
little bug than meets the eye. He is a siman 
(sign) of the kedusha of Klal Yisrael. We 
are a holy nation. Our souls are capable 
of hosting the Shechina. The little insect 
can defile our soul, taking away from its 
kedusha. Guard your holiness, kinderlach. 
Keep your souls pure. Then you will con-
tinue to merit the privileges of the holy 
nation - Shechina. 
 

TThhee  YYookkee  
““AAbba I feel that I am working hard 

preparing for Pesach.” 
“Are you doing a lot of cleaning, Avi?” 
“Well, ummm, not really. I was referring 
to spiritual preparation.” 
“Oh, you must be talking about the four 
parshios.” 
“Yes, Abba. Four weeks ago (Parashas 
Shekalim) I worked on dedicating the 

gashmius (material possessions) to 
Hashem. Two weeks ago, (Parashas 
Zachor) I hated the evil of Amalek and 
wiped him out of my life.” 
“Fantastic, Avi!” 
“What shall I work on this week, Abba?” 
“This week is Parashas Parah, Avi. It is 
about the purification process, which re-
quires the ashes of the Parah Adumah. In 
the times of the Beis HaMikdash, every 
Jewish male went to Yerushalayim for the 
Shalosh Regalim (three pilgrimage festi-

vals). They would offer korbonos 
(sacrifices) in the Beis 

HaMikdash. They needed to 
be tahor (spiritually pure) in 

order to offer the korbonos. 
Therefore, they would purify 
themselves, using the ashes of 

the Parah Adumah, before the 
regel. We read the beginning of 

Parashas Chukas, which details the mitz-
vah of Parah Adumah, as the special 
Maftir of Parashas Parah this week, to 
commemorate that purification.” 

““DDoes Rav Zeidel Epstein say anything 

more about this parasha, Abba?” 
“Ahhhh. You remember his beautiful 
drashas from the last two parshios, Avi. 
He has an insight on Parashas Parah also. 
The Parah Adumah is called a ‘chok’ – a 
mitzvah whose underlying reason we do 
not understand. We accept the mitzvah, 
however, and perform it exactly as 
Hashem prescribes, even though we do 
not understand it. This is a crucial aspect 
of kabolas ole malchus Shomayim (accep-
tance of the yoke of Heaven). We keep 
the mitzvos for no other reason than 
Hashem commanded them to us. This is 
the yesod (foundation) of our avodas 
Hashem. We are Hashem’s servants and 
perform all aspects of His will at all times, 
under all circumstances.” 
“I’m ready, Abba. I’m serving Hashem no 
matter what!” 
“Be matzliach, Avi!” 
 
Kinderlach . . . 
Did you even see a plow being pulled by 
oxen? They wear a yoke around their 
necks. The yoke keeps them under the 
control of their master. They cannot devi-
ate from the path that he wants them to 
travel. We are like the oxen, Hashem is 
the master, and the yoke is the mitzvos. 
We follow all of the mitzvos, even those 
that we do not fully understand, because 
The Master commanded them to us. Ka-
ballas ole malchus Shomayim – that is 
Parashas Parah. 
 

Kinder Torah
R’ Simcha Betzalel

(English)
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hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

stones. Why were they instructed to be the one to implement 
the punishment, which was the result of their statements?
 
Doeg was a part of Shoul Hamelech’s advisors. He informed 
Shoul Hamelech that Dovid was conspiring with the Kohen 
Godol, despite knowing that the Kohen Godol acted in 
innocence by supplying him with food and a sword. The Bais 
din agreed that the Kohen Godol deserved to die for his “act 
of rebellion” but, aware that he was unaware that Dovid was 
hiding from Shoul Hamelech, no one wanted to be the ones 
to kill him. Shoul then instructed Doeg, himself, to kill all the 
Kohanim of the city of Nov and he did.
 
I learned several lessons from this incident:
 
1) People should be careful before making any statements, 
because they may have to follow through with what they said. 
In many cases people speak without considering this. Unless 

they want to be seen as liars, they may have to break up a 
friendship, give up a job, etc. because of a public statement.
 
2) If people don’t follow through, they shouldn’t expect 
anyone to listen to them. Instead, other people will lose 
respect for them. No one likes people who stand on the side 
and delegates to others.
 
3) People should be very careful of what they say. Their 
comments may “take a life of their own”, and they may 
lose “control” of the process. They may have only intended 
a comment to be a joke or to ‘get back” at someone, and 
never intended for the person to lose his/her job because of 
what they said. People should remember that they only 
“own” their words until they say them.
 
Many people will lie. Fewer people will kill an innocent 
person. The instruction that the witnesses have to be the 
ones to kill the guilty person, is to insure that their testimony 
was honest, and deliberate, traits that all people should 
emulate in their lives.
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Parshas Shofti  557 | 1

In this week’s parsha, parshas Shoftim, we learn about the 
mitzvah of appointing a king over Yisrael and the three strict 
prohibitions--mitzvos lo sa’aseh--that HKB”H imposed on the 
king (Devarim 17, 14): 

ואמרת  בה,  וישבתה  וירשתה  לך  נותן  אלקיך  ה’  אשר  הארץ  אל  תבוא  “כי 

ה’  יבחר  אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, שום תשים עליך מלך אשר 

אלקיך בו... רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, 

וה’ אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, 

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

When you come to the land that Hashem, your G-d, gives 
you, and possess it, and settle in it, and you will say, “I will set 
a king over myself, like all the nations that are around me.” 
You shall surely set over yourself a king whom Hashem, your 
G-d, shall choose. . . Only he shall not have too many horses 
for himself, so that he will not return the people to Egypt in 
order to increase horses, for Hashem has said to you, “You 
shall no longer return on this road again.” And he shall not 
have too many wives, so that his heart not turn astray; and 
he shall not greatly increase silver and gold for himself. 

At first glance, it seems that this passage is irrelevant to us 
at the present time; since we are in galut, and there is no King 
of Yisrael.  In fact, the reality of a king will not apply to us until 
the coming of the Melech HaMashiach, descending from David 
HaMelech, who will reign over Yisrael at the time of the final 
geulah. Notwithstanding, it is evident that even this passage 
contains vital concepts and ideas that are relevant to every Jew 
in every generation that we must learn from. 

Therefore, it is only fitting that we delve into the issues 
addressed in these pesukim and examine the important and 
profound lesson the Torah conveys and which, seemingly, led to 

the downfall of Shlomo HaMelech, the wisest of all men. In the 
words of the Gemara (Sanhedrin 21a): 

“אמר רבי יצחק, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן 

נכשל בהן גדול העולם, כתיב לא ירבה לו נשים, אמר שלמה אני ארבה ולא אסור, וכתיב 

)מלכים א יא-ד( ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו, וכתיב לא ירבה לו סוסים, 

ואמר שלמה אני ארבה ולא אשיב, וכתיב )שם י-כט( ותצא מרכבה ממצרים”.

Rabbi Yitzchak discusses the fact that the Torah does not 
reveal the rationale behind the mitzvos. He points out that the 
Torah did reveal the reasons for two specific mitzvos, and one 
of the world’s greatest men failed on both accounts. The Torah 
warns a king not to have too many wives and not to accumulate too 
many horses and provides rationales for these warnings. Shlomo 
HaMelech took many wives, stating confidently that they would 
not lead him astray; yet, Scriptures (Melachim I 11, 4) attests to 
the fact that in his old age, his wives did lead him astray. Similarly, 
he accumulated many horses, declaring that they would not lead 
him back to Mitzrayim; yet, here, too, Scriptures (ibid. 10, 29) 
attest to the fact that he returned to Mitzrayim. 

This statement is also brought down by the Midrash (S.R. 6, 
1) with a pertinent addition: אמר רשב”י נוח לו לשלמה שיהא גורף ביבין“ 

שלא נכתב עליו המקרא הזה” According to Rabbi Shimon bar Yochai, 
Shlomo would have preferred to clean gutters—or perform some 
other despicable chore—rather than to have it written about him 
that his wives led him astray.  Why did Rashb”y specifically choose 
the degrading chore of cleaning gutters to make his point?  

Even more surprising, however, is the fact that Shlomo 
HaMelech, the wisest of all men, chose to disregard an explicit 
Torah-prohibition for a king not to take too many wives.  The 
Torah warns that they will inevitably lead him astray; yet, he 
was convinced that he was strong enough to avoid being led 
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The Test of Why? 
ואלה תולדות יצחק בן “ 25:12
 ”אברהם, אברהם הוליד את יצחק
“And these are the offspring 
of Yitzchok the son of 

Avrohom, and Avrohom begot Yitzchok.” We 
certainly know already that Yitzchok was the 
son of Avrohom, as the Torah tells us all about 
Avrohom and Sarah having this most precious 
child, Yitzchok, in their ripe old age.  Why does 
the Torah tell us here that Yitzchok was the 
son of Avrohom?   
 The Gemara in Bava Metzia 87a 
says that Hashem made the face of Yitzchok 
look exactly like Avrohom.  The Leitzanei 
Hador were saying that Yitzchok must have 
been born from Avimelech or Pharaoh.  
Avrohom couldn’t be his father because look 
how many years he was married to Sarah and 
never had a child with her.  Hashem made 
Yitzchok’s face look exactly like his father 
Avrohom so that everyone would know with 
certainty. The Gemara is saying that when 
Yitzchok was born, he didn’t look like Avrohom 
Avinu.  It is only now at 60 years old, when he 
had children, that Hashem made a Nes to 
change his face to look exactly like Avrohom 
Avinu. Hashem knew that people were going 
to say that Yitzchok was from Avimelech when 
Eisav was born.  So why didn’t Hashem just 
make him look like Avrohom when he himself 
was born?  

There is a Medrash in Yalkut 
Shimoni that brings down a story.  An Arab 
King’s wife had a baby with a beautiful clear 
white complexion.  The problem was that both 
the King and Queen were black.  The King 
accused his wife of adultery and wanted to kill 
her.  The King went to Rabbi Akiva and asked 
him if he should kill her.  Rabbi Akiva asked 
the King if he had any white servants?  The 
King answered that he had many white 
servants.  Rabbi Akiva told the King that his 
wife didn’t commit adultery.  If a woman sees 
and thinks about a person or people when she 
is pregnant, the baby will look like that person 
(According to those that are Makpid for 
pregnant women not to go to zoos and see 
animals, this could be a reason.)  His wife saw 
white people all of the time and that is why the 
baby is white.  The King listened to Rabbi 
Akiva and didn’t kill his wife.  Had Yitzchok 
Avinu been born looking like Avrohom Avinu, 
the Leitzanei Hador could have said, look 
Yitzchok had a son Eisav, who is a Rasha.  Had 
he come from Avrohom and Sara it wouldn’t be 
possible to give birth to a Rasha.  It must be 
that Yitzchok’s father is Avimelech or 
Pharaoh.  Had they been asked, if Avimelech 
or Pharaoh was the father, how could Yitzchok 
look like Avrohom?  They would have 
responded that he looks like Avrohom because 
Sara sees him all the time, as explained above.  
That is why Hashem waited until now to make 

Yitzchok look like Avrohom.  Hashem made a 
clear Nes that changed his face to look like 
Avrohom, to let the Leitzonai Hador know that 
Avrohom was the father. (בן יהוידע) 

 Why does the Posuk repeat that 
Avrohom begot Yitzchok?  The Arizal says in 
Parshas Vayeira that when Yitzchok Avinu 
was born, his Nefesh came “מסטרא דנוקבא” (A 
Nefesh can be Zochor or Nekeivah, and the 
Arizal is saying here that Yitzchok Avinu’s 
was a Nekeivah).  Hence, it says in Bereishis 
 And behold Sarah“ – ”והנה בן לשרה אשתך“ 18:10
your wife will have a child” – that Yitzchok 
would have a strong connection to Sarah, for 
his Nefesh was a Nekeivah.  Being that his 
Nefesh was a Nekeivah, he could not bear 
children, and that is why he did not have a 
designated partner (Rivkah was not born yet).  
However, during the Akeidah, Yitzchok’s 
Neshama flew out of him and Above, and 
through Avrohom Avinu, he received another 
Neshama, a Zochor, one which was able to 
bear children.  At that time, being that he 
would be able to bear children, his potential 
partner was born, Rivkah.  The Posuk says 
ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם “ 22:1
 Immediately after – ”לאמר...ובתואל ילד את רבקה
the Akeidah, Rivkah was born.   

The Arizal explains that in the Shem 
Havayah of Hakodosh Boruch Hu, the 'י and 
the 'ו are considered the Zochor, while the two 
remaining letters, both of them 'ה - are 
considered the Nekeivah.  The 'י is the first 
letter, and it is Mashpia to the second letter, 
the 'ה.  The third letter is a 'ו which is Mashpia 
to the fourth letter, the 'ה. The איש, the man, 
has the letter 'י, for the man is the Mashpia, 
while the אשה has the letter 'ה for she is the 
Nishpah, the one receiving the Shefa.  
Yitzchok’s Neshama was originally a 'ה and 
then was switched to the  'ו'-י  a Zochor 
Neshama.  Eliezer went to find a Shidduch for 
Yitzchok.  Rivkah agreed to marry Yitzchok.  
When Yitzchok was coming toward her, and 
Rivkah was seeing him for the first time, she 
told Eliezer, Bereishis 24:65 “ ותאמר אל העבד מי
 And She“ – ”האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו
(Rivkah) said to the servant (Eliezer), ‘Who is 
that man walking in the field toward us’?”  
Split the word, “הלזה” to “ לזה-ה'  ” – in other 
words, Rivkah asked Eliezer who was this 
person coming towards her that was a 'ה, a 
Nekeivah, just as she was a Nekeivah – 
meaning that it would not be good for her – she 
needed a Zochor.  “מי האיש” – Who is the man – 
meaning that if there is no man between the 
two of them, they will not be able to bear 
children.  Eliezer responded, “ ויאמר העבד, הוא
 .And the servant said“ – ”אדני ותקח הצעיף ותתכס
‘He is my master,’ – she then took the veil and 
covered herself.”  Rivkah had Ruach Hakodesh 
and what she was seeing was the way 

Yitzchok’s Neshama was when he was born.  
Eliezer answered her, “הוא אדוני” – that what 
she was seeing was the way he was born, but 
now he had a new Neshama, one that was 
connected to “my master” – Avrohom Avinu, 
meaning that now the Neshama was a Zochor.  
Rivkah understood that she would be Zoche to 
have children with Yitzchok, and she took her 
veil and covered herself, for she was prepared 
to get married.  With this understanding we 
now can understand the words of the Posuk 
here, “ואלה תולדות יצחק בן אברהם” – the children 
that would come from Yitzchok, are connected 
to Avrohom.  For when Yitzchok was born, his 
Neshama was a Nekeivah, and through the 
Akeidah, Avrohom caused another Neshama 
to enter Yitzchok, a Neshama that was a 
Zochor, and this enabled Yitzchok to have 
children.  The Posuk stresses, “ אברהם הוליד את
 ,as if to say that he had a second birth – ”יצחק
and he was completely the child of Avrohom by 
the second one, and had a Neshama that was 
Zochor. (בן איש חי) 
 Avrohom was Zoche to have a child 
with his wife Sarah when he was 100 years 
old, but that child was not going to be the 
Neshama which would carry on the torch of 
Yiddishkeit for all future generations.  
Hakodosh Boruch Hu gave Avrohom the 
ultimate Nisoyon, the test to see if he would 
Shecht his son for Hakodosh Boruch Hu.  
Would Avrohom ask Hakodosh Boruch Hu 
why He would want this precious child 
Yitzchok to be Shechted like a Korbon?  
Avrohom Avinu did not ask – he happily 
acquiesced to fulfill the command of Hakodosh 
Boruch Hu.  The Neshama of the child which 
was born to Sarah and Avrohom could not bear 
children when he was born.  He needed to go 
through the process of the Akeidah, where his 
Neshama flew into Shomayim, and a new 
Neshama, one which could bear children, 
entered him.  The Nisoyon was not just a test, 
but Avrohom fulfilling the Nisoyon was a 
necessary ingredient for the outcome of the 
progeny of Klal Yisroel.  The fulfillment of the 
Nisoyon gave Yitzchok the ability to have 
children, which followed with Yaakov, the 
Shevatim and eventually the rest of Klal 
Yisroel.  The Torah is telling us that Avrohom 
was the father of Yitzchok; it was really due to 
the Akeidah that he was now Zoche to bear 
Yitzchok – for it was from this new Yitzchok 
that Klal Yisroel would be born.  What a lesson 
there is for us, in how to deal with our 
everyday life situations.  We must know that 
Hakodosh Boruch Hu knows exactly what is 
good for us, and when a Nisoyon comes our 
way, it is an opportunity for us to receive 
goodness.  May we be Zoche to learn from the 
Elter Zaida, Avrohom Avinu, how we must 
never question the Ribbono Shel Olam, but 
always do His bidding with great joy.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)
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Quiet Heroes 
“This is a beautiful Yeshiva building, 
Dovid.” 
“I agree, Betzalel. My sons are privileged 
to learn here. The building was not built 
originally as a Yeshiva.” 
“Really? How did the Yeshiva acquire it?” 
“That is an interesting story. The original 
builders and occupants of the building 
were preparing to sell it and move out. 
At that time, the Yeshiva was housed in 
small overcrowded quarters. A father of a 
student of the Yeshiva saw the situation 
as an opportunity for the Yeshiva to pur-
chase the building. There was one prob-
lem, however.” 
“Not enough money.” 
“Exactly. This concerned parent was un-
daunted. He quickly got to work organiz-
ing meetings to bring to the attention of 
the community the importance of the ac-
quisition of this structure for 
the Yeshiva. It went very 
slowly at first, but gradually 
the idea caught on. People 
began working together to 
raise the necessary funds. 
Slowly but surely, they ap-
proached the required sum. 
Finally, the day came when 
they were able to purchase the 
structure. After some minor renovations, 
the Yeshiva was able to move into the 
new building. The opening day was a 
monumental joyous event for the entire 
community.” 
“That is a true Kiddush Hashem (Sanctifi-
cation of the Holy Name) Dovid.” 
“I agree, Betzalel. The man who began 
the campaign is a real hero. He was just 
an ordinary person, yet he accomplished 
something great. I wonder how people 
achieve such phenomenal success.” 
“It is not as rare as you think, Dovid. 
There are many heroes walking quietly 
amongst us. Their deeds attract no atten-
tion and arouse no fanfare. However, 
they are no less accomplished than the 
man who acquired this building for the 
Yeshiva.” 
“Can you give me an example, Betzalel?” 
“Sure, Dovid. Consider a man who has a 
specific amount of time set aside to learn 
Torah every day. He recognizes the su-
preme importance of Torah, and would 
like to increase his learning time. He re-
thinks his schedule, reorganizes his meet-
ings and appointments, cuts down on his 
traveling time, and comes up with an-
other hour in the day to learn. During 
that hour, he utters approximately 10,000 
words of Torah, each one of which is 
worth 613 mitzvos. He is enriched with 
6.13 million more mitzvos each day! That 
is a genuine bona-fide hero.” 
“Who would ever think...” 
“I will give you another example. Con-

sider a couple that is having marital strife. 
The husband and wife realize that keep-
ing quiet when emotions are high will 
calm the situation and give them the op-
portunity to rationally work out the is-
sues. One day, a conflict begins. They 
exercise great effort and manage to stay 
calm and quiet. The fight ends and the 
issue is subsequently dealt with. This hap-
pens again and again until the major is-
sues are solved. Peace reigns in the house. 
This couple, who learned to control 
themselves, are heroes of great propor-
tions. Future generations will benefit from 
their mighty acts.” 
“You are very astute in your observa-
tions, Betzalel.” 
“I suppose we can metaphorically say 
that building internal buildings is just as 
gallant as building ones of bricks and 
stones. A person’s soul is a magnificent 
spiritual edifice. It takes no less work, 

planning, expense, and self-sacrifice to 
build than a Yeshiva building. One 

who seriously undertakes a project 
like this, perseveres, and achieves 

a measure of success, is a true 
hero.” 
“We have many heroes 
walking among us.” 
“We surely do, and we can 
join their ranks. We just need a 
serious commitment to 

improve our spiritual lives. Opportunities 
to grow will present themselves as plenti-
fully as bricks on a building site. We will 
place each one of them into our spiritual 
edifice. Deed by deed, mitzvah by mitz-
vah, our internal structure will grow bigger 
and stronger. One who astutely perceives 
it will appreciate our quiet heroism.” 
“Betzalel, you have motivated me to be a 
great person!” 
“You are already on your way, Dovid. 
May Hashem grant you great success.” 
“Amen!” 
 
Kinderlach . . . 
People who perform great acts that bene-
fit entire communities are often honored 
for their heroism. However, quiet indi-
viduals who perform mighty acts of over-
coming their Yetzer Hora to grow spiritu-
ally are no less heroic. There are building 
their neshamos (souls) into beautiful spiri-
tual edifices. Kinderlach, seize the oppor-
tunities for greatness in your everyday 
lives. Work on building your neshamos. 
Become genuine heroes. 
 

It’s Very Simple 
“Oy, I wish I was rich. My life would be 
so much easier and less complicated.” 
“I can make you rich in one day – no 
problem.” 
“Really? How?” 
“It is actually very simple. Just bring me a 

copy of tomorrow’s Wall Street Journal. 
We will see which stocks will go up in 
value tomorrow. We will then borrow all 
the money that we can, buy those stocks, 
and watch them go up. Tomorrow we 
will sell them, rake in a huge profit, re-
turn the borrowed money, and be rich.” 
“That is a brilliant plan. There is only one 
problem.” 
“What is it?” 
“They do not publish tomorrow’s Wall 
Street Journal today. Nobody knows the 
future.” 
“Yes, that is a very big problem.” 
“Please allow me to correct myself. There 
is One Who does know the future – 
Hashem. However, He does not share it 
with us. In fact, He commands us to re-
frain from looking into the future. It is a 
verse in this week’s parasha – ‘You shall 
be wholehearted with Hashem, your G-d’ 
(Devarim 18:13). Rashi explains that we 
should not attempt to look into the fu-
ture to find out what The Creator has in 
store for us. Rather, we should be whole-
hearted with Him. Trust Him, and accept 
whatever He does wholeheartedly. If we 
trust Him, then He will be with us.” 
“I see.” 
“The Malbim has an even deeper explana-
tion. The name, ‘Elokecha’ denotes 
Hashem’s hashgacha pratis (individual su-
pervision) upon every Jew. The verse in-
forms us that we shall conduct ourselves 
wholeheartedly with the Almighty, and not 
attempt to find out what He has in store for 
us. Rather we shall accept whatever He 
does, knowing that it is for our own good, 
for He knows better than we do. Then He 
will be close to us, and personally supervise 
the events in our lives. To sum it up, ‘If we 
act wholeheartedly, then Hashem Elokim 
will be with us.’ The Sifrei says it so poeti-
cally, ‘When you are wholehearted, your 
lot is with Hashem, your G-d.’” 
“Do you realize how rich you truly are? 
You are rich in Torah knowledge. You do 
not need tomorrow’s Wall Street Journal. 
You have possessions much more valu-
able than money.” 
“You are right. Hashem has been very kind 
to me. I must be equally kind to Him and 
accept His decrees unconditionally.” 
 
Kinderlach . . . 
What will be in the future? Will you be 
rich or poor? Will you be healthy or 
sickly? Where will you live? Whom will 
you marry? How long will you learn? 
How long will you live? Only Hashem 
knows. If you trust Him and accept every-
thing that He does, knowing that it is 
good for you, then it will truly be good. 
You will see the good, know it, and ap-
preciate it. You will not worry about the 
future because you will know that you are 
safely and securely in the hands of 
Hashem. It is all very simple. Be whole-
some with Hashem. 
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על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת
By the testimony or two of three witnesses shall the condemned 

person be put to death. (17:6)

 The word shnayim connotes two. Yet, later in this parsha 
(19:15), the Torah uses the word shnei (eidim) to specify two 
witnesses. Why does the text change from one pasuk to the other? 
Horav David Cohen, Shlita, quotes the Gaon, zl, m’Vilna, who 
distinguishes between shnayim and shnei (although both words 
mean “two”). Shnayim refers to two people (or objects) which come 
together or meld together as one unit, while shnei refers to two 
individuals, separate and/or disparate, who just happen to be 
together. In other words, shnayim is a “two” which maintains a 
stronger sense of unity.  

 With the Gaon’s chiddush, novel interpretation, in mind, 
the Rosh Yeshivah cites Rashi (Kesubos 20a, v’nafka minah) who 
writes that with regard to money matters, when two witnesses 
testify, each one achieves half of the judgment. This means that if 
the defendant is found guilty (based upon the testimony of two 
witnesses) of owing one hundred dollars, each witness is obliged 
him to pay fifty dollars. Horav Chaim Soloveitchik, zl, contends that 
this is true only with regard to monetary matters. Concerning 
matters of life and death (capital punishment), however, both 
witnesses together act as one unit to bring about a guilty verdict. 
One without the other is of no value.  

 We now understand the difference between the two terms 
used to express different meanings in our parsha. The beginning of 
the parsha addresses the requirement of the testimony of valid 
witnesses in a case of capital punishment. The Torah uses the word 
shnayim, because – with regard to capital punishment – both 
witnesses are effective only as a unit of two. Each one individually is 
of no consequence. On the other hand, when the Torah addresses 
the laws of monetary claims, it uses the word shnei, since each 
individual witness accomplishes fifty percent of judgment.  

 

תמים תהיה עם ד' אלקיך
You shall be wholehearted with Hashem, Your G-d. (18:13)

 Temimus, simple faith, is not so simple. It takes a special 
person, whose faith in Hashem is unequivocal, to achieve temimus. 
It requires one: to live a life of acquiescence; to ask no questions; to 
believe that everything is for the good; to maintain wholesome 
belief in Hashem that everything that occurs in one’s life is Divinely 
orchestrated. The tamim lives only in the moment. The future is 
completely in the hands of Hashem. Horav Pinchas Koritzer, zl, 
teaches that only two mitzvos or observances are to be carried out 
with Hashem: temimus, wholehearted faith; and tznius, modesty. 
(Hatznea leches im Elokecha, “And to walk humbly with your G-d” 
Michah 6:8). In regard to these two religious/ethical attributes, it is 
easy to deceive our fellow human being (and, by extension, 
ourselves). It is easy to appear to be wholehearted in one’s belief. It 
is easy to put on a show that one is modest. In both cases, the 

individual acts faithfully and modestly, although, behind closed 
doors, it could not be further from the truth.  

 “I want no kavod, honour; no accolades; I lead a simple life; 
everything I do is purely l’shem Shomayim, for the sake of Heaven, 
etc.” We have all heard it, and, at first glance, we might even fall for 
the deceit, until that time that we listen to the person and do not 
give him the kavod that he so passionately relishes and upon which 
he thrives.  

 It is easy to appear wholehearted and to act modestly, but 
only Hashem knows the truth about the person. Therefore, to truly 
be a wholehearted man of faith, to be modest (not just act 
modestly), it must be with Hashem – because He knows who you 
really are. What greater litmus test than interaction with Hashem? 

 A true tamim believes – under all circumstances. In 
Yeshivas Ponevez, there worked a cook who was a Romanian 
immigrant. His name was Reb Zalmen. His life was the yeshivah. Day 
and night, Shabbos and Yom Tov – he never left his “post” in the 
kitchen, the dining room. He stood there and relished with extreme 
satisfaction when the bachurim, students, would line up to get their 
portions. He was serving talmidei chachamim. He was playing a role 
in their spiritual growth. Suddenly, one day, Reb Zalmen did not 
show up for work. This went on for two months, until one day, just 
as suddenly as he had disappeared, he appeared once again, ready 
to return to work.  

 “Reb Zalmen – where have you been? We missed you.” “I 
appreciate your concern,” Reb Zalmen began. “There is a reason why 
I was gone, and there is a reason why I have returned. You know that 
my life revolves around the yeshivah. My domain might be the 
kitchen, but my life is the yeshivah. My wife, Shoshanah, became ill 
and, after undergoing a battery of tests, the doctors said to me, 
‘Zalmen – Shoshanah is gone. Well – not gone yet, but our advice to 
you is not to give treatment, because it will cause her extreme pain 
and will not alter the inevitable. You have to get used to the fact that 
Shoshanah is not long for this world.’  

 “What does one do upon hearing such terrible earth-
shattering news? I went to Rav Shach (reference to Horav Elazar M. 
Shach, zl, Rosh Yeshivas Ponevez). I asked him, ‘Rebbe, I have a 
question on the way Hashem “runs things.”’ The Rosh Yeshivah 
looked at me with sort of a smile on his lips and a twinkle in his eyes. 
Rav Shach is quite aware that I am devoted to my job. I am 
trustworthy; I take no vacation. Indeed, I go nowhere, because my 
first and foremost achrayos, responsibility, is to the yeshivah. We 
prepare the food, so that the bachurim can study Torah. We want 
them to be healthy students of Torah, so we do everything to see to 
it that their meals are tasty, nourishing and satisfying. Now, the 
doctors have informed me that my Shoshanah will soon die. Is this 
right? Where is the koach, power, of Torah? This is the least that the 
yeshivah owes me. I do not care about money. I go nowhere. I only 
need for my wife to be healthy. Is that so much to ask?’ 

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ג במלאת

 "ושאול שכור בבית מזוזה בחיוב הראשונים מחלוקת: "בענין
  ומכאן יום' ל עד המזוזה מן פטור ל"בחו בית דהשוכר ')א ד"מ( במנחות דאמרינן אהא בראשונים גדולה מחלוקת יש

 .מדרבנן או מדאורייתא חייב הוא אם. במזוזה חייב והשואל דהשוכר ')ב ה"קל( בחולין מבואר וכן. חייב ואילך
 דשוכר ראשונים וכמה ש"הרא ד"וכ. )א"קל דף( בשבת א"הרשב דעת וכן הראשון בתירוץ )ד"מ דף( במנחות' התוס שיטת

 היינו ,הדר חובת דמזוזה דאמרינן והא. הוא שלו דלאו ביתך זה דאין משום, במזוזה מדאורייתא חייב אינו שואל או בית
 .בה שידור וגם שלו יהיה שהבית גם במזוזה לחייב תנאים שני דבעינן
  דמזוזה מדאורייתא חייב דשוכר )ו"פר' סי יוסף בבית הובא( מנוח רבינו ד"וכ ,השני בתירוץ במנחות' התוס דעת אולם
 מי ביתך מדכתיב היא הדר חובת דמזוזה' ב ב"ק דף מ"בב י"רש דעת נ"וכ, דירה אינו אכתי יום' ל דשע אלא, הדר חובת

 בהגהות כ"כמש ממזוזה ה"פ ם"הרמב דעת נ"וכ )'א' ד דף( בפסחים י"רש פ"וכ, מדאורייתא ומשמע, בה אויוצ שנכנס
 .שם מיימוניות

  מבואר, להפקירן ובידו הואיל ומשני שבת דוחה אינו מזוזה וקביעת ציצית עשיית למה פריך )א"קל דף( שבת' דבגמ וקשה
 דשוכר ל"דס ראשונים להני ע"וצ, יום' מל יותר הרבה רב זמן שם שדר ג"ואע, מזוזה מלעשות יפטר ביתו את יפקיר דאם

  במזוזה חייב שלו אינו שהבית אף שם גם והוא והיות, הדר דחובת משום והיינו דאורייתאמ במזוזה חייבים ושואל
  סברא זו דאין, שכור בבית כמו יום' ל בו לדור דיצטרך לומר ואין, ממזוזה פטור הפקר בבית הדר אמאי כ"וא, מדאורייתא

שמא יחזור בו, וכוונתו כמש"כ   שהפקיר הבית. ועוד דרש"י פי' במנחות דעד ל' יום קודם רב זמן בה דר שכבר כיון כלל
 הכא כלל שייך אל זו סברא כ"וא, קבע דירת ל"הו חזר שלא יום' ל אחר אבל בו ויחזור לו נוחה תהא לא שמא שםתוס' 
 בהגהות לומר שרצה כמו קניא ושכירות דשאלה משום חייב ושכורה שאולה דבית דהטעם לומר ואין, טובא בה דר שכבר

  ינואש מביתך ממעט דלא ו"קל דף מחולין הראשונים הוכחת דהא, פטור קניא דלא הפקר אבל, מתפילין ה"פ מיימוניות
  א"הרשב כ"כמש שאולה טלית , ואכתי למעט הפקר, גם מאי שנא מציצית דפטרינןראשוניםהשלו כמש"כ התוס' ושאר 

 ,קניא ושכירות דשאלה' אמרי אלו א"קל בשבת
 לאישר בארץ דחייב והא לעולם ממזוזה פטור ל"בחו בפונדק הדר' בגמ' אמרי )ד"מ דף( במנחות דהנה י"בעזה ונראה
  כיון אחרת שכירות יום כל דבפונדק משום והיינו, ז"פ שמחות במסכת ה"וכ, שם' בגמ כדאיתא מדרבנן הוא יום' ל לאחר
 .ופטור עראי ל"הו ולהוציאו בו ולזכות לבא אחד כל יכול הפקר בבית גם ז"ולפ, עראי ל"הו לכן יום כל לסלקו שיכול

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

  הדברים בתוך. מסוים דבר על להתייעץ, ברק בבני) הקברות בית( החיים בית בהנהלת מהאחראים אחד רבינו אל נכנס אחרונים בימים
 .מעניין מאוד דבר על לו סיפר הוא

  קברו על ומשתטחים, גוונים מהרבה אנשים ל"זצוק שטינמן ל"הגראי הישיבה ראש מרן של קברו אל מגיעים יום מידי כמעט, לדבריו
  מנין להשלים כדי שיבואו שבסביבה מהאנשים ומבקשים אנשים באים רבות פעמים כי לספר הוסיף הוא, בו שפגעו על מחילה ומבקשים

 .שכאלה במעמדות פעמים הרבה היה עצמו הוא וכך, מחילה מבקשים הם ובפניהם, אנשים
  פעמים כמה דיבר שהוא לנוכחים וסיפר בבכי פרץ והאיש, שכזה מחילה במעמד השתתף הוא, אחראי אותו מספר כך - הימים באחד
  והלוואי, למכתו רפואה לו אין חכם תלמיד המבזה כל ל"חז דברי בו נתקיים וכי' ה יד את היטיב מרגיש והוא, ל"זצוק מרן על בכבוד שלא
 .די לצרותיו יאמר ה"והקב

  הקבר על שנמצאים אחרי המנהג כ"שבד והסביר, שלא מרן וענה, נשים למנין לצרף אפשר האם, א"שליט מרן את שאל והמספר
 .קדיש לומר שיוכלו כדי גברים' י צריך לכן, לקדיש להצטרף יוכלו לא ונשים נ"לע קדיש כ"ואח תהילים פרק איזה שאומרים

  צריך אין אבל, מחילה ממנו שמבקשים אותו של, אביו בן המדויק השם את בדיוק לומר צריכים המחילה שבבקשת, עוד רבינו והורה
  בעלמא מציבה לשים מספיק מהדין כי, המציבה על לאדם שיש השמות כל את שרושמים הסיבות אחד שזה ואמר( הכבוד תארי לומר
 ).כראוי בתפילה שמו להזכיר שיוכלו כדי אביו ובן המלא שמו בדיוק שכותבים ומה
  ת רוחנח לנשמה שיש כידוע כי( מחילה לבקש אדם שבא הנאה איזה יש מרומים בגנזי ל"זצוק מרן לנשמת האם ל"הנ שאל עוד

 .למבקש רק היא והתועלת, שלא השיב מרן) הקבר מקום על כשמתפללים
 אדם שבין מעבירות ולהתרחק מרע סור להיות תמיד לזכור כדי, והסליחות הרחמים בחודש, זה מעשה לפרסם נזדמן לחינם לא כי ודומה

 .ושלמים מתוקנים להיות שנזכה ר"ויה, וכידוע הדיבור בחטאי ובפרט לחבירו
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו ל  ש
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המשך בעמוד 3

הקדוש:  האלשיך  לשון  וזו  העולם? 
"הלא ייפלא, מה גדלה המצווה הזאת 

שעליה לבדה נברא העולם?"

תכלית הבריאה
כל  שאכן  הקדוש  האלשיך  ומבאר 
מעשי  למען  אלא  נברא  לא  העולם 
הוא  מהאדם  הנדרש  ועיקר  האדם, 
בחסדיו  ההכרה 
הכרת  כי  יתברך, 
הן  וההודיה  הטוב 
הבריאה!  כל  תכלית 
את  ברא  יתברך  ה' 
בני  בעבור  העולם  כל 
שלא  כדי  רק  האדם 
טובה  כפויי  יהיו 
הוא  כי  יכירו  אלא 
ויראו  הכול,  אדון 
והחסד  הטוב  כל  את 
ִאתם,  שהבורא עושה 

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

ביטוי  לידי  באה  ביכורים  ובמצוות 
ועוצם  כוחו  שלא  האדם  של  ההכרה 
ידו ולא יִגיעֹו ועָמלוֹ עשו לו את החיל, 
אלא ה' יתברך ברחמיו ששמר על עם 
והוא  הארץ  אל  אותם  והביא  ישראל 
ומצמיח  גשם  ומוריד  רוחות  מביא 
ולכן מביא האדם  יבול הארץ,  כל  את 
נהנה מהשפע  "אינני  ביכורים כאומר: 
אני  אשר  עד  לבורא  השייך  הגדול 
שעשה  חסדיו  על  גדול  בקול  מכריז 
האלשיך  שם  ואומר  לו".  ומודה  אתנו 
ועיקר  גדול  "גדר  זהו  הטוב,  שהכרת 
בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני  בכל  גדול 
כי  להכיר  אלוקים,  עבודת  כל  תלוי 
וכן  פעלו"  והגוף  יתברך  לו  הנשמה 

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

שהיה מצדיקי ודייני עיר הקודש צפת 
ורבינו  יוסף  הבית  מרן  של  דעה  בדור 
האר"י ז"ל, המכונה 'האלשיך הקדוש':
על מה כל הרעש? בשביל רימון ותאנה 
עושים  מדוע  ענבים?!  של  וקופסה 
עסק כה גדול מכמה פירות? ובלשונו: 
פחות  על  הזאת  החרדה  קול  "מה 
מדוע  קשה:  וכן  דינר?"  חצי  משווה 

בכלל לטלטל בן אדם 
במשך  הגולן  מרמת 
ברגל  משבוע  יותר 
בשווי  פירות  בשביל 
שקל?  עשרים  של 
הקדושה:  ובלשונו 
ההיא  החרדה  "כל 
אשר חרד הוא יתברך 
ביכורים  מצות  על 
איש  שיחרד  הזאת 
וילך  ומעירו  מביתו 
ענבים  באשכול  רגלי 

אחד ומן התאנים ומן הרימונים מעט 
מזֵעיר לא כביר..."

ומגדיל האלשיך את התמיהה: כידוע, 
"בראשית  במילים  פותחת  התורה 
את  חז"ל  ודורשים  אלוקים",  ברא 
המילה 'בראשית' שה' ברא את העולם 
הראשית  ומהי  ה'ראשית'.  בשביל 
שלמענה נברא העולם? חכמינו מונים 
'ראשית':  שנקראים  דברים  כמה 
ישראל  עם  ראשית,  נקראת  התורה 
נקראים ראשית, ועוד. ואומר המדרש 
הדברים  שאחד  פ"א(  רבה  )בראשית 
שבזכותם נברא העולם הוא הביכורים 
שגם הם נקראו 'ראשית', כמו שכתוב 
זה  פי  על  אדמתך".  ביכורי  "ראשית 
יש להתבונן: מה כל כך יסודי במצוות 
הביכורים עד שהיא התכלית לבריאת 

במצוות  פותחת  השבוע  פרשת 
הפירות  הם  הביכורים  הביכורים. 
באילן.  לצמוח  שהתחילו  הראשונים 
וכאשר  אותם,  מסמן  המטע  בעל 
לאכילה,  וראויים  בשלים  נעשים  הם 
לבית  אותם  ומעלה  אותם  קוטף  הוא 
לכהן  אותם  מוסר  הוא  ושם  המקדש, 
תוך כדי קריאת סיפור שלם של שבח 
הביכורים  במקרא  הוא.  ברוך  לקדוש 
את  מלווה  ה'  כיצד  היהודי  מפרט 
החל  ילדותו  משחר  עוד  ישראל  עם 
את  להעמיד  יעקב  של  מההתמודדות 
הרשע,  לבן  בבית  הקדושים  השבטים 
מצריים  וביציאת  בשעבוד  וההמשך 
לשבת  זוכה  היהודי  שבו  היום  ועד 
מפריה  ולאכול  ישראל  בארץ  בשלווה 
את  ה'  לפני  ולהביא  מטובה  ולשבוע 

ראשית עמלו.

שהבאת  באריכות  מתואר  במשנה 
גדול:  בעסק  נעשית  הייתה  הביכורים 
מתכנסים  היו  הביכורים  מביאי 
במרכז  וישנים  גדולות  בקבוצות 
העיר; הם היו מצפים קרניים של שור 
וכל  ירושלים  זית; שרי  ובעטרת  בזהב 
וכל  לקראתם  יוצאים  היו  חשוביה 
ומברכים  עומדים  היו  המלאכה  בעלי 
חליל  הנעימו  המעמד  כל  את  אותם; 
נושא את  וכל מיני זמר; כל אחד היה 
הסל בעצמו בין עשיר ובין עני ואפילו 
המלך אגריפס היה נושא את הסל על 
אותם  קיבלו  המקדש  ובבית  כתפו; 

הלוויים בשירה מיוחדת.

על מה כל הרעש?
שואל על כך רבינו משה אלשיך זיע"א, 

מפתח הברכות

בס"ד
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לשון חכמים תיטיב דעת
שם  דבריו  מתוך  המלוקטת  לשונו  וזו 

לענייננו:
להיטיב  חפץ  יתברך  חסדו  זה  "אמנם 
עולמו  להחשיב  מידינו  יבקש  ולא 
שנחזיק  רק  )שלנו(.  לנו  הוא  כאילו 
אדון  הוא  כי  ונכיר  טובה  יתברך  לו 
תמיד.  לנו  והמטיב  הטוב  והוא  הכול 
טעם  )וזה  יתברך...  לו  ונהלל  ונברך 
אינם  כי  יורו  למען  הביכורים(  מצוות 
שלו  הכול  כי  מכירים  רק  טובה  כפויי 
פרי  כל  ראשית  ומביאים  יתברך. 
זה כל מה שיבקש הוא  כי  דרך כבוד, 
הלא  כי  שברא,  מה  כל  על  יתברך 
האדם  בעבור  ברא  אשר  העולם  כל 
טובה  לו  יחזיק  למען  אם  כי  היה  לא 
ובזה  טובה,  כפוי  יהיה  ולא  ויהללנו 
כוונתו  עיקר  התורה...  כל  קיום  תלוי 
טובה  כפוי  ממידת  להרחיקנו  יתברך 
ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי, 
בכל  גדול  ועיקר  גדול  גדר  הוא  כי 
כל  תלוי  בו  כי  הדת,  ועיקרי  ענייני 
לו  הנשמה  כי  להכיר  אלוקים  עבודת 
לו  עבדים  וכולנו  פעלו,  והגוף  יתברך 
לנו  מקנה  הוא  זה  ושבשכר  יתברך, 
הארץ למורשה, ואם לאו, הארץ תיעזב 

מהם..."

לראות  בפנים  שם  לעיין  וצריכים 
והמתוקים,  הנפלאים  דבריו  כל  את 
רבים  ודיוקים  שאלות  שואל  שכדרכו 
בפסוקים ומסביר את כל מהלך פרשת 
הביכורים ומתרץ את כל השאלות על 

פי יסוד זה.

ושמחת בכל הטוב
הקדוש,  האלשיך  אומר  ולמעשה, 
להכיר  הנהנין,  ברכות  כל  כוונת  זו 
ילד  שכל  כמו  לה'  שייך  שהכול  בכך 
כוונת  שזו  הוא  לענייננו  והנוגע  יודע. 
הביכורים וזו תכלית הבריאה והיצירה. 
לנו  אין  הרבים  שבעוונות  ובדורנו 
כך  כל  מצווה  שהיא  ביכורים  מצוות 
חשובה ויקרה, נוכל לקיים את תכלית 
בברכות  התחזקות  ידי  על  המצווה 
הנהנין בכוונה ובהודיה לה' על כל פרט 

בחיים.

שאנו  האלשיך  מדברי  מובן  אבל 
מביא  כי  מזה.  יותר  להרבה  נדרשים 

כל  מה  על 
הרעש? בשביל רימון 
וקופסה  ותאנה 
מדוע  ענבים?!  של 
עושים עסק כה גדול 

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

The Constitution declares that all people of the United States are guaranteed the freedom of 
expression. Does that mean that since we possess this freedom we should impulsively express 
whatever we feel, wherever we are, and whenever we want? The Kotzker Rebbe said Not 
everything that one thinks of he should say, not everything one says he should write, and not 
everything one writes he should print. Just because one finds a published book it does not 
necessarily mean it is true or appropriate worth spending the time and energy reading it.   

The English word expression and its concept do not exist in Lashon Hakodesh. Express means 
fast moving, like an express lane, without pause. In Torah and Mussar the opposite is taught 
and embraced. One must think very well before one talks, emotes, or acts, lest it could be 
damaging to you and to others. Torah Hashkafa is the antithesis of our Cultural Express. We 
are disciplined in self control, and learned not to just blurt words out of our mouths with a 
knee jerk reaction, or “Just to do it” as our culture fosters and prescribes under the banner of 
“do as you please conduct”. 

The passuk in our Parsha saysויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה   Avraham came to eulogize Sara 
and to cry for her. The Torah writes the word ולבכתה with a small letter chuff. Why? Rabbi 
Shimshon Rafael Hirsch comments that the word ויבוא connotes coming into a private place. 
Avraham did not emote publicly with grief, but rather with self control he held the sorrow 
and pain in his heart. The small chuff alludes to this fact that it wasn’t expressed mostly on 
the outside but rather withheld inside. 

The great and famous sage Hillel had eighty most distinguished disciples; thirty of them were 
said to be worthy to enjoy the Divine Presence as Moshe Rabbeinu did; another thirty were 
said to be great enough to have stopped the sun in its path as Yehoshua did; the remaining 
twenty were "in the middle" The greatest of all of Hillel's disciples was Yonasan ben Uzziel; 
the smallest among them was Rabban Yochanan ben Zakkai, who was familiar with all the 
hidden secrets of the holy Torah. Chazal say on Yonasan Ben Uziel, when he would learn 
Torah, the fire that he emitted from his learning would burn up a bird that flew directly over 
his head. The Kotzker  Rebbe asked if this is what occurred to Hillel’s talmid while he learned, 
what happened to the Rebbe himself in the same scenario?  The Kotzker answered “Nothing 
would happen”. For the greater the person the more self control he possesses.  

 

Rav Brazil
(English)
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עזרה לחגי תשרי

יד  הושטת  מחייבים  המתקרבים  תשרי  חגי 
עוזרת למשפחות הנזקקות. בתי חב"ד ברחבי 
להענקת  מיוחדת  בהיערכות  פותחים  הארץ 
סיוע וחלוקת מצרכי מזון למשפחות האלה. 
חשוב להקדים ולתרום בעין יפה, כדי לאפשר 
לספק לכל משפחה את צורכי החג הדרושים.

סדנת שופרות
לקראת פתיחת שנת הלימודים הכינו צעירי 
מיוחדת  תכנית  התלמידים  בעבור  חב"ד 
שופרות.  סדנת  שבמרכזה  אלול,  לחודש 
ייצור  תהליך  את  חווים  הילדים  בסדנה 
איל  קרן  כיצד  עיניהם  במו  ורואים  השופר, 
מצוות  את  מקיימים  שבו  לשופר,  נהפכת 
לילדים  מנחילה  גם  הסדנה  שופר.  תקיעת 
אלול,  חודש  של  ומשמעויותיו  תכניו  את 
חודש ההכנה לימים הנוראים. את הסדנאות 

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

מסע 'התקשרות'
מסע  עוד  מקיימת  התקשרות  עמותת 
באוקראינה.  החסידות  מייסדי  ציוני  אל 
מלאים  ימים  ארבעה  מבטיחים  המארגנים 
ואירוח  והתוועדויות,  שיעורים  בתפילה, 
קרומבי  ברלה  הרב  בהדרכת  גבוהה,  ברמה 
זמיר.  דניאל  הסקסופון  אמן  ובליווי 
ט"ז־י"ט  שני־חמישי  בימים  יהיה  המסע 
בטל'  והרשמה  פרטים  )27־30.8(.  באלול 

9302030־03.

יש חדש פגישה עם המלך בבגדי החולין
בימים האלה בורא העולם בא לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם 
אם נשמותינו מכוסות אבק מטרדות היום־יום. גם אם איננו מושלמים

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

בה והרחמים. תקיעת 
מבית  בוקעת  כבר  השופר 
הכנסת ומזכירה כי עוד שנה 
בעוד  וכי  לסיומה,  מתקרבת 
שבועות מספר נתייצב לפני 
בימים  המלכים  מלכי  מלך 

הנוראים.

ימי אלול הם זמן של חשבון 
חרטה  עצמית,  בדיקה  נפש, 
היו  לא  שאולי  דברים  על 
החלטות  קבלת  כתיקנם, 
מטבע  לעתיד.  טובות 
בעניינים  העיסוק  הדברים, 

האלה משרה עלינו רצינות וכובד ראש, ועל זה 
נוספת אימת ימי הדין המתקרבים.

באור  אלול  חודש  את  מאירה  החסידות  ואולם 
חדש. אלה ימים של אהבה גדולה ושל התקרבות 
עצומה מצד בורא העולם אלינו. ביטוי לכך ניתן 
שניאור־ רבי  של  בשדה',  'המלך  הידוע  במשל 

בספרו  חב"ד(,  חסידות  )מייסד  מלאדי  זלמן 
'ליקוטי תורה'. 

המלך מאיר פנים
אל  שיוצא  למלך  זה  חודש  בימי  נמשל  הקב"ה 
השדה ומניח לכל החפץ בכך לגשת אליו ולהביע 
לפניו את כל משאלותיו. בימים כתיקונם קשה 
להיות  עליו  המלך.  אל  להגיע  הפשוט  לאזרח 
בעל סגולות מיוחדות כדי שהמלך ייאות להיפגש 
עמו. ואולם יש זמנים שבהם המלך יוצא אל העם, 
אל השדה הפתוח. שם אין הוא מוקף סוללה של 
דבר  אין  שם  לשכה.  ומנהלי  פקידים  מזכירים, 
החוצץ בינו ובין האזרח הקטן. כל הרוצה יכול 

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

במשל הזה יש עוד פרט חשוב — כל ימות השנה 
גם אם ניתנת לאדם הזדמנות לפגוש את המלך, 
הוא נדרש להתלבש בבגדים המתאימים וללמוד 
המלכות.  בארמון  הנהוגים  הנימוס  כללי  את 
לעומת זה, כאשר המלך יוצא לשדה, הוא פוגש 
את בני העם כפי שהם — בבגדי עבודה, מאובקים 

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

בא  העולם  בורא  בימים האלה  אלול.  חודש  זה 
לקראתנו ופוגש אותנו כפי שאנחנו. גם אם אין 
לנו 'בגדים' מתאימים )תורה ומעשים טובים(. גם 
היום־יום.  מטרדות  אבק  מכוסות  נשמותינו  אם 

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

ורבי שניאור־זלמן מוסיף שהמלך מקבל את כל 
פנים שוחקות  ומראה  יפות  פנים  הבאים בסבר 
לכולם. לא דיי שהוא מקשיב לבקשות בני העם, 
הוא גם ממלא אותן מתוך שמחה ומאור פנים. 
מידות  שלוש־עשרה  את  עלינו  מאיר  הבורא 

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

הלב מרגיש
היא  הבורא  מצד  זו  עצומה  להתגלות  הביטוי 
ההתעוררות האופפת אותנו בימי אלול. נשמתנו 
חשה את ה'מלך' הנמצא ב'שדה'. בלב כל יהודי, 
יהיה מי שיהיה ויהיו מעשיו אשר יהיו, מורגשת 
הוא  תמיד  לא  אלול.  בימי  מסוימת  התעוררות 
מּודע למשמעותה; לא תמיד הוא יודע להפנותה 
שצריך  מרגיש  הוא  אבל  הנכונים.  לכיוונים 
להשתנות, להשתפר; הוא חש כמיהה לדבר מה 

רוחני, עליון.

אל  לצאת   — לעשות  שעלינו  אחד  דבר  רק  יש 
המלך, לפנות אליו, לפתוח את הלב. וכשנעשה 
כן ודאי נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
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מאת מנחם כהן 

גבריאל  שנה.  ושתיים  עשרים  לפני  קרה  זה 
שבדרום,  שפירא  מרכז  תושב  גלאם,  )גבי( 
אימו,  קיבל את ההודעה המעציבה על פטירת 
השבעה.  לימי  מתארגנים  איך  להבין  וניסה 
מהיכן מביאים כיסאות נמוכים ליושבים שבעה 
וכיסאות למנחמים, איך מקימים אוהל אבלים, 

ומניין ישיג סידורים וספרי תהילים? 

מצא  ההלוויה  סידורי  והכנת  הכאב  כל  בתוך 
תשובות  ומקבל  לחברים,  מטלפן  עצמו  את 
שהנקודה  לו  התברר  למשל  כך  מתסכלות. 
הקרובה ביותר אליו להשגת כיסאות ושולחנות 
יום  להקים  ההחלטה  גמלה  בליבו  ביבנה.  היא 
מהם  ויחסוך  לאבלים  מענה  שייתן  גמ"ח  אחד 

לפחות טירדה זו. 

רגישות מול המשפחות
ישתחרר   )61( גבריאל  שנים.  שבע  יחלפו 
את  ליישם  יחליט  ואז  בצה"ל,  קבע  משירות 
קנה  שלו  המעשר  בכספי  שקיבל.  ההחלטה 
על  לחבריו  והודיע  ניידים,  ושולחנות  כיסאות 
על  השמועה  אבלים.  למשפחות  גמ"ח  הקמת 
גבר.  והביקוש  לאוזן  מפה  עברה  גלאם'  'גמ"ח 
הוא  נוכחתי עד כמה  הגמ"ח  "מייד עם הקמת 
חיובי", משחזר גבריאל. "אני לא שואל שאלות, 
כדי  לבוא  לאן  לפונים  מסביר  אני  כול  וקודם 
אני  אבל  תקופת  שעבר  כמי  הציוד.  את  לקבל 

מּודע לרגישות מול בני המשפחות". 

"זרם  במהירות.  תאוצה  לצבור  החל  המיזם 
של  כמויות  מהר  לקנות  אותי  הביא  הבקשות 
ציוד", הוא מספר. "לצד עוד כיסאות ושולחנות 
לחורף,  חימום  עמודי  אוהלים,  מזרנים,  קניתי 
פלטות חימום, מקררים, מקפיאים ועוד, וכמובן 
בבני  נעזר  הוא  תהילים".  וספרי  סידורים 
משפחה וחברים שתרמו מכספם לקניית הציוד. 

מ'שבעה' לאירועי שמחה
גדול  במחסן  המאופסן  הגמ"ח,  של  הציוד 
מבאר־שבע  ושוב  הלוך  נוסע  שפירא,  במרכז 
מעט  לא  במחסן  מבלה  גבריאל  חדרה.  ועד 
מסדר יומו. "הציוד דורש תחזוקה קבועה", הוא 
ומַתחזק את  בציוד שנשבר  "אני מטפל  מספר. 
קרוב  ברשותו  יש  כיום  שמתבלים".  הפריטים 
לאלפיים כיסאות, ורוב הזמן הם נמצאים בבתי 

אבלים, וכך האוהלים.

"חלק מהציוד שלנו משמש גם לאירועי הכנסת 
ספר תורה, וכך אנחנו מלווים את המשפחות גם 
באירועי שמחה", הוא אומר. הוא מגלה שבימי 
לציבור  וציוד  מזרנים  סיפק  קטיף  גוש  גירוש 

שבא לחזק את התושבים. 

"שכר? בעולם הבא"
בכולל  לומד  גבי  פעילות.  שעות  אין  לגמ"ח 
זמין.  תמיד  שלו  הטלפון  אבל  הבוקר,  בשעות 

בלילה  באחת־עשרה  נפטר  אדם  "לפעמים 
וממהרים לקיים את ההלוויה. אני מקבל שיחת 
למשפחה,  ציוד  להעביר  נערך  ומייד  טלפון 

לקראת יום השבעה שמתחיל למחרת".

הגמ"ח:  בפיתוח  ממוקדות  גבי  של  שאיפותיו 
עוד  לקנות  שאיפה  לי  הייתה  האחרונה  "בעת 
השם  וברוך  שולחנות,  וארבעים  כיסאות  אלף 
הדבר בוצע. יש משפחות מעוטות יכולת שאין 
אני  הציוד.  את  ולקחת  לבוא  האפשרות  להן 
אליהן.  הציוד  את  שיסיע  לנהג  מכספי  משלם 
אני לא מצפה לתודה ולא לשכר. זה מיזם לשם 

שמים. שכר יש בעולם הבא". 

כתובת של חסד בשעה הקשה

חסד של אמת. גבריאל גלאם במחסן

עקירת עץ פרי
פרי  עץ  בעקירת  איסור  יש  האם  שאלה: 
שהזקין, אם הכוונה היא לנטוע במקומו עץ 

פרי צעיר?

"לא  כ,יט(:  )דברים  בתורה  נאמר  תשובה: 
תשחית את עצה". זו מצוות לא־תעשה, האוסרת 
בדרך השחתה. אבל מותר  אילן מאכל  לקצוץ 
המזיק  מאכל  אילן  כגון  תיקון,  לצורך  לעוקרו 
מקומו  אם  או  ממנו,  טובים  אחרים,  לאילנות 

נחוץ לשימושים אחרים. 

שאינם  פירות,  מעט  מניב  העץ  אם  כמו־כן 
והטירחה  החזקתו  הוצאות  את  מצדיקים 
הדבר  אם  ובפרט  לעוקרו,  מותר   — בטיפוחו 

נעשה כדי לנטוע עץ צעיר במקומו.

אם אין מדובר בחקלאי המגדל מטע לפרנסתו, 
אלא באדם רגיל המגדל עצי פרי בגינתו, רצוי 

להקנות את העץ לגוי )כגון בקניין כסף( ושהגוי 
יקצוץ אותו.

עצי  נבטים של  שאלה: האם מותר לעקור 
פרי שצמחו בחצר מאליהם?

תשובה: אין הבדל אם העץ ניטע בידי אדם או 
מעצמם,  שהשתרשו  מענף  או  מגרעין  שצמח 
נבט  ואם שלא לרצונו. כל  אם ברצון הבעלים 
כזה יש לו דין של אילן מאכל לכל דבר, וגם אם 
הוא עדיין רך וטרם הניב פרי — אסור לעוקרו 

אלא בתנאים האמורים.

מ"י,  פ"ד  שביעית  בפיה"מ  רמב"ם  צא,ב.  ב"ק  מקורות: 
הרב  )מהדורת  חסידים  ספר  ה"ח.  פ"ו  מלכים  ובהל' 
מרגליות(, צוואת ר' יהודה החסיד אות מה. שו"ע אדה"ז 
)במהדורה  ואילך  סי"ד  ונפש  גוף  שמירת  הל'  חו"מ 
ל־לא.  עמ'  ח"ד  מנחם  שלחן  קמו(.  עמ'  ח"ו  החדשה 

שמירת הגוף והנפש סי' רנ ס"ה־ט, וש"נ.

ום'
הי

אל 
שר

ר 'י
עבו

ץ, 
פר

ה 
וד

יה
ם: 

ילו
צ

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

מעת  לבדיקה  זקוקות  ומזוזות  תפילין 
לעת. גם אם הן היו כשרות למהדרין בעת 

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

מושפע  והוא  אורגני,  חומר  הוא  הקלף 
הסת"ם  אותיות  ולחות.  קור  חום,  מתנאי 
עלולות להיסדק או להימחק, והדבר פוסל 

את התפילין והמזוזות.

והמזוזות בימי  נהוג לבדוק את התפילין 
חודש אלול, כהכנה לשנה החדשה.

מושג ברגע

 למחלקת המֹודעֹות )בלבד( של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

בודקים עכשיו את תיק הביטוח
למניעת כפל ביטוחים וחוסכים תשלומים מיותרים!

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת נצבים • כ"ז באלול התשע"ח

א'רנט

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 • הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

כאשר הרבי שולח שלוחים ודורש להתמסר לעבודה של הפצת היהדות, 
צריכים  הן אמת שבודאי  ישנם החושבים:   - וכו'  תורת החסידות  הפצת 

לקיים את השליחות, אבל אעפ"כ, מהי המהירות?
אפשר לעשות זאת ברגע שלאח"ז...

יהודים  אותם  של  תורה"  גופי  "רוב  של  שהקיום  לדעת  צריכים  ובכן, 
הנמצאים בהמקום שאליו נשלח, תלוי בהשליחות שלו!

...כוונת השליחות ששולח הרבי היא - בשביל הזולת, כדי להציל את אותם 
נשמות של בני ישראל שנמצאים במקום שליחותו, ולכן, אי אפשר לדחות 
את קיום השליחות, שהרי ברגע זה עלול יהודי לפרש  את ענין האמונה וכו' 

באופן הפכי, ושוב לא תהי' אפשרות ח"ו להציל אותו!
(משיחת ש"פ קדושים תשכ"ה - תורת מנחם כרך מג עמ' 278)

לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

אי אפשר לדחות את השליחות!
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‘From supervision to deed’ - 'מהשגחה למעשה'  
Moreinu HaRav shlit”a relates: Before beginning the study of 
the section of hashgacha pratis in the sefer ‘Shomer Emunim’, 
they invited me to speak to the young men of Toldos Aharon 
as a preparation to study. 
The day after the sichah I sat and learned at the set shiur with 
my grandchildren. At the end of the shiur we were told that a 
family member was in the hospital and the condition was 
serious. We immediately arranged to say Tehillim for his 
recovery, but we realized that we were only nine men and if 
we had one more man, we would have a minyan. I asked one 
of my grandsons to go down and see if someone was passing 
by who would be able to join us to say Tehillim since saying 
Tehillim with ten is incomparable to saying it without a 
minyan.  
In the street beneath the house, my grandson saw a 
chasidishe man walking quickly. My grandson turned to him 
and said: “Grandfather needs a tenth to say Tehillim, perhaps 
you can join us for a few minutes?’ 
He replied that he was in a big hurry, but if this would take 
just for a few minutes he would do this chesed, and so he 
came upstairs and joined us to say Tehillim. After a few 
minutes, we ended and I turned to him to bless him. He then 
said that he was on the way to Me’ah Shearim to immerse in a 
mikvah as a segulah that his wife should have an easy delivery 
as she is in the hospital. I immediately suggested that he use 
my mikvah instead of running to Me’ah Shearim. 
The man was very touched and he said that he thought that 
he was doing a chesed when he came up for a few minutes 
and now he sees that he is getting more than he gave and he 
was saving precious time. 
After immersing he said that yesterday he had attended the 
sichah that I gave on hashgacha pratis and he wondered to 
himself if perhaps these stories of hashgacha were only a 
special segulah and they did not really happen to everybody… 
and now he sees that everyone is surrounded by unlimited 
hashgachos, one just has to stop and consider and give thanks 
to Hashem!!! 

Moreinu HaRav shlit”a 
 

Righteous Judgment – משפט צדק 
When we read in the Torah the directive to the judges 
 and they shall judge‘ – 'ושפטו את העם משפט צדק' (16:18)
the people with righteous judgment’, usually, we say to 
ourselves, ‘This posuk does not apply to me so much, I am 
not a judge and I am not involved in judgment’. But the 
truth of the matter is, this is not so. Each one of us is a 
judge. How is this possible?? 
A young man related that during vacation, he traveled 
with his family to Europe to visit the graves of Tzaddikim. 
He spent Shabbos in a place where many Jews were close 
the grave of one of the great Tzaddikim. He relates that on 
Shabbos he saw a young man who he recognized from his 
community, and he noticed that the young man was not 
wearing Shabbos clothes in the custom of their 
congregation. In his heart he resented the young man, 
‘Couldn’t he have taken Shabbos clothes with him even 
when he was in a foreign country?’ Of course, he did not 
say anything to him. The next day he again met the young 
man and they began a conversation. During the course of 
their conversation the young man told him that his whole 
family’s suitcases did not arrive with them on the flight 
and so, the whole family did not have their nice clothing! 
‘Just then I was filled with immense shame, how I didn’t 
even try to judge him favorably!’ 
This is what we were referring to. In truth, no one 
appointed me to be a judge, but the reality is that all day 
long we judge people right and left, right and wrong. 
Rashi explains the first posuk of our parsha ‘This teaches 
us that we establish judges for each and every tribe 
separately and in each and every city.’ Although, based on 
the size of the city no more than one judge is needed, still, 
since people descend from several tribes, they must 
establish judges from every tribe in the city. The reason 
for this is: In order to judge another person, the judge 
must be aware of the mental state of the one being 
judged. Similarly, Chazal have stated (Avos 2:5) ‘Do not 
judge your fellow until you have reached his place’, and 
this is what Chazal are telling us, that we are all judges, 
and just as we want HaKadosh Baruch Hu to judge us 
favorably on this fast approaching Yom HaDin [Judgment 
Day], so too it is incumbent on us to judge everyone 
favorably. 

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
לפני בחורי חמד

דברי התעוררות לתשעת הימים

תשעת הימים זה זמן שצריך להתעורר בתשובה, ויש לי 
עברו  שנים  כמה  ושנה  שנה  בכל  כתוב  שבו  לוח  כאן 
מחורבן הבית, והשנה הוא 1,950 שנה! וכבר אמרו חז"ל 
(ירושלמי יומא פ"א ה"א) כל דור שלא נבנה בית המקדש 
בימיו כאילו נחרב בימיו, וצריך מאד מאד להתעורר מזה, 
ולהרגיש שזה כאילו ממש נחרב השנה! גם בשבת קודש 
קוראים הפטרות ובהם דברים חריפים וקשים, יש דברים 

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

והאזיני  שמים  "שמעו  כתוב:  ב-ג)  א  (ישעיה  בהפטרה 
ארץ כי ה' דבר, בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע 
לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו,  אבוס  וחמור  קנהו  שור 
אומר  היה  הישיבה  ראש  אם  לעצמינו  ונדמיין  התבונן". 
לאחד מן התלמידים שהוא 'חמור', הלא היינו מזדעזעים, 
וכאן הנביא שכל דבריו אמת בתכלית, אומר שבני ישראל 
יותר  והם  להכעיס,  שעשו  היא  שהכוונה  בי"  "פשעו 
גרועים מן החמור... ומוסר זה אנו קוראים בשבת עצמה, 
וחייבים אנו להתבונן בזה, וכדברי הפסוק "שמעו שמים 
והאזיני ארץ", ואם לא מתבוננים, גם אדם שמתפלל כל 
יום, ולומד תורה ועושה מצוות, אם אינו מתבונן, הרי גרוע 
המקדש  לבית  היום  מצפה  שהוא  מי  החמור.  מן  הוא 
ולקרבנות? הגה"צ רבי זונדל קרויזר זצ"ל אמר לי, שלא 

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

ואין מגהצים,  ואין מכבסים  רוחצים  אין  הימים  בתשעת 
וכל זה בשביל מה? בשביל שנזכור ונרגיש את האבילות! 
הוי  שום  היה  לא  לשו"ע  זה?  על  חושב  מישהו  האם 
אמינא להחליף בגדים בתשעת הימים, האם ל"ע על אב 

מיני  כל  מוצאים  וכיו"ב?!  בגדים  מחליפים  שנפטר 
היתרים. ומיד לאחר ט' באב יוצאים לחופש, כאילו שלפני 
רגע לא היה ט' באב, זה איום ונורא, איך אפשר להסתובב 
בכל המקומות כאשר האדם יודע שאין לאבא שלו בית 
עד  תשובה  ועושה  בוכה  האדם  באלול  ורק  בו.  לשכון 
מוצאי יוה"כ... וחוזר להרגלו! ומה עם שאר ימות השנה, 
יעקב  רבי  היעב"ץ  גרמא?!  שהזמן  עשה  מצות  זו  וכי 
שלא  זה  חטא  אלא  לנו  היה  לא  שאם  אמר,  עמדין 

התאבלנו על המקדש, היה די בזה שלא נצא מן הגלות.

נעליהם  חולצים  המלמדים  היו  ילדים  היינו  כשאנחנו 
ואומרים עם הילדים 'תיקון חצות', בזוה"ק איתא שבבין 
ביום.  גם  לומר  יש  בלילה,  חצות  תיקון  מלבד  המצרים, 
הבעל התניא פסק ששתי שעות קודם חצות כבר אפשר 
ר'  הגה"צ  של  נינו  שהוא  נכד  לי  יש  חצות.  תיקון  לומר 
זונדל קרויזר זצ"ל, וסיפר שבכל יום ויום הוא עושה תיקון 
חצות, וגם בשנותיו האחרונות שמאד היה קשה לו, היה 

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

בברכת המזון נוהגים לכסות את הסכין (שו"ע או"ח סי' קפ 
רבינו  בשם  טעם  יא)  (ס"ק  ברורה  המשנה  והביא  ס"ה), 
שמחה, לפי שפעם אחד הגיע אחד לברכת בונה ירושלים 
לסלקו  נהגו  וע"כ  בבטנו,  סכין  ותקע  הבית  חורבן  ונזכר 
בשעת ברכה. מזה יש ללמוד איך פעם שכשהיו מברכים 
יכולים  ברכת המזון היו חושבים על חורבן הבית, ולאן היו 

להגיע, ואיפה אנחנו היום? היום אנו לא חושבים כלום.

יראה  משה'  'זכרון  הכנסת  לבית  שיבא  אדם  יום,  בכל 
אביו  על  בצער  ומספר  אדם  נעמד  התפילה  שלאחר 
ואין לו פת  ילדיו  החולה, או על אביו שעומד לחתן את 

והוא מבקש את עזרת הקהל. כל אדם  וכו',  וכו'  לאכול 
עיסוקיו  את  להפסיק  צריך  בצרה,  אביו  שכאשר  מבין 
ללא  נשאר  לו. אבינו שבשמים  לעזור  זמנו  ולפנות את 
בית, יש לו רק כותל אחד! האם מישהו דואג לו? מישהו 
חושב בכלל?! אני חושב שיש לתלות שלט גדול על אבני 
על  כביכול  טענות  לו  שיש  שמי  כתוב  יהיה  ובו  הכותל, 
הקב"ה שיבא לכאן ויתבונן שאינו חש על כבוד השכינה 
צרת  על  רק  ודואג  וחושב  בית,  לה  ואין  בגלות  שהיא 

עצמו.

נגר  שהיה  פעם,  של  פשוט  יהודי  שהיה  זיידע,  לי  היה 
(carpenter), ואמר כאשר יבא המשיח אני יקדיש כשנה 
אחת בשביל לבנות בחנם. האם גם אנחנו חושבים ליתן 
ולא  יבא  שמשיח  לנו,  שיתנו  רוצים  רק  אנחנו  משהו? 
תשלומי  כגון  למדינה  חובתינו  את  לשלם  נצטרך 
'כי  אומרים  אנו  בתפילה   ...(mortgage) 'משכנתא' 
בעבור  היא  כשכוונתינו   – היום'  כל  קוינו  לישועתך 
השכינה שהיא בגלות, ואין אנו אומרים 'לישועתינו' שהיא 
אנו  שגרועים  ואומר  הנביא  צווח  ולכן  עצמינו,  לתועלת 

מחמורים.

החפץ חיים אמר עה"פ (מלאכי ג א) "פתאום יבא", צריך 
להתכונן ולהכין את עצמינו קודם שיבא המשיח פתאום. 
חז"ל אומרים (תענית ל:) כל מי שאינו מתאבל על בית 
המקדש לא יזכה לראות בשמחתה, והעיר 'ביתר' נחרבה 

משום זה.

על  יושב  כשהוא  רבו  את  אחד  חסיד  ראה  אחת  פעם 
הרצפה ובוכה, שאלו מה קרה? השיב לו רבו שהוא רוצה 
ושאלו  רבו  והוסיף  המקדש.  לבית  לירושלים  לבא 
לו  השיב  לירושלים.  לבא  אינך חפץ  וכי אתה  בתמיהה, 
החסיד שהוא צריך לשאול את אשתו על כך, והלך ושאל 
את אשתו, ואמרה שיש לנו בית גדול ולא חסר לנו כלום! 
כל  ויבנה המקדש  יבא  ידי שמשיח  רבו, שעל  לו  השיב 
הגויים יסתלקו מכאן. חזר לאשתו ואמר לה זאת, אמרה 
כאן....  נשאר  ואנו  לירושלים  יבואו  שהגויים  לה  שעדיף 

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

כתוב (ירמיה ל יז) "קראו לך ציון היא דרש אין לה", ואמרו 
(ר"ה ל.) מכלל דבעיא דרישה. באים לכותל ומתפללים 
כל אחד על הצרה שלו, האם מישהו מתפלל גם על צער 
השכינה והגלות? צריך לומר את ה'קינות' בכוונה ראויה, 
זה  ימים...  שבוע  לקחת  צריך  זה  ולהתבונן,  להבין 

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

שעות לימודי חול, ועמד בראשו יהודי חרדי, יצא הגה"ק 
במלחמת  ירושלים,  של  רבה  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי 
והרי  מדוע,  המנהל  אותו  ושאל  כנגדו.  ממש  חרמה 
לומדים שם לימודי קודש וכו', אמר להם, אני שולח ילד 
לחיידר כמו מאה שערים ועץ חיים ששם מחנכים מה זה 
חורבן הבית ושצריך לומר 'תיקון חצות', אבל בבית ספר 
הזה, הילדים לא יגיעו לדברים אלו. יש כיום חיידר שלנו 
בעיר 'בית שמש' שבימי בין המצרים, אומרים עם הילדים 
בכל יום 'תיקון חצות'. אבל הציבור הכללי כבר איבד את 

הרגש, וזה נורא ואיום.

סיפר הר"ר מנחם פרוש ז"ל, שפעם בהיותו בן י"א שנה, 
ישן אצל סבא שלו, והנה באמצע הלילה הוא רואה אותו 
יושב על הארץ ונר דולק בידו ובוכה, שאל ר' מנחם את 
סבו מה קרה? אמר לו בקול חזק 'אתה לא יודע שבית 
המקדש נשרף'? מיד יצא ר' מנחם מחוץ לבית ועלה על 
סולם גבוה הפונה לכיוון הכותל המערבי לראות אם הר 

הבית עולה בלהבות אש....

וכולם  לחופה,  מתחת  כוס  שוברים  הנישואין  בשמחת 
נותנים אפר מקלה על ראש החתן,  'מזל טוב',  אומרים 
אומרים על 'נהרות בבל', וכל זה כדי להעלות את חורבן 

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

תשעה באב זה זמן של תשובה מאהבה, ביוה"כ זה זמן 
של תשובה מיראה, כי הוא רוצה שנה טובה, ולכן עושה 
תשובה, וזה בבחינת שלא לשמה. אבל עכשיו זה זמן של 
למדרגות  זה  ידי  על  לבא  ואפשר  מאהבה,  תשובה 

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

עוד כתוב בהפטרה (שם פסוק י): "שמעו דבר ה' קציני 
אומר  הוא  וכן  עמורה",  עם  אלקינו  תורת  האזינו  סדום 
(פסוק יב) "מי בקש זאת מידכם רמס חצרי", וכיום 'חצרי' 
היינו בתי כנסיות. הקב"ה אינו רוצה שנבא לבתי כנסיות! 

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

הרמב"ן כותב, שעיקר בריאת העולם הוא כדי שיהיו בו 
בתי כנסיות להודות להקב"ה, ולמעשה אנו באים לבית 
בדיעבד,  ועושים הכל  חובה,  ידי  כדי לצאת  רק  הכנסת 
מקשיבים  אין  במנין,  בקושי  התפילה,  את  מאחרים 
כתינוק  בורחים  כבר  התפילה  ובסוף  הש"ץ,  לחזרת 
הבורח מבית הספר, ועל זה אומר הקב"ה "מי בקש זאת 
את  הקרבנות,  כנגד  הם  התפילות  חצרי".  רמס  מידכם 

מהקב"ה  לבקש  יכול  אדם  ואיך  לאשי,  לחמי  קרבני 
פרנסה, בזמן שלקב"ה בעצמו אין מה לאכול, אין לו את 
הקרבנות שהם 'לחמי לאשי'. בשו"ע כתוב שאדם צריך 
להיפך,  שעושים  יש  והיום  קדיש,  לשמוע  כדי  לרוץ 
כשמגיע זמן אמירת קדיש רצים לצאת מבית הכנסת... 
אם היה בידי הייתי סוגר את בתי כנסיות, עושים ליצנות 
קריה  לזונה  היתה  איכה  רח"ל,  ה'  חילול  זה  מהקב"ה, 

נאמנה. 

הסטייפעלער זצ"ל היה אומר, שפעם היו אומרים תרי"ג 
מודים  אנו  בעיות...  תרי"ג  אומרים  רח"ל  והיום  מצוות, 
להקב"ה על שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, 
הקב"ה רצה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה 

ומצוות, התורה והמצוות הם זכות לנו, ולא 'כפיה דתית'.

אנשים  כאלו  יש  לשבח'  'עלינו  אומרים  שהציבור  בזמן 
שכבר הולכים להם, עושים את 'עלינו לשבח' כ'תפילת 
הדרך'... ובשל"ה ובמטה משה ועוד ספרים כתוב [הובא 
במשנה ברורה סי' קלב סק"ח], שיש לומר עלינו לשבח 
באימה ביראה ברתת ובזיע, כי כל צבא השמים שומעים, 
והקב"ה עם פמליא שלו עומדים, וכולם עונים ואומרים 

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

ב'תפארת  אלישיב  הרב  אצל  התפללתי  שנה   45 לפני 
היה  האחרון,  הקדיש  לאחר  התפילה  ובסיום  בחורים', 
פרקי  כמה  וקורא  תרגום'  ואחד  מקרא  'שנים  אומר 
תהלים, ואח"כ חלץ את התפילין. היום כשמתפללים עם 
והש"ץ  הלחש,  תפילת  את  סיימו  אנשים  ועשרה  מנין, 
דופקים  כבר  הש"ץ,  בחזרת  מתחיל  ואינו  ממתין  עדיין 
את  לסיים  כבר  ורוצים  יתחיל...  שכבר  אותו  ומזרזים 
התפילה. מה יקרה אם ימתין עוד קצת, ויהיו עוד אנשים 
שיספיקו לענות אמן וקדושה! הלא בזה מראים להקב"ה 
שאין רוצים להתפלל, רוצים להפטר מזה, ובשם הגר"א 
איתא שגדול מעלת חזרת הש"ץ מהתפילה עצמה. כל 
ההיתר לדלג מפרקי 'פסוקי דזמרא' הוא רק אם אין עוד 

בית הכנסת בעיר, אבל אם יש אין לזה שום היתר. 

יחשב  שלא  אמן  עונה  שאדם  שבשעה  בשו"ע,  איתא 
התפילין.  את  יחלוץ  שלא  קדיש  ובאמצע  תורה,  בדברי 
בכוונה  שלא  תפילה  שעל  אמר,  מואלאז'ין  חיים  רבינו 
[למעט ברכת אבות] יש לו ללמד זכות, אבל על עניית 
אמן ללא כוונה, אין לו לימוד זכות. שאפילו לחשוב בדברי 
תורה אסור. ועל מה שרבים אומרים שכולם עושים כך, 

אמר פעם החפץ חיים, שבגיהנם יש מקום לכולם...

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

לעבור  ושאסור  מתפלל,  אתה  מי  לפני  תפילה,  זה  מה 
ונעמד  התפילה  באמצע  שבא  ומי  המתפלל,  לפני 
לשמונה עשרה באמצע בית הכנסת, הרי הוא מכשיל את 
הרבים שעוברים לפני המתפלל. היום כל צורת התפילה 
היא בדיעבד! עמוד התורה חזק מאד, עמוד החסד חזק 
מכל  למטה  התפילה,  שהיא  העבודה  עמוד  אבל  מאד, 
ביקורת! כדאי מאד ללמוד יסוד ושורש העבודה, זה יתן 
חשק ווארימקאייט [-חמימות] לתפילה. הגה"צ ר' זונדל 
קרויזר זצ"ל, היה כל יום לומד יסוד ושורש העבודה [ועוד 

כמה ספרי מוסר].

החזו"א  בשם  לי  אמר  זצ"ל  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ 
מיגיעתו  יותר  היא  בתפילה  שיגיעתו  עצמו,  על  שאמר 
בתורה, ע"כ. פעם בא אלי יהודי אחד שהתפלל שמו"ע, 
או  למוסף  או  שחרית  לתפילת  היה  זה  אם  זוכר  ואינו 

למנחה... כך נראית התפילה? כך מדברים עם מלך?

הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 'באר 
יעקב' היה אומר, שג"פ ביום קודם כל תפילה הוא משנן 
את דברי המסילת ישרים (פרק יט) שהאדם צריך לקיים 
את  להמחיש  מאד  קשה  וזה  תמיד',  לנגדי  ה'  'שויתי 
בפרט  התבוננות,  קצת  ידי  על  בתפילה  אבל  הדבר, 
כאשר אתה אומר 'ברוך אתה ה'' ומצייר שהקב"ה עומד 

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

למנחה,  מנין  היה שם  ולא  בחיפה,  היה פעם  זצ"ל  אבי 
ונסע עד לעיר נתניה כדי להתפלל תפילת מנחה בציבור. 
למקומות שאין שם  לנסע  החופש  בימי  היתר  אין שום 
ולברר  מראש  לדאוג  וצריך  ביחידות,  ולהתפלל  מנינים 
ולא  העינים,  שמירת  על  להזהר  מאד  צריך  וגם  זאת. 
טוב,  היותר  הצד  על  שם  הכל  שלא  למקומות  נוסעים 
ויש לנו שו"ע!  אשרי האיש אשר לא הלך... אנו יהודים! 
בנטילת  בחג הסוכות  רק  יהודי חרד  להיות  לא מספיק 
השנה.  כל  כך  להיות  צריכים  מהודרים,  ולולב  אתרוג 
החזו"א אמר שכל דבר שהוא עושה הוא מתחשב עם כל 
ד' חלקי השו"ע. א"ב ראשי תיבות אלול בא, יש דין ויש 

דיין!

שלאחר  וסיפר  מארה"ב,  שבא  אחד  יהודי  אצלי  היה 
יוכל  שלא  התבונן  הטיסה  כרטיס  את  קנה  שכבר 
להתפלל בציבור, והחליף את הכרטיס, וזה עלה לו 800 

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

שנשא בביתו הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

בעניני חורבן הבית, חיזוק בתפילה, והדרכה לימי בין הזמנים
ליל ה' פר' דברים – חזון תשע"ח ירושלים עיה"ק תובב"א
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דברי חיזוק והתעוררות
שנשא הגאון הצדיק מורינו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

יקפיד כל אחד ללמוד תורה בימי בין הזמנים, הן ביום 
והן בלילה, צריך לקבוע סדרים ללימוד. והסטייפעלער 
בבין  היה  שלו  השטייגען  שעיקר  אומר,  היה  זצ"ל 
צריך  אחד  וכל  הלכות,  ללימוד  ראוי  זה  זמן  הזמנים. 
לדעת בעל פה את הספר קיצור שו"ע [וכמובן שמשנה 
קיצור  לפחות  ולכן  אריכות,  בו  יש  אבל  עדיף,  ברורה 
האדם  את  מונע  ההלכות  לימוד  אדם],  חיי  או  שו"ע, 
הוא  יכול  ההלכות  יודע  אינו  שאם  עבירות,  מלעבור 
לעבור על עבירות רבות שאין להם מספר, האדם צריך 

להיות קרוב להר סיני.

בא אלי יהודי אחד בערב סוכות והראה לי את האתרוג 
ואז  ושוב,  שוב  ושאל  כשר.  שהוא  לו  ואמרתי  שלו, 
לא  שלך,  התפילה  כמו  היה  האתרוג  שאם  לו  אמרתי 
היית מברך עליו. מדוע התפילה שלך אינה כדבעי, ורק 
פעם אחת בשנה אתה צריך אתרוג מהודר... והלה תלה 
שהרב  לו  והשיב  מבריסק,  הרב  נוהג  גם  שכך  עצמו 
מבריסק זצ"ל היה מקפיד כך על כל הלכה והלכה, ולא 

רק על אתרוג ולולב!

פעם הייתי בדרך עם משפחתי ולא היה מלח, ואמרתי 
להם שלא נוטלים את הידים לאכילה עד שיהיה מלח, 
והתעכבה האכילה שעתיים... ופעם אחת באתי לאיזה 
מקום אם ילדי וכבר שילמתי על זה, ושוב התגלה שיש 
איזה בעיה של צניעות, אמרתי לילדי, לא נכנסים לכאן! 
כשאסור אז אסור, וצריך לעשות את זה בשמחה! צריך 
לדעת, שכמו בתאונת דרכים אפשר לאבד את החיים 
ואסור, אפשר ברגע אחד  ברגע אחד, כך בדבר פסול 
לאבד את החיים הרוחניים, וזה בכלל לא פשוט. איתא 
לסעודה אלא  נכנסים  היו  לא  ירושלים  בחז"ל שאנשי 
יושב עמהם, אי אפשר להיות בכל מקום  ידעו מי  אם 

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

אי"ה הגליון הבא
יצא לאור
בפרשת
כי תבא
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Parshas Toldos 

Yaacov and Eisav and the Idea of Tzadik - Connecting to Chanukah 

Rosh Chodesh Kislev is here – and the month of Kislev – which follows Chesbon - is the month that 
contains the bulk of Chanukah.  

Let’s first see what Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l expresses about Eisav and Yaakov. As usual, we 
learn some new ways of seeing the world from him. Then, let’s explore their deep connection to 
Chanukah. 

Eisav was red-cheeked, which is a sign of radiant health. He was also hairy. Hair on a new born, Rav 
Hirsch says, indicates that that there is sufficient life force to allow for the growth of something that 
usually come later. Therefore, Eisav was called by those who were present at the birth “finished”, 
“made” from the word Asah.  

Yitzchak is the one who called Yaakov his name. The twins were almost identical, but one was more 
outward, more filled with personality, while one of the meanings of the word Yaakov is “he will come 
behind”. He allows Eisav to be first, but follows at his heels. He is weaker, but will - unexpectedly - fi-
nally be born first. Ekev means to follow unexpectedly. Ekev also describes an unexpected result – 
hence, it also means a reward - that one has not earned. Therefore, it ALSO indicates outwitting 
someone. Here is another example of the incredible brilliance and power and descriptive ability of the 
Holy Language of Hebrew. 

Chanukah was an instance of unexpected reward, both in Ruchniyus and in Gashmiyus. 

Aisov had a power to sell anyone, especially himself. He sold his birthright, because he had sold 
himself the idea - despite learning the opposite from his grandfather Avraham and his father Yitzchak 
- that eternity does not exist. The Greeks thought the same way. He lived only for the moment, not to 
create eternal moments, like his grandfather Avraham did.  

The Torah tells us that Aisov was a hunter of external things and people. He could have used that 
power to hunt inside. He chose not to. He was not willing to work on himself to become beholden to a 
bigger system. 

That is where they differed, these twins. Yaakov felt that he was lowly. His name is spelled Yud - 
Ekev, which literally means: you shall be like a heel (Ekev also means heel). In this parsha, he dug 
wells, on a physical level, as well as on a spiritual level, and worked on himself endlessly, like his 
father Yitzchak and his grandfather Avraham. He gave Tzedakah, for Hashem.  

Aisov tried to convince his father by asking about maaser that he also gave Tzedakah, for Hashem. 
The Shem MiShmuel comments on Rashi’s point that Aisov was trying to convince his father that he 
was studying the laws of Tzedakah by asking his father Yitzchak about tithing salt. Aisov’s attempt to 
convey Tzedek - that he was a Tzadik - was deceptive, since salt represents the secondary, and not 
the essence. 

Yaakov looked inward, based on a greater system than his own thought. He studied for fourteen years 
at a Yeshiva run by Noach’s son Shem and Ever. He never stopped learning or staying in the house of 
learning. The first letters of the Torah’s expression describing him - Eish Tam Yoshav Ohalim - add up 
to the value of the word Bayis.  

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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‘A fulfilling wind’ – 'רוח ממללא'  
In our generation there is much talk about the severity of talking in shul, 
especially during davening and laining. But what are we supposed to do 
when there are still people in shul who find this difficult and talk as if the 
shul is a meeting place for the chevra. The Rav and the Gabbaim are not 
powerful enough to stop this plague. I am very attached to the teaching of 
the Tosfos Yom Tov, who arranged the special Mi Shebeirach for one who 
holds himself back from talking during davening after it was revealed to 
him that certain decrees are leveled at those who talk in shul. I went to 
Moreinu Rabeinu shlit”a for advice as to what should be done, since 
talking in shul impedes the tefillos of the entire community aside from 
missing out on the Berachos. 
The Rav advised me to start a minyan in my house for Kabbalas Shabbos 
and Maariv and once a month, the Shabbos when we bench Rosh 
Chodesh, I should make a minyan for Shacharis and Mussaf for anyone 
who wants to daven properly.  
I started with exactly a minyan, of course with the approval of the Rav of 
the shul, who was confounded by the situation, but he could not stop the 
affliction, and slowly, slowly the minyan grew and on Shabbos Mevarchim 
we had a large, respectable minyan of eighty men, some of whom had 
come from my shul. 
The story that I want to tell took place on Shabbos Mevarchim Adar. It 
began to rain a rain of blessing and a small drip started in the basement 
and spread until it reached the shul area in such quantity that it was not 
possible to put out bowls to catch the dripping rain. Now it started raining 
inside the house. The time was 7:45 and the minyan was supposed to 
start at 8:00 and we could not daven like this or open a Sefer Torah as the 
water would ruin it. I stood by the door and said: “Ribono shel olam, I 
accept Your will with love, and if this is what You desire then I will not 
complain. The entire minyan was established for Your Great Name and to 
bring you satisfaction by not talking during davening at all. Whoever 
comes here feels the same way. Please, in Your great mercy and in the 
merit of the Tosfos Yom Tov stop the rain from dripping in this mikdash 
me’at. Just then the rain stopped, and a strong wind blew outside which 
dried up all the remaining water and within 15 minutes you could not tell 
that it had rained in the room at all. I swept the water off the floor and 
the dripping stopped from the roof. Men began coming to the Tosfos Yom 
Tov minyan. 75 men came to daven not knowing how it looked 15 minutes 
before they arrived. Ten minutes after the last man left, it began to rain, 
and it dripped as before, and I saw that the miracle was in the merit of the 
minyan. I told the story to the Rav shlit”a in passing and he urged me to 
immediately send the story in. I must point out that a commotion started 
in shul because the serious men left to join me. The Rav managed to 
influence the remainder to change so that we would come back to the 
large shul where it was now quiet during Tefillah.                        .ד.ו 
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Shemini 
5779 

As Hashem has commanded – 'כאשר צוה ה 
Moshe received the Torah from Sinai and transmitted it to 
Yehoshua, and Yehoshua to the Elders, and the Elders to the 
Prophets, and the Prophets to the Anshei Keneses 
HaGedolah [the Men of the Great Assembly] (Avos 1:1). 
From there the Torah was transmitted from generation to 
generation by way of the Sanhedrin, the Tanaim, the 
Amoraim, the Rishonim, the Gaonim, the Acharonim, until in 
our day we transmit the Torah from father to son and from 
teacher to student. The Torah is the same Torah as we say in 
the Thirteen Principles [Ani Ma’amin]: ‘I believe with 
complete faith that the entire Torah now in our hands is the 
same one that was given to Moshe, our teacher alav 
hashalom’. 
So, you ask yourselves, we know all this, what are you telling 
us that is new over here? Really, we are not coming to tell 
you anything new. 
However, if we delve into our parsha well, we can learn how 
they received the Torah, how we are inclined to study the 
Torah. In our parsha we see several times where Moshe 
Rabeinu transmitted the command of Hashem to Aharon (as 
in many other places) and it makes a point of stating these 
words ''כאשר צוה ה' – ‘as Hashem has commanded’ 
(9:7,10,21,10:15,) and we must understand why Moshe 
Rabeinu repeats this since all things were as Hashem 
commanded? 
The answer is that Moshe Rabeinu wanted Aharon HaKohen 
to do them as if he had heard it directly from the Almighty 
and not that he had heard it from just a Prophet. This was so 
that these things would be done with complete intention of 
the heart and through the keeping of the lofty spirituality as 
it was given. This is what the Sifra writes: ‘How do we know 
that Aharon heard from Moshe as if he heard it from 
HaKodesh, since it states 'ויעש כאשר צוה ה' את משה' – ‘And 
he did as Hashem had commanded Moshe’, that is, when 
Aharon did these things, he did them ‘as Hashem had 
commanded Moshe’.’ 
When we sit and learn, or we sit in a shiur and we pay 
attention, we must remember that we are now learning the 
Torah of Hashem and the one speaking these words to us is 
comparable to HaKadosh Baruch Hu Himself in His Glory! We 
should not just see the Rav or the sefer which is in front of 
us, rather, we should consider ourselves ‘as hearing it from 
the Almighty’! When we see a halacha in Shulchan Aruch or 
Kitzur Shulchan Aruch or in Tiv HaHalacha, or even a very 
brief halacha, ‘the obligation for mayim acharonim’, we 
should be inclined to learn it as if we heard it from the 
Almighty, then, all our studying of Torah and keeping the 
mitzvos will look totally different.       - Tiv HaTorah - Shemini 

-  
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Now we can understand quite well why the command was repeated. 
This was not for the sake of the command, rather, it was to arouse 
them to focus their hearts to always do the service for the sake of 
Hashem Yisbarach. We can also understand why the atonement 
preceded the command, since the intent was not to inform us again 
about the command, rather, it was to arouse the intent to do the 
service for the sake of Heaven and the power this contains. 
Therefore, the Torah first tells us that for the service to make an 
impression and for Israel to merit atonement there is a need to 
intend while doing the service that it should be done ‘as Hashem has 
commanded’. 
This is a general principle in the service of Hashem that when a 
person does anything, he should have in mind to do it for the sake of 
Heaven. Only then will he merit that it rise to be accepted before 
the Master, Hashem. Every Jew is accustomed to doing mitzvos. 
Every day one fulfills many mitzvos, but only through good habits. 
However, the yetzer is not satisfied with this. Therefore, it tries all 
sorts of tricks to confuse one’s mind so that it should not be clear 
when he does a mitzvah. By doing this, one is distracted from having 
the accepted intent at this time. If the person thinks about it, he 
sees that most of the time he is distracting thoughts just when he is 
going to do a certain mitzvah. Sometimes this happens when he is 
trying to concentrate during davening, when he is describing the 
praises of the Omnipresent. Sometimes this happens when he sits 
down to learn, then the distracting thoughts start to do their thing. 
Just one hour before this his mind was clear with proper thoughts, 
and the same thing one hour after this. Even though he cannot 
explain this. Just at that moment when he is intending to do a 
mitzvah, then all these distracting thoughts come at him and he 
can’t figure it out. All this is just the counsel of the yetzer that wants 
to spoil the moment of Torah and good deeds with these thoughts 
and the result will be that the deeds will not be done well. When the 
person is aware of all this, he will be wise to overpower these 
thoughts and not pay attention to them. Then he will be able to join 
thought to deed, and then it will be a time of Torah and good deeds 
with a life of the World to Come. 
Chazal said (Makkos 23b, Avos 6:11), ‘HaKadosh Baruch Hu wished 
to confer merit on Israel, therefore He gave them Torah and mitzvos 
in abundance…’, and Rambam explains (at the end of Maseches 
Avos) in his explanation of the Mishna that through this the person 
will merit to do one mitzvah properly and in this way he will truly 
earn his portion in the World Above. The issue at hand is that the 
person, because of his characteristics and various habits, finds it 
difficult to fulfill the mitzvos wholeheartedly. Therefore, HaKadosh 
Baruch Hu gave Israel an abundance of mitzvos so that a person can 
choose one mitzvah from all the mitzvos and fulfill it 
wholeheartedly, and no bad habits or characteristic can deter him. 
Using the same approach perhaps we can also say that the reason 
HaKadosh Baruch Hu gave mitzvos and good deeds in abundance is 
that since HaKadosh Baruch Hu knows that the yetzer in the heart of 
a person increasingly tries to confuse the person and it is difficult for 
the person to clear his mind. Therefore, He gave Israel an 
abundance of Torah and good deeds so that one should increase his 
involvement in them, and then, perhaps he will merit to fulfill one of 
them properly with a clear mind and the intention of his heart 
towards his Creator, and through this he will merit life in the World 
to Come. It is the wise man who can block his mind from distractions 
with the awareness that this is just the advice of the yetzer, and he 
should intend towards Heaven at all times, and he will then merit an 
abundance of mitzvos and by doing them properly, he will bring 
great satisfaction to his Maker.    
 

 מעלת העבודה לשמה
The virtue of the service for its own sake 

 
וה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה': ויאמר ויאמר משה זה הדבר אשר צ

משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר 
-)ט:ורבן העם וכפר בעדם כאשר צוה ה': קבעדך ובעד העם ועשה את 

 ז(
Moshe said: This is the thing that Hashem has commanded you to 
do, then the glory of Hashem will appear to you. Moshe said to 
Aharon: Come near to the Mizbeach and perform the service of 
your sin-offering and your olah-offering and provide atonement 
for yourself and for the people, then perform the service of the 
people’s offering and provide atonement for them, as Hashem has 
commanded. (9:6-7) 
Moshe said these words on the eighth day of the completion of the 
Mishkan, on the day when Aharon and his sons dedicated the 
Mishkan with their service. It would be apropos to contemplate the 
language he used in order to understand the meaning. When he 
first spoke, Moshe informed that everything was done according to 
the command of Hashem Yisbarach when he said, ‘This is the thing 
that Hashem has commanded’, and then he repeated it at the end 
of his words by saying, ‘as Hashem has commanded’. Tis shouts out, 
‘Expound me!’ Why did he have to explain his words again that they 
were a command from the Creator? 
We also must understand why the atonement preceded the 
command as it would have been fitting had he said, ‘and perform 
the service of the people’s offering as Hashem has commanded and 
provide atonement for them’. Aharon was only commanded to 
perform the service of the offering and atonement is not included in 
the performance. It is only a result of the acceptance of the service 
of the offering. Then what is the meaning of ‘and provide 
atonement for them as Hashem has commanded’, which means 
that even the very atonement is included in the service and 
included in the command? 
Perhaps we can explain that this is an ethical lesson [mussar] since 
Moshe intended at this moment to arouse Aharon and his sons to 
perform the service just for the sake of Heaven. Whatever service 
that a person is accustomed of doing, there is a need to increase 
the effort to arouse the heart to fulfill it for the sake of Heaven. 
Once a person gets used to doing the service, he does not feel that 
he has to fulfill it more than necessary. Sometimes he completely 
loses his desire to fulfill it, then the yetzer finds an opening so that 
he fulfills it but not for the sake of Heaven. The person that wants 
to fulfill his obligation does not pay attention to the particulars 
involved in fulfilling it. The result is that he does what is incumbent 
on him, but since his heart is not aroused, it is very hard for him to 
arouse it and to always pay attention to it, to properly fulfill his 
obligation. However, when he first wants to fulfill a mitzvah, then 
his heart is wide open, and he intends to keep it for the sake of 
Heaven. This is when his heart is aroused and this arouses him to 
fulfill his obligation and always keep this mitzvah with the intent he 
now has, and he should accustom himself to always fulfill it in this 
way. 
The same thing happened at the dedication of the Mishkan. Then all 
the eyes of Israel were raised to Aharon and his sons the Kohanim 
to arouse acceptance of their service and atonement for their sins. 
Even Aharon’s sons focused their hearts towards Heaven to bring 
satisfaction Above and bring acceptance of Israel before their 
Creator. Since their hearts were raised to Hashem Yisbarach and 
their entire intent was for Heaven, Moshe had the power to arouse 
them that they should always see to do the service to be accepted 
with this intent, and they should not accustom themselves to just 
do the service by rote but also with the service of thought and 
acceptance.    
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The Incredible Connection between the Midpoint of Words--"דרש דרש" 
and the Midpoint of Letters—the “Vav” of "גחון"

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Shemini 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

Torah, indicates that this knowledge is extremely significant.  With 
this in mind, let us endeavor to explain the profound significance 
of HKB”H’s choice of these two midpoints--"ָּדרׁש ָּדַרׁש", the midpoint 
of its words and the “vav” of "גחון", the midpoint of its letters.  

A Novel Explanation Concerning the Calculation  
of the Midpoints of the Words and the Letters

We will begin our journey by examining the passage from the 
Gemara cited above: 

שהיו  שבתורה,  האותיות  כל  סופרים  שהיו  סופרים,  ראשונים  נקראו  "לפיכך 

אומרים וא"ו דגחון חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין של תיבות... 

תורה  ספר  ניתי  ליה  אמרו  גיסא.  מהאי  או  גיסא  מהאי  דגחון  וא"ו  יוסף  רב  בעי 

ואימנינהו, מי לא אמר רבה בר בר חנה לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. 

אמר להו אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן".

Therefore, the early scholars were known as “sofrim,” 
since they would count all the letters of the Torah.  They 
would say that the “vav” of "גחון" is the midpoint of the letters 
of a sefer Torah, and "ָּדרׁש ָּדַרׁש" is the midpoint of the words . . 
. Rav Yosef inquired: Is the “vav” of "גחון" part of the first half 
or part of the second half?     They said to him, “Let us bring 
a sefer Torah and count its letters.”  Didn’t Rabbah bar bar 
Chanah once say, “They did not move from there until they 
brought a sefer Torah and counted them?”  He (Rav Yosef) 
replied to them, “They were well-versed in the knowledge 
of deletions and additions; we are not well-versed in these 
matters.”  Therefore, we cannot count the letters accurately.  

The commentaries are puzzled by Rav Yosef’s remark that 
we are not sufficiently expert in the knowledge of deletions and 
additions of letters.  After all, Rav Yosef himself (Menachos 29b) 

In this week’s parsha, parshas Shemini, it is fitting that we 
examine a curious phenomenon.  HKB”H arranged that the 
midpoint of the Torah with respect to both words and letters 
would be in this parsha.  The midpoint of the Torah for words is 
found in the passuk (Vayikra 10, 16): ואת שעיר החטאת ָּדרׁש ָּדַרׁש משה" 

 is the final word in the first half of the "ָּדרׁש" The word  והנה שרף."
Torah; while the word "ָּדַרׁש" is the first word of the second half of 
the Torah.  Now, the midpoint of the Torah for letters is found in the 
passuk related to the prohibition of eating creatures that crawl on 
the ground (ibid. 11, 42): "כל הולך על גחון".  The “vav” of "גחון" is the 
midpoint of the Torah with respect to its letters.  To highlight this 
distinction, tradition dictates that it be written as a large letter.  

The source for this information appears in the Gemara 
(Kiddushin 30a): 

שהיו  שבתורה,  האותיות  כל  סופרים  שהיו  סופרים,  ראשונים  נקראו  "לפיכך 

אומרים וא"ו דגחון חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין של תיבות".

Therefore, the early scholars were known as “sofrim,” 
since they would count all the letters of the Torah.  They 
would say that the “vav” of "גחון" is the midpoint of the letters 
of a sefer Torah, and "ָּדרׁש ָּדַרׁש" is the midpoint of the words.  
This same distinction is pointed out in Maseches Sofrim (9, 2): 
 "וי"ו דגחון צריך להיות זקוף שהיא חצי אותיות של תורה, דרש דרש חצי תיבות של

 Here it states that the “vav” of  תורה, דרש בסוף שיטה, דרש בראש שיטה."
 should be written "ָּדרׁש" should be enlarged; and the word "גחון"
at the end of a line in the sefer Torah, whereas the word "ָּדַרׁש" 
should appear as the first word of the next line—alluding to the 
fact that it is the beginning of the second half of the sefer.  

Now, the mere fact that these early scholars were called 
“sofrim”—literally, “counters”—who counted the letters and 
words of the Torah, and identified the precise midpoints of the 
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says that a sefer Torah that has a significant number of deletions 
(less than four per amud can be fixed) and additions is not kosher.  
If we are not well-versed enough in these matters, then our sifrei-
Torah are not kosher, chas v’shalom, and it is not proper for us to 
make a berachah on them.  

The commentaries raise another difficulty.  In today’s sifrei-
Torah, there are 304,805 letters.  Accordingly, the middle letter 
of a sefer-Torah is the letter “vav” in the word "הוא" in the passuk 
(Vayikra 8, 28): "'לה הוא   which appears approximately five ,"אשה 
thousand letters earlier than the “vav” of "גחון".  Similarly, the 
number of words in today’s sifrei-Torah is 79,976.  Accordingly, 
the midpoint of words is in the passuk (ibid. 15): "יסוד  ,"אל 
approximately one thousand words before the words "ָּדַרׁש   ."ָּדרׁש 
Clearly, this does not agree with the Gemara’s assertion that the 
midpoint of words is "ָּדרׁש ָּדַרׁש" and the midpoint of letters is the 
“vav” of "גחון".  

HKB”H Said that a New Torah  
Would Emerge from Him

I would like to present to our royal audience a wonderful idea 
that I had concerning this enigmatic discrepancy.  We will refer 
to something we discussed at length in the essay for parshas 
Bereishis this year related to the Eitz HaChaim in Gan Eden.  The 
passuk states (Bereishis 2, 9): ויצמח ה' אלקים מן האדמה כל עץ נחמד" 

 and Hashem—למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע"
G-d caused to grow from the ground every tree that was 
pleasing to the sight and good for food; also the Eitz HaChaim 
in the midst of the garden, and the Eitz HaDa’as Tov VaRa.  

In his commentary on that passuk, the Alshich hakadosh 
asserts that HKB”H planted 613 trees in the garden, corresponding 
to the taryag mitzvos, which act like water nourishing the trees in 
Gan Eden.  The  Eitz HaChaim in the middle of the garden is the 
holy Torah, the source of all the mitzvos.  

This notion is bewildering.  After all, Yisrael received the Torah, 
which is the Eitz HaChaim, on Har Sinai.  In the words of David 
HaMelech (Tehillim 40, 9), the holy Torah is food for the soul: 
מעי" בתוך   and your Torah is in my gut.  Yet, the Torah—"ותורתך 
teaches us that HKB”H installed protective measures at the gates of 
Gan Eden to prevent mankind from eating from the Eitz HaChaim.  
Furthermore, why didn’t Yisrael live forever after receiving the 
Torah and partaking of the Eitz HaChaim—the Tree of Life?  

To answer these questions, let us refer to HKB”H’s statement 
regarding the future geulah (Yeshayah 51, 4): "כי תורה מאתי תצא"—

for Torah will come forth from Me.  We find the following 
elucidation in the Midrash related to this passuk (V.R. 13, 3): אמר" 

 HKB”H said:  “A—הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא, חידוש תורה מאתי תצא"
new Torah will come forth from Me”—novel aspects of the 
Torah will come forth from Me.  We can suggest an explanation 
regarding the nature of this new Torah that HKB”H is destined 
to reveal to Yisrael based on a teaching in the Gemara (Pesachim 
6b): "אין מוקדם ומאוחר בתורה"—the events recorded in the Torah are 
not in chronological order.  We find a wonderful rationale for this 
principle in the Midrash Shochar Tov (Tehillim 3): 

מי  כל  הסדר,  על  ניתנו  שאלמלי  הסדר,  על  תורה  של  פרשיותיה  ניתנו  "לא 

מופתים,  ולעשות  מתים  ולהחיות  עולם  לבראות  יכול  היה  מיד  בהן,  קורא  שהוא 

לפיכך נתעלם סידורה של תורה, וגלוי לפני הקב"ה שנאמר ומי כמוני יקרא ויגידה 

ויערכה לי".

The parshiyos of the Torah were not given in chronological 
order.  For, had they been given in order, anyone who would 
read them, would immediately be capable of creating a 
world, resurrecting the dead and performing supernatural 
feats.  Therefore, the order of the Torah was withheld 
and is only known to HKB”H, as it states (Yeshayah 44, 7): 
“Whoever will declare that he is like Me, let him proclaim 
it and set forth.”  

We can now begin to comprehend the nature of the Eitz 
HaChaim in the midst of the garden.  It is the holy Torah, 
arranged by HKB”H in the proper sequence.  Anyone who would 
read from it would be able instantaneously to create worlds and 
resurrect the dead.  Therefore, had Adam HaRishon not sinned, 
he would have been permitted to eat from the Eitz HaChaim.  He 
would have perceived the Torah in its proper order and would 
have lived eternally.  For, if the study of the Torah empowers 
a person to resurrect the dead, it can surely eliminate the 
eventuality of death.  For this reason, the Torah in its proper 
order is called the Tree of Life--"עץ החיים".  For, one who reads 
from it attains eternal life.  

Therefore, after Adam HaRishon sinned, and death was 
imposed upon him and all of the creatures within him, HKB”H 
prevented him from partaking of the Eitz HaChaim.  For, He did 
not wish to reveal to him or, subsequently, to Yisrael the proper 
sequence of the Torah, as it is arranged in the heavens.  It is 
crucial that they not be able to resurrect the dead or live forever, 
because in Olam HaZeh, the complete tikun demands that a 
person perish and return to the earth.  This process cleanses him 
of the contamination of the nachash.  
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Nevertheless, at the time of the future geulah—when the 
sin of Adam HaRishon will be rectified and the decree of death 
will be repealed—HKB”H will resurrect the dead by means of 
the Torah arranged in its proper order.  That is the true Eitz 
HaChaim—anyone who partakes of it lives forever.  This is the 
message conveyed by HKB”H’s statement: “A new Torah will 
emerge from Me.”  He will specifically reveal to Yisrael the Torah 
as it appears to Him, in its proper order.  Thus, anyone who eats 
from it will enjoy eternal life, as it is written (Bereishis 3, 22): 
 and he will eat and live forever.  In addition, by—"ואכל וחי לעולם"
revealing the proper sequence of the Torah, gates of illumination 
will be opened, revealing the secrets of the Torah which were 
previously concealed and beyond comprehension.  

The “Sofrim” Perceived the Torah 
 in Its Proper Order

Now, I would like to propose a tremendous chiddush with the 
utmost reverence and love.  The name “sofrim” connotes much 
more than the mere ability to count the number of words and 
letters; anyone can do that!  Due to their immense kedushah, 
HKB”H revealed to them His secrets, in keeping with the passuk 
(Tehillim 25, 14): "ליראיו ה'   the secret of Hashem is—"סוד 
revealed to those who fear Him.  HKB”H revealed to them the 
proper order of the parshiyos of the Torah, as they are arranged 
before Him.  For, He knew full well that they would not abuse this 
knowledge; they would not use it to resurrect the dead without 
His permission, prior to the time of the future geulah.  

This explains very nicely what we have learned in the Gemara 
(A.Z. 10b).  When Antoninus, the King of Rome, witnessed how 
Rabbi Chanina bar Chama revived the servant that he had killed, 
declared to Rabeinu HaKadosh: "ידענא זוטי שאית בכו מחיה מתים"—I 
know that even the least of you can resurrect the dead!  Also, 
we find the following in the sefer Beis Aharon (Likutim at the 
end of Maseches Yevamos): We have a tradition that every 
Tanna and Amora mentioned in the sacred Gemara was able 
to resurrect the dead, as we find in the case of Rebbi and 
Antoninus.  In keeping with our current discussion, this ability 
stemmed from the fact that their immense kedushah enabled 
them to perceive the Torah in its proper order, as it was prior to 
the sin of Adam HaRishon.  

Thus, we have achieved a better understanding of the Gemara’s 
statement: “Therefore, the early scholars were known as 
“sofrim,” since they would count all the letters of the Torah.  
They would say that the “vav” of "גחון" is the midpoint of the 

letters of a sefer Torah, and "ָּדרׁש ָּדַרׁש" is the midpoint of the 
words.”  Because they were privileged to perceive the correct 
order of the parshiyos of the Torah, they were able to ascertain 
its midpoints accurately.  So, when they stated that the midpoint 
of the letters of the Torah is the “vav” of "גחון", and the midpoint 
of the words of the Torah is between the two words "ָּדַרׁש  ,"ָּדרׁש 
their calculation was based on the order of the parshiyos as they 
appear to HKB”H.  

«  Implies that Moshe Will Teach Yisrael «ּדָרשׁ ּדָרַשׁ
the Torah at the Future Geulah 
 Just As He Did at Matan Torah

Following this line of reasoning, let us now explain why 
HKB”H allowed the “sofrim” to reveal the precise midpoints of 
the Torah to us.  As stated, they taught us that the midpoint of the 
words of the Torah is the phrase «  which necessitates—»ּדָרשׁ ּדָרַשׁ
writing the first word at the end of a line and the second word at 
the beginning of the next line—and the midpoint of the letters 
of the Torah is  the “vav” of "גחון"—which is why it is written as 
a large “vav” in a sefer Torah.  He wanted us to realize that due 
to the “cheit Eitz HaDa’as,” we do not know the proper order of 
the parshiyos of the Torah.  This realization should cause us to 
yearn to make amends for that initial sin and, thereby, hasten the 
geulah.  Then, HKB”H will keep his promise to restore the proper 
order of the parshiyos: "תורה חדשה מאתי תצא".  

Let us expand on this lofty notion.  If we analyze the two 
midpoints of the Torah that we have been discussing, it is 
evident that they are the focal points of the entire Torah.  With 
these two midpoints, HKB”H is alluding to the future geulah, 
when the entire Torah will be arranged in its proper order.  
Thus, everyone will see that the midpoints of the Torah are 
exactly as it was taught.

Let us begin by explaining the significance of the phrase ָּדרׁש" 

 the midpoint of the words of the Torah.  We learn in the—ָּדַרׁש"
Midrash (Yalkut Shimoni Yeshayah 26, 429): 

וכל  לפניו,  יושבים  הצדיקים  וכל  ודורש,  עדן  בגן  יושב  להיות  הקב"ה  "עתיד 

ולבנה  הקב"ה,  של  מימינו  ומזלות  וחמה  רגליהם,  על  עומדים  מעלה  של  פמליא 

וכוכבים משמאלו, והקב"ה יושב ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח".

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 
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be delivered by Mashiach in the future.  We learn that HKB”H 
will reveal the new Torah to us in the future through the Melech 
HaMashiach.  

Furthermore, the Zohar hakadosh (Bereishis 25b) teaches us 
that Moshe Rabeinu, the first redeemer, at the time of “yetzias 
Mitzrayim,” is destined to be the Melech HaMashiach le’atid la’vo.  
This is alluded to in the passuk (Bereishis 49, 10): יסור שבט  "לא 

 מיהודה, דא משיח בן דוד, ומחוקק מבין רגליו, דא משיח בן יוסף, עד כי יבא שיל"ה דא

 The passuk says: “The staff shall not depart  מש"ה, חושבן דא כדא".
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 
 both equal exactly 345.  The Ohr HaChaim explains that ;מש"ה
Mashiach’s neshamah will contain elements from both David 
HaMelech and Moshe Rabeinu.  

The Zohar hakadosh (Mishpatim 120a) teaches us this same 
fact in relation to the passuk (Koheles 1, 9): "מה שהיה הוא שיהיה"—
whatever has been is what will be.  The first letters of the 
words מ'ה ש'היה ה'וא form the name משה.  In other words, just like 
Moshe Rabeinu was instrumental in the first geulah—the geulah 
from Mitzrayim--"מה שהיה"; so, too, he will be instrumental in the 
final geulah --"שיהיה".  The Ohr HaChaim hakadosh (Bereishis 49, 
11) explains that the neshamah of Mashiach will incorporate 
both the neshamah of Moshe Rabeinu and the neshamah of David 
HaMelech.  

Accordingly, just as Moshe served as the redeemer in the first 
geulah and is destined to do so again in the final geulah; so, too, 
he will serve, once again, as the deliverer of the Torah to Yisrael.  
He taught Yisrael the Torah after Matan Torah, and he will teach 
Yisrael the Torah in the future, alBeis with new insights and 
revelations.  

This coincides magnificently with the following elucidation in 
the Midrash (S.R. 2, 6): 

הבא,  בעולם  ללמד  עתיד  והוא  הזה  בעולם  תורה  שלמד  הוא  משה,  "משה 

שעתידין ישראל לילך אצל אברהם ואומרים לו למדנו תורה, והוא אומר להם לכו 

אצל יצחק שלמד יותר ממני, ויצחק אומר לכו אצל יעקב ששימש יותר ממני, ויעקב 

אומר להם לכו אצל משה שלמדה מפי הקב"ה".

The repetition of Moshe’s name—“Moshe Moshe”—indicates 
that he taught Torah in Olam HaZeh and he is destined to teach 
in Olam HaBa.  In the future, Yisrael will approach Avraham and 
say, “Teach us Torah.”  He will reply to them, “Go to Yitzchak, who 

learned more than me.”  Yitzchak says, “Go to Yaakov, who served 
more than me.”  Yaakov says to them, “Go to Moshe, who learned 
it from HKB”H.”  

This enlightens us as to the inherent allusion HKB”H 
conveyed to us with the words: משה דרש  דרוש  החטאת  שעיר   "ואת 

 about the (״דרש דרש״) Moshe inquired insistently—והנה שורף"
he-goat of the “chatas,” for behold, it had been burned!  
Let us explain based on what the Abarbanel writes in parshas 
Acharei (Vayikra 16, 5).  He asserts that the "שעיר החטאת" alludes 
to the yetzer hara, who entices a person to sin.  Now, le’atid 
la’vo, the yetzer hara will be eliminated, as the Gemara explains 
(Succah 52a): לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים" 

 le’atid la’vo, HKB”H will bring the yetzer hara—ובפני הרשעים"
and slaughter it in the presence of the tzaddikim and in the 
presence of the reshaim.  

Elsewhere, the Gemara teaches us (B.B. 16a): הוא שטן, הוא יצר" 

 it is the Satan; it is the yetzer hara; it is the—הרע, הוא מלאך המות"
malach hamaves.  In other words, they are one and the same.  
Hence, when the yetzer hara is slaughtered, the malach hamaves 
will be slaughtered, as well.  We express this fact in the piyut Chad 
Gadya: "המות למלאך  ושחט  הקב"ה   then came HKB”H and—"ואתא 
slaughtered the malach hamaves.  This will all transpire due 
to the power of the new Torah, in its proper order, that HKB”H 
will reveal to us in the future.  Consequently, we will be allowed 
to partake of the Eitz HaChaim and live forever.  

This then is the interpretation of the passuk: שעיר  "ואת 

 ״דרש״  the first—"דרוש דרש משה" ;refers to the yetzer hara–החטאת" 
indicates that Moshe taught us the Torah that he received on Har 
Sinai; the second ״דרש״ indicates that he will teach the Torah a 
second time—the new Torah that HKB”H will reveal le’atid la’vo.  
When he teaches the Torah the second time: "והנה שורף"—the he-
goat of the “chatas” will be burned; in other words, the yetzer 
hara/malach hamaves will be terminated.  Thus, we will be 
granted eternal life in Gan Eden, delighting in the splendor of the 
Shechinah, like Adam HaRishon prior to the cheit.  

The Glorious Lesson Learned 
 from the “Vav” of "גחון"

Continuing onward on this majestic path, we will proceed 
to explain the significance of the midpoint of the letters of 
the Torah—the “vav” of »גחון« in the passuk "גחון —"כל הולך על 
whatever crawls on its belly.  Rashi comments: This refers 
to a snake.  The term «גחון« means bending low; for, it goes 
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bent low and falling on its belly.  The Maharsha explains 
(Kiddushin 30a) that the letter “vav” of «גחון« splits the snake’s 
belly like a sword.  

It appears that we can explain the matter based on a passuk 
in parshas Vaeira (Shemos 8, 19): ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר" 

 I will bring redemption between My people—יהיה האות הזה"
and your people—tomorrow this sign will come about.  The 
Ba’al HaTurim writes that according to tradition the word "פדת" 
is written in the sefer Torah without the letter “vav,” alluding to 
the fact that the geulah from Mitzrayim was incomplete.  With 
regards to the future geulah, however, which will be complete, 
it is written (Tehillim 130, 7): "והרבה עמו פדות"—and with Him 
redemption is abundant.  Hence, the word "פדות" is written 
with a “vav.”  

According to the Shela hakadosh (Bo 4), this is the allusion 
inherent in the passuk: "ושמתי פדת בין עמי ובין עמך".  Since the word 
 ,without the “vav” indicates that the geulah was incomplete "פדת"
the passuk continues: “Tomorrow this sign (letter) will come 
about.”  There will be a tomorrow in the future—alluding to the 
future geulah—when the letter “vav,” which was absent in the 
geulah from Mitzrayim, will be present.  (Translator’s note: The 
word ״אות״ can mean a sign and or a letter of the alphabet.)

With this understanding, the Shela interprets the following 
passuk (Vayikra 26, 42): "יעקוב בריתי  את   and I will—"וזכרתי 
remember My covenant with Yaakov.  Rashi provides the 
following clarification: The Hebrew name Yaakov ]יעקוב[ appears 
in Scriptures five times in its full form, including the letter “vav”; 
whereas the name Eliyahu appears five times with the letter “vav” 
missing; Yaakov took these missing “vav”s from Eliyahu’s name 
as an assurance that Eliyahu will come and herald the geulah to 
his descendants.  In other words, Yaakov seized from Eliyahu 
the missing “vav” from the word "פדת" as a form of security 
deposit until Eliyahu comes to announce the arrival of the final 
and complete geulah; at that time, the letter “vav” will return 
to its proper place, indicating that the redemption--"פדות"—is 
finally complete.  In other words: "למחר יהיה האות הזה"—this letter 
represents tomorrow’s geulah.  

Speaking with the Nachash  
Led to the Cheit Eitz HaDa’as

Let us elaborate further on the missing “vav” in the word "פדת".  
So, how do we restore the missing “vav” to the word "פדות"?  What 
must we do to merit and enjoy the total redemption of the future 

geulah?  If we examine the events surrounding the “cheit Eitz 
HaDa’as,” it is apparent that the sin stemmed from the fact that 
Chava entered into a relationship with the nachash and allowed 
it to engage her in conversation. She should have distanced 
herself from the nachash from the get-go.  This is evident from 
the passuk (Bereishis 3, 1): והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה" 

 Now the  ה' אלקים, ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן".
serpent was more cunning than any beast of the field that 
Hashem had created.  He said to the woman, “Even though 
G-d said not to eat from all the trees of the garden.”  Rashi 
comments: Even though, he saw them eating from the other 
fruit, he pursued a conversation with her, so that she would 
answer him, and he would eventually talk about that specific 
tree.  Thus, it is apparent that had Adam HaRishon admonished 
Chava to distance herself from the nachash, she would not have 
fallen into his trap and eaten from the Eitz HaDa’as.  

This explains very nicely the elucidation in the Midrash 
Shochar Tov regarding the first passuk in sefer Tehillim (1, 1): 
לצים ובמושב  עמד  לא  חטאים  ובדרך  רשעים  בעצת  הלך  לא  אשר  האיש   "אשרי 

 לא ישב - מדבר באדם הראשון, אמר אדם הראשון, אשֵרני אם לא עמדתי בדרכיו

 Praised be the man“  של נחש, ואשַרי אם לא ישבתי במושבו של ליצנות".
who refrained from following the counsel of the wicked, and 
stood not in the path of the sinful, and sat not in the session 
of scorners.”  This is a reference to Adam HaRishon.  Adam 
HaRishon said, “I would have been praiseworthy had I not 
followed the ways of the nachash; and I would be praised if I 
hadn’t sat in the session of mockery.”

We can posit that this is why HKB”H cursed the nachash 
(Bereishis 3, 15): הוא זרעה  ובין  זרעך  ובין  האשה  ובין  בינך  אשית   "ואיבה 

 I will put enmity between you and—ישופך ראש ואתה תשופנו עקב"
the woman, and between your offspring and her offspring.  
He will pound you on the head, and you will hiss at his heel.  
As stated, the root of the sin was the fact that Chava entered into a 
relationship with the nachash and conversed with it.  Therefore, 
the tikun is to create enmity between the nachash and the woman 
and her offspring.  Their mutual animosity is so great that they 
both want to kill each other.  

Now, we know that the letter “vav” at the beginning of a word 
functions like a conjunction, connecting two items.  In the words 
of Rashi (Vayikra 1, 10): The prefix “vav” adds to the preceding 
topic.  Thus, when a Jew fulfills the mitzvah of (ibid. 19, 18): ואהבת" 

 ,you shall love your fellow Jew as yourself—he is—לרעך כמוך"
in essence, rectifying the connecting “vav,” by connecting with 
the element of kedushah.  On the other hand, when he connects 
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with the yetzer hara and those who detest the Torah—those 
who emulate the nachash—he damages the connecting “vav”; 
because he is making an improper connection.  

This explains Yaakov Avinu’s rationale for taking the letter 
“vav” from Eliyahu’s name—אליהו—as a guarantee.  It is 
Eliyahu HaNavi’s job to prepare Yisrael for the future geulah 
by increasing peace, harmony and unity among Yisrael, and 
distancing them from the laws of the goyim.  As it is written 
(Malachi 3, 23): 'ה יום  בוא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח  אנכי   "הנה 

אבותם." על  בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב  והשיב  והנורא,   Behold, I“  הגדול 
send you Eliyahu HaNavi before the coming of the great 
and awesome day of Hashem.  And he will turn back the 
hearts of fathers with their sons and the hearts of sons 
with their fathers.”

We can also appreciate the message conveyed by the 
statement: "עמך ובין  עמי  בין  פדת   I shall bring about—"ושמתי 
redemption between My people and your people.  In other 
words, the geulah was predicated on the fact that HKB”H created 
a separation between the people of Yisrael and the people of 
Mitzrayim.  To emphasize this fact, tradition dictates that the 
word "פדת" is written in the sefer Torah without the “vav.”  
This alludes to the fact that the geulah from Mitzrayim did not 
complete the tikun of the connecting “vav,” because there were 
still geulos that followed during which Yisrael continued to sin 
by connecting with and fraternizing with the goyim.  

Nevertheless, the passuk promises: "הזה האות  יהיה  —"למחר 

tomorrow, in preparation for the future geulah, the tikun of the 

connecting “vav” will be completed.  In other words, Yisrael 

will be totally dissociated from the other nations; they will only 

fraternize with their fellow Jews, with love, harmony, peace and 

friendship.  This will afford them a total salvation, in keeping 

with the notion of : "פדות עמו   This enlightens us as to  ."והרבה 

the significance of the allusion HKB”H presents to us with the 

midpoint of the letters of the Torah, in the passuk: "כל הולך על גחון".  

The “vav” of "גחון" is enlarged; it splits the belly of the nachash 

and eliminates him.  For, when we accomplish the tikun of the 

connecting “vav,” by associating only with those who observe 

the Torah and fear Hashem, and we distance ourselves and 

dissociate ourselves from the nachash hakadmoni—namely, 

the yetzer hara—and all of its cohorts; we will then merit the 

future geulah, when the nachash will be eliminated by means of 

the new Torah that HKB”H is destined to reveal with the proper 

order of the parshiyos.  

Thus, it is apparent that the two midpoints of the Torah that 

we have discussed complement each other beautifully.  They 

both foreshadow the eradication of the nachash and the yetzer 

hara.  At that time, Yaakov Avinu will return the letter “vav” to 

Eliyahu HaNavi and he will announce the future geulah, swiftly, 
in our times.  Amen.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

his Parsha discusses the laws of Tuma and Tahara, being spiritually pure 
and impure.

Tuma cannot be physically sensed, and therefore, it becomes difficult to 
prove its existence. It therefore becomes a Halacha that people may belittle. 
Since I work with teenagers and young adults, I find that one of the first things 
that they challenge and belittle is the need to wash their hands when they wake 
up and before they eat, claiming that they cannot see any difference before and 
after they wash.
 
I would like to offer a way to explain this to those who need to understand this. 
(People who believe in the Torah know that their lack of understanding is a gap in 
their lives, and not indicative of the value of Mitzvohs.)
 
In the world, there are physical categories, such as water, which can be touched, 
and which have character traits, such as density, which can be physically verified. 
However, the physical world also has intangible areas, such as airwaves, which are 
used for cell phones, etc. Airwaves cannot be touched but are just as real, and 
their use can be harnessed, as much as water.  Even those that themselves use 

airwaves may deny their existence.  But those who understand airwaves will look 
down at them.
 
When I was younger, people would tell an unhappy person to smile, and assumed 
that the unhappy person’s problems would go away. Today, people are aware of 
the existence of depression, an illness which cannot be physically touched but is 
as real as a physical illness, such as a broken bone.
 
As the world becomes increasingly aware of the many intangible forces in the 
world, people should not deny that the Torah also has its share of laws and 
realities that cannot be sensed. It should not come as a surprise, that in addition 
to the restriction not to steal, which is a tangible Mitzvoh, there are multiple 
intangible ones such as the laws of Tuma and Tahara.
 
In addition to appreciating these laws, people should appreciate that punishment 
is not an angry response to a sin, but is also a physical, although unseen, reaction 
to their actions. As in the secular world, there is more that is unseen in the Torah 
world than what can be seen.

T
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he replied:
 
“Yes, I see it is the ending of a four part article.  My first response 
was that it should be a separate article as it is a separate topic, but 

once I read it in full, I realized it tied in very well; it sort of summarized the 
whole conversation.  It made me see (not yet internalize, but see) that once 
again I am viewing human souls as an “all-or-nothing” endeavor.  When I put 
myself in your position, as a mentor, I said, “Well, I would have given up by 
now”, because the person is not doing a total one-eighty, but you are viewing 
every tiny accomplishment as an eternal merit.  And that is how I should 
view myself and my family, of course.  Also, the part about it taking time is 
something I could stand to internalize.  Maybe that’s the ADHD in me, but 
if I don’t see results in two days or less, I tend to give up.  But not this time, 
of course.  Not this time.  I look forward to reading the article in full.  Thank 
you again.”
 
I replied:
 
The most difficult task will be training yourself to be tenacious. You have to 
see your children, and yourself, as a mission in life. People who have missions 
never give up, and rise above the good days (which cause people to be 
complacent), or the bad days (which cause people to give up). You have to 
wake up every morning and remind yourself that, “Things are not as good as 
they seem or as bad as they appear”. The balance is important.
 
When you have multiple missions in your life, some personal, others from 
Hashem, you will be defined by the one which is the most important mission, 
which is to acquire enough personal growth to “spill over” to your husband 
and children.
 

While this may sound really intense and is a real challenge, it can also be 
enjoyable. You should muster the energy to make your children their favorite 
suppers, buy them quirky birthday cards, etc.
 
I have a student who recently arrived at Areivim, after years of being a 
parasite and leeching on people because of his real issues. His upbringing is 
so toxic that I could understand why he is like he is, nevertheless, having a 
legitimate excuse to be unhealthy does not make it right.
 
He has just learned to appreciate something he did not know existed, and 
that there is something called a reciprocal relationship. He does things for 
me, and I do some for him. Instead of helping him because he’s a Nebech, I 
help him because he just helped me. Instead of anticipating his needs to make 
sure he does not fall back on drugs, I help him because he is sensitive enough 
to text me when he will be five minutes late.
 
While he is working harder on self-growth than he has ever done before, it 
is actually much easier on his soul than when he was doing nothing. That is 
the beauty of living healthy. You do more, and it feels as if you are doing less.
 
You should become accustomed to relationships which are not defined by 
“how hard I always have to work” and by “people don’t do what they are 
supposed to”. Lighten up. See what people do as favors for you because they 
want to, such as paying your bills, smiling at you, or picking up something from 
the floor, because it is you. While this may seem as if I am dramatizing it a 
little, and I am, in essence, it’s what is really taking place.
 
See that those around you are doing sensitive actions and, as a friend, be 
happy to do the same for them. Consider your children a blessing (which I 
know you do, but more in conversation, and possibly not in “real time”), and 
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do things for them, because they deserve it, and you want to be a part of 
their lives today and for years from now.
 
That is the attitude required to live life with gusto, and to overlook the real 
problems that constantly get thrown at us, because those problems are real. 
However, when the fun is embraced, although it may be more difficult to see, 
it is just as real. I learned this lesson from a powerful statement my daughter 
once told me.
 
My daughter got married at eighteen. Shortly afterwards, she told me, “Had I 
known how challenging marriage is, I would not have married so young, but, 
had I known how rewarding it is, I would have married younger.”  While my 
daughter applied it to marriage, it is just as applicable to parenting, and life 
in general. No one denies how difficult life is. It takes someone with an open 
mind to see how rewarding it is.
 
While I am not suggesting that these should be our last e-mails, I hope you 
have begun to see life differently, with what we have already written. Embrace 
it, and “figure out” what you need to do to sustain this new attitude and 
energy.
 
Thanks for corresponding. Your story is not an isolated one, and I hope that 
others who read our e-mails will also gain from them.
 
 
She replied:
 
“I have started for a few days already.  I try to say my list in the morning, 
and repeatedly throughout the day, when I remember.  I feel a small change 

in myself; I feel more relaxed and self-confident.  And I have noticed a tiny 
change in my husband and children as well.  It might just be in my head, but 
that’s perfectly OK with me.  The last item on my list is, “This is going to take 
time, but it will work.  Hang in there”.  And that’s just what I am doing.  B”H.”
 
I replied:
 
You are experiencing the ripple effect that an individual can have on an entire 
group, which, in your case, is your family. Why can one person affect many, and 
not the other way? You are more focused, which causes you to emit more 
positive vibes than negative or “pareve” ones from those who are unfocused. 
The ability to affect others is powerful, and now you realize the effect it has 
had on your family. Now you have gotten a sense that it works both ways.
 
Your challenge will be to avoid complacency. The Yeitzer Hora convinces 
people to live unhealthily. When he realizes that people are too driven, he 
simply waits until they run out of steam. Yes, it seems easy now that you are 
on a roll, but it is still a lifetime mission. Even when sustaining healthy living 
becomes the norm, it will always require your being “on guard”. Your job is 
to be forever vigilant.
 
While committing to a lifetime of vigilance may seem too demanding for 
you, you have also begun to appreciate its rewards. It is more demanding 
than you thought, but it is also proving to be more rewarding. Your family is 
calmer. Your husband is looking at you with more respect and you feel better 
about yourself. I am sure that you will agree that these are worth a lifetime 
commitment.
 
Keep strong, keep your sense of humor, and keep saying Tehillim.

he customs of the Seder night are ancient and profound. They have been 
handed down for thousands of years, generation after generation, and there 
is much to learn from the varied and unique procedures. From a very young 
age, each and every Jewish child is taught the special mnemonic device to 

help remember the fifteen sections that make up the Seder night. It begins: “Kaddesh, 
Urchatz, Karpas, Yachatz ....” It means, “Recite Kiddush, wash the hands, eat the Karpas, 
break the middle matza ....” It has been a timeless custom for teachers to instill these 
words into the hearts and minds of their smallest, most impressionable students, who 
then recite them on the Seder night, explaining each word in Hebrew, often followed 
by a translation in the Yiddish vernacular.
     The first word, “Kaddesh” is explained thusly: “When the father comes home from 
shul on the night of Pesach, he puts on his kittel and makes Kiddush right away, so that 
the little children do not fall asleep without saying the Four Questions, beginning with 
‘Mah Nishtana.’”
     One year in the home of the Shpoler Zeide, R’ Aryeh Leib Saba zt”l, his young son 
began the customary recitation with the word “Kaddesh” and then proceeded with 
the Yiddish explanation, as follows: “Kaddesh .... When Tatty comes home from shul on 
Pesach night, he must recite the kiddush immediately.” His explanation, however, went 
no further, and after a few moments of silence, his father asked, “Nu? Why don’t you 
continue?”
    The little boy shrugged his shoulders. “My teacher didn’t tell me anything else to 
say,” replied the child.
     The Shpoler Zeide then proceeded to tell his son the rest of the explanation, which 
continues: “.... so that the little children will not fall asleep and they will ask the Four 
Questions beginning with ‘Mah Nishtana....why is this night different from all other 
nights?’”
     The following evening, on the second night of Pesach, the boy’s teacher was among 
the guests at the Shpoler Zeide’s table. Right before the Seder began, the Tzaddik asked 
the teacher, “Why did you leave out part of the Kaddesh? Why didn’t you teach the 
children the rest of the explanation that has been around for so many years?”
    “Oh,” replied the teacher nonchalantly, “I didn’t think it was so important for a little 
child to know. Anyway, that is not the most important part of the explanation.”
     The Shpoler Zeide was unhappy with this reply. He simply couldn’t fathom why a 
teacher would do such a thing. He  said, “How do you dare take upon yourself to alter 
the venerable customs of our illustrious ancestors? You simply don’t understand the 
depth and profundity of this teaching.” Immediately, however, the Shpoler Zeide calmed 
down and smiled. “Listen, and I will explain the inner meaning of these words.”

     R’ Aryeh Leib said, “The words ‘Kaddesh, Urchatz’ - they are the introduction to 
the whole Seder. In the Zohar it is written that Rabbi Chiya opened up his discourse 
with the words from Shir Hashirim (Song of Songs) - ‘I am asleep but my heart is 
awake.’ This means, ‘I am asleep during the Golus (exile)’ - the long and enduring exile 
has caused the Jewish people to fall asleep, lacking the heights of spiritual sensitivity.
     “Thus, the true meaning of the children’s words are, ‘When the Father comes 
home from shul on Pesach night’ - when our Father in Heaven returns to His Abode 
on High and He sees that all the Jews, no matter how exhausted they are from their 
preparations for the holiday, all go to shul to pray and give thanks to Him, what does 
He do? ‘He puts on his white kittel and recites the Kiddush right away’ - Hashem 
takes on the role of the chosson, the groom, and renews His vow of betrothal to His 
deserted bride, the Jewish people, as it says in the Navi Hoshea:  ‘And I will betroth 
you to Me forever.’
     The Shpoler Zeide’s eyes were shining with a feverish glow. “And why must He 
do this with such haste? ‘So that the little children will not fall asleep.’ The prophets 
often refer to the Jewish people as the precious children of Hashem. The Almighty 
must act immediately to redeem His people, lest the deep slumber of the Exile totally 
overwhelms them (G-d forbid), and they cannot be awakened, for in that case, the 
future redemption would be impossible.
     “The end of the phrase is, ‘So that they will ask the question, ‘Mah Nishtana .... why 
is this night different from all other nights?’ In other words, we, the Jewish children of 
Hashem will ask, ‘Tatte, why is this terrible, dark exile longer than all the other exiles 
we have previously endured? When will this long night end - and the light of the Geulah 
- the arrival of Moshiach Tzidkeinu - will shine forth?’”
     As he uttered these last words, the Shpoler Zeide could not contain his emotions 
and he burst into bitter tears. “Father in Heaven, redeem us quickly from the exile 
while we are only in a ‘half sleep’ and our hearts still remain awake! Hashem, do not 
wait until we fall into a slumber so deep that we can never be awakened!” All those 
at the table who witnessed this scene were shaken to the core with a desire for 
repentance, many weeping from the depths of their souls.
      But R’ Aryeh Leib abruptly interrupted this sad mood. Brightening appreciably, he 
called out, “Kinderlach, children, let us have some liveliness at the Seder, and give our 
Father a little ‘nachas.’ Let us show Him that His ‘kleina kinderlach’ - small children, 
can dance and be joyful even in this deep darkness!” And with that, the Tzaddik, who 
was renowned as an exceptional dancer, began to twirl around in a dance of spiritual 
rapture.     
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Shemini 

Eating Beyond Nature 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l provides a continuation of his theme of the 
uniqueness of Jewish clarity.  

We said last week that Rav Hirsch explains the following: just as Moshe Rabbeinu 
received his nevuah in a clear, day-like manner, so too, it is lucid, clear, fully awake 
man, with his wakeful, clear-thinking and free-willed mind, who has to approach 
Hashem and bring korbanos only by the clarity of day.  

Likewise, regarding the work of the kohanim, in the mishkan, they had to elevate 
themselves by avoiding anything which lessened the clarity of mind, and ate what Rav 
Hirsch calls the “meal of the priests in the area of the sanctuary” to complete the 
korbonas and their caporah. This means that we non - Kohanim are quite removed 
from considering that the food we eat has a bearing on our minds in our avodah as a 
mamlechas kohanim vgoy kadosh.  

Therefore, Rav Hirsch links the earlier part of parshas shemini – dealing with offerings 
and the kohanim - directly with the discussion of the dietary laws which follow.  

As he summarizes, the body of the nation was created at Pesach and Rosh Chodesh. 
By Mishpatim, the social life was arranged. From Terumah to the eleventh chapter of 
Shemini, the Mishkan was built, involving and leading to kedusah for all of call Yisrael. 
For all this to become a reality for everyone, the call came to be kedoshim tiyu ci 
kadosh ani hashem eloheichem. For this, the people need to be fed specially for this 
goal.  

It is interesting that the Torah’s main discussion of food permissibility appears in 
Parshas Shemini, right around Pesach, where we are so cautious about not eating a 
certain type of food – Chametz – which, ironically, as Rav Hirsch describes, has been 
the cause of civilization being able to actually develop and expand. 
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The fact that Pesach is called Chag Hamatzot, in this regard, is a strong indicator that 
Hashem wants us to think about the effect of food. Hamatzot is the Gematriah of the 
word….Yisroel. 

The real Afikomen of the Seder, however, is not only about food – it is about Matan 
Torah. We see a hint to that through the value of the last letters of the expression 
Leshana Haba BeYerushalim – Heh (5), Heh (5), and Mem (40) – which add up to 50, 
the number of the distance of days from Pesach to Shavuous. Then, we get the Torah, 
on the fiftieth day, which would actually be in the Omer count week of the eighth, or 
Shemini. 

Parshas Shemini teaches us a mystical connection between two aspects which are 
described in great detail in the Parsha. 

First, the service that the newly established Kohanim performed with the inauguration 
of the Mishkan took place literally on the eighth (Shemini) day of building it. Second, 
there is the discussion of Kedusha in eating, since Parshas Shemini contains the laws 
of Kashrus – i.e., which creatures, fish, and birds one can and cannot eat. 

Perhaps we can see the Parsha – and its directive regarding elevating our eating – in a 
new light, after considering the following: The word Mishkan – spelled Mem (40), Shin 
(300), Cuf (20) and Nun (50) – has a value of 410. So does the word Kadosh! So does 
the word…..Shemini! 

What is the connection among Mishkan, Kadosh, and Shemini – other than their 
sharing of the same gematriah?  

The Mishkan is a source of Holiness – hence, same gematria as kadosh - and all the 
offerings brought on the eighth day – also same gematriah as kadosh - were focused 
on increasing awareness of the Holiness of things in our lives.  

Properly eating feeds our soul, more than our body. This makes sense, since the 
Creator of our soul knows what sustenance it needs. In fact, the Torah says, in Sefer 
Devarim, that ”...not by bread alone does man live, but by all that comes out of 
Hashem’s mouth does man live”. 

This Hebrew phrase has 44 letters. (Four and four also equals eight). Forty-four is the 
value of the word Daam, which is blood. The Seder partly focuses on blood, and even 
spilling wine because of it. Our sages tell us that the word Adam is, in fact, made up of 
Aleph Daam. This means ….Hashem – the Aleph – who is Holy, is connected to the 
blood, the Daam. That is one way of seeing Adam. 

The Bnei Yissascar points out another aspect of food that we need to keep in mind. He 
writes that the letters comprising the word Omer – Ayin, Mem, and Reish – when each 
letter is spelled out -- add up to a value of 10 times (72) chesed, since we should view 
this time from barley harvest to wheat harvest as the reminder that Hashem shows 
great chesed to feed us.                                          
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Parashas Shemini ט"עשת ינימשתשרפ

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

ןרהאםדיו...םתאהוצאלרשאהרזשא'דינפלובירקיו
And they brought before Hashem an alien fire that He had not 

commanded them… And Aharon was silent. (10:1,3)

Much has been written concerning the apparent misstep of 
Nadav and Avihu in offering what was considered an alien fire, and the 
reaction of their father, Aharon HaKohen, to their tragic deaths. Chazal
have analysed and explained every word in order to give later 
generations a clue, a path for understanding and coming to grips with 
this tragedy. The Torah writes, Asher lo tzivah osam, “That He (Hashem) 
had not commanded them.” Apparently, their sin was in acting on their 
own. Discipline is obviously important, but is it that demanding? The 
Chiddushei HaRim sheds light on this “sin.” He derives from the words 
Asher lo tzivah lahem that man’s claim to greatness is only to the extent 
to which he fulfils Hashem’s commands. 

Nadav and Avihu were tzaddikim gemurim, completely 
righteous men, whose intent was certainly l’shem Shomayim, for the 
glory of Heaven. Yet, there was one thing missing from their act of 
devotion: tzivui Hashem. Asher lo tzivah osam: Although they had not 
been commanded to act, they did so. From their punishment, explains 
the Chiddushei HaRim, we derive an important lesson: carrying out 
Hashem’s command is what makes an action important – not its intrinsic 
value. Yiddishkeit is a religion built upon dvar Hashem, the 
word/command of G-d. When one severs the act from the command, 
the mitzvah becomes lifeless. 

When Aharon HaKohen remained silent following the deaths 
of his sons, it was not merely to suppress his actual emotions. Indeed, 
this silence bespoke his true greatness. Aharon had the ability to 
abrogate himself completely – body and soul – to Hashem’s Will.  
Hashem selected him to be the Kohen Gadol, explains the Sfas Emes, 
because of his sole desire to fulfil the Will of Hashem, Who commanded 
him. Vayidom Aharon was his affirmation of Hashem’s Will, his 
acceptance of Hashem’s judgment. Bikerovai Ekadesh, “Through those 
closest to Me, I will be sanctified.” Regardless of one’s spiritual 
eminence, in order to achieve closeness to Hashem he must carry out 
His Will. Aharon’s suppression of emotion was, in effect, atonement for 
his sons’ overzealousness to serve. The ultimate service to Hashem is to 
perform His Will. This is one instance when “extra credit” can detract 
from the actual achievement. 

'דינפלותמיוםתואלכאתו'דינפלמשאאצתו
A fire came forth from before Hashem and consumed them and they died 

before Hashem. (10:2)

Chazal enumerate a number of areas of deficiency in the 
behaviour of Nadav and Avihu which, on their lofty level, was 
considered sinful. One of their shortcomings was manifest in their 
drinking wine prior to performing the service. Inebriation might find an 
acceptable place in contemporary society’s morally bankrupt value 
system, but it certainly did not belong in the Priestly service. While 
Nadav and Avihu certainly did not entertain the idea of inebriation, this 
does not preclude their partaking in a glass of wine. Truth be told, they 
were not commanded against drinking wine prior to performing the 

service until after the fact – and then they were gone. It was their 
brothers who were the beneficiaries of this law. How could it be held 
against them? This question is posed by the Rosh (Teshuvos, 20). He 
explains that they should have learned a lesson from precedent, having 
seen examples of individuals (Noach, Lot) who, upon being lax with 
alcohol, had erred. Likewise, Nadav and Avihu should have realised that 
wine causes one to err. Indeed, it is quite possible that their error in the 
service occurred as a result of the wine. 

People should take a lesson from the past. Lot drank; 
consequently, he lost control of his faculties and acted licentiously. 
Noach did not fare well when he had too much wine. One does not have 
to be extraordinarily brilliant to realise that wine can be dangerous. 

Veritably, Noach did not have people from whom to learn 
about the ills of inebriation – but Lot did. Furthermore, Lot should have 
learned from his first night’s travesty with his daughter. Why did he 
repeat his error? (Truthfully, Noach could have learned from Adam 
HaRishon, who some commentators contend ate from a grape.) Not only 
should one learn from the past mistakes of others, he should also learn 
from his own past mistakes. 

Some of life’s most meaningful and compelling lessons are 
derived from those who have lived before us, whose experiences were 
similar to what we are going through today. If we listen and respond to 
their advice, they might even guide us toward choices that are beneficial 
to us. Surely, they can steer us away from making flawed decisions 
based upon reckless indifference to what others have to say. These 
mistakes can not only hinder our success, they can destroy us. 
Furthermore, on a positive note, when we look to grandparents, 
parents, mentors and friends who have “been there and done that,” we 
find examples of faith, commitment, hard work, dedication and sacrifice 
– qualities that guide us towards the path of success. 

Judaism is a rendezvous between the past and the future. We 
are enjoined a number of times in the Torah to z’chor, remember, 
various experiences that have moulded our nationhood. Zikaron means 
memory, which is the inactive form of z’chor. By constantly fulfilling the 
commandment to remember actively, we see to it that the past is not 
relegated to a distant history; it does not become an inactive memory, 
but it is incorporated into the present. If our future is to become a 
reality, we must see to it that it is firmly anchored in the bedrock of the 
past. Life moves on. We must move on with time and learn to acclimate 
ourselves with the benefits and challenges of the present, so that we 
can hope and plan for the future. Someone who lives only in the past 
lives a life filled with nothingness. The past is gone. It remains a source 
of direction for the future, with lessons garnered from the past. Unless 
we look backwards, we have great difficulty properly focusing on going 
forwards. 

The secular movements which began to germinate in Germany 
and Russia at the end of the eighteenth century, and then metastasised 
to America in the mid-nineteenth century, saw the past as a hindrance 
to realising their idea of the future. Thus, the adherents broke ties with 
the past. Without history there is no stability, no anchor, no pride. One 
cannot look forward to anything if he has nothing on which to look back, 
but (in their alienated minds) shame. 

The adherents of the secular movements were ashamed of the 
persecution, of the pogroms, of the fact that the Jews were considered 
parasites. It troubled them. Rather than accept that Hashem 
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providentially guided their lives and that everything occurred for a 
reason, they chose to ignore both Hashem and the reason. Why should 
one own up to his obligations to the Heavenly messages that he receives 
if he can just as easily sever his connection and be oblivious to them? 

Thus, they broke with the past. They lived for the present. 
Sadly, they neither have a substantial present, nor do they harbour 
much hope for the future. All because they broke with the past. 

שדקאיברקב
Through those who are close to Me, I will be sanctified. (10:3)

When Hashem carries out His decree of Strict Justice, 
especially when – as a result of this decree – someone dies, Hashem’s 
Name is sanctified. There is no greater Kiddush, sanctification, of 
Hashem’s Name, than missah, death. It indicates that Hashem is in 
control, that He alone determines how long and under what 
circumstances one will live. The Talmud (Niddah 30b) comments 
concerning the pasuk, Ki li tichra kol berech, “To me will every knee 
bends” (Yeshayahu 45), Zeh ha’missah, ‘This is a reference to death.” 

Indeed, the solemnity of a funeral – even one that takes place 
with a majority of non-practicing Jews in attendance - is compelling. 
Everyone dons a yarmulke, recites Kaddish and attempts to observe the 
various halachos intrinsic to the mourning ritual. This is because death 
evokes the spiritual dimension within a person and calls to mind the 
awesome power of death/mortality. It demonstrates to us that 
everything and everyone is nullified before G-d. 

With the understanding that Kiddush, sanctity, means 
understanding that Hashem’s Presence and power fill the world, that He 
controls every aspect of Creation, we understand the meaning of chillul 
Hashem. Chillul (derived from the word chalal, hole, vacuum) is a 
statement that the sinner makes (by inference through his actions) that 
Hashem does not, in fact, fill the entire world. When a person commits a 
chillul Hashem he makes a statement: “G-d does not fill this place. I can 
do what I want.” With this in mind, Horav Shimshon PIncus, zl, explains 
why the only kapparah, atonement, for chillul Hashem, is death. When a 
person desecrates Hashem’s Name, he creates a void in the glory of 
Heaven, a void that can be filled only through a Kiddush Hashem of the 
same calibre of the void. This is death. 

This is a frightening statement. The very idea that chillul 
Hashem can be repaired only through death is in and of itself alarming. 
The “why,” the statement inferred from his actions that G-d does not 
exist here is dreadful. We do not take chillul Hashem seriously. 
Otherwise, we would exert the greatest care in our public activity to 
make absolutely certain that a bystander who does not know any better 
does not suspect us of a misstep. The consequences can be devastating. 

'דףרשרשאהפרשהתאוכבילארשיתיבלכםכיחאו
And your brethren, the entire House of Yisrael, shall bewail the 

conflagration that Hashem ignited. (10:6)

Chazal derive from here that the suffering of a Torah scholar 
(in this case, Aharon HaKohen and his remaining sons grieving) should 
be shared by all of Klal Yisrael. Indeed, as Horav Shlomo Kluger, zl, says, 
all Jews should show solidarity by mourning and grieving over a fellow 
Jew’s misfortune. Kol Bais Yisrael applies to every generation of Jews. 
Forever, until Moshiach arrives and wipes away our tears, it is incumbent 
upon us to shed tears over the tragic and untimely deaths of the two 
sons of Aharon HaKohen, Nadav and Avihu. Indeed, in the Yom Kippur 
Machzor right before Krias HaTorah, it is stated that it is a noble merit to 
weep over the deaths of Nadav and Avihu. [The Torah reading of Yom 
Kippur is from Parashas Acharei Mos, which mentions their deaths.]

This imperative (to mourn Nadav and Avihu) is not consistent 
with an inference made by Chazal (Moed Kattan 27b) from a pasuk in 
Yirmiyahu 22:10, Al tivku lameis v’al tanudu lo, “Do not cry for a 
deceased and do not shake your head for him.” We should not 
mourn/grieve for the departed more than necessary. During the first 
three days (following the death of a relative), the family grieves/weeps. 
Seven days are allotted for eulogy and lamenting, i.e., intellectual 
appreciation of the deceased; thirty days are set aside for prohibiting 
haircuts. After that (thirty days after passing), Hashem says to the 
mourners, “You do not have greater compassion than I.” In other words, 
after thirty days we move on. How do we reconcile Chazal’s allotment of 
a thirty day limit on mourning with the injunction to mourn Nadav and 
Avihu forever? 

Horav Shimshon Pincus, zl, explains the concept of “moving 
on” as related to the seudas ha’vraah, the meal eaten by the mourners 
following the funeral. The foods that are consumed are round, i.e., eggs, 
beans, bagels, which express the concept of the life cycle. This 
illustration that the world was created upon the principle of v’zarach 
ha’shemesh, u’ba ha’shemesh; dor holeich v’dor ba, “The sun rises and 
the sun sets; a generation leaves (dies), and a generation comes (is 
born).” The ensuing generation completes/fills the vacuum left by the 
previous generation. Thus, mourning and expressing grief has limits, 
because we must keep in mind that what has departed has been (sort 
of) replaced. We must move on. 

This applies only when the passing of the deceased has been a 
natural phenomenon. In a situation in which the passing represents an 
uprooting, however, a removal of sorts in which the original nature and 
character of the deceased and what he/she represented is gone forever, 
the lament and grief do not end. One who loses a limb mourns its loss 
for the remainder of his mortal life. Some “endings” are final and 
overwhelming, leaving no room for replacement. 

The sudden, untimely deaths of Nadav and Avihu, under such 
tragic circumstances, went far beyond the pale of acceptability. Had they 
died after living long lives, after having mentored successors who would 
replace them in accordance with the level of the upcoming generation, 
then the mourning and grieving expressed over their loss would be 
“normal,” within the parameters of the loss of a gadol, Torah giant. 
They, however, neither died naturally under normal circumstances, nor 
did they leave anyone in line to step into their shoes. Our nation will 
forever be bereft of the two Torah and spiritual giants of the calibre of 
Nadav and Avihu. Thus, the weeping continues throughout the 
generations. 

This, posits Rav Pincus, is the underlying reason for the 
weeping that continues for the myriads of Jewish souls that were 
prematurely – and under the most brutal circumstances – taken during 
the Churban of the Batei Mikdash, when the Temples were destroyed. 
Gone was a world that never returned; gone was a generation that left a 
void which is felt throughout the millennia. This is an incalculable, 
irreplaceable loss. Thus, we continue to weep on the Tenth of Teves, 
Seventeenth of Tammuz and on Tishah B’Av. These destructions were 
followed by the Crusades, Inquisition, Pogroms of Tach v’Tat, the many 
wanton murders that devastated our people in Western and Eastern 
Europe for hundreds of years, until the cataclysmic Holocaust which saw 
the cruel murder of six million of our brothers and sisters. For them we 
continue to weep – and weep. 

Yad Vashem, the Holocaust museum in Eretz Yisrael, is a 
unique memorial to the martyrs of the Holocaust. A little over thirty 
years ago, with funds donated by a family in California, they added a 
wing dedicated to the memory of the one and a half million children 
under the age of twelve who were sadistically slaughtered by the Nazi 
murderers. Among the victims was the donor’s (Spiegel family) son. 

Rabbi Berel Wein describes his experience visiting this 
poignant memorial. He walked into a single enormous underground 
room, which was pitch black, so dark that he was unable to see his hand 
in front of his face. In the middle of the room, a single burning candle 
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provided a small dot of light which was bounced off mirrors placed 
strategically throughout the room. One candle multiplied many times 
over to give the impression that there were candles burning all over. 
Indeed, wherever one looked, an eerie reflection of candlelight greeted 
him. As Rabbi Wein remarked, “It was a congregation of tiny souls in 
search of bodies.”

The darkness was overwhelming – but so was the bouncing 
light. Adding to the frightening spectral effect was the sound of a 
recorded (man’s) voice reading off names of young children, their ages 
and the cities from which they were taken captive to be murdered. He 
stood in the blackest of rooms, staring at the ghastly light and imagining 
that he was surrounded by one and a half million children whose names 
he was hearing. These children would have now (late 1980’s) been in 
their forties and fifties, with children and grandchildren of their own. 
Instead, their lives were cruelly snuffed out. 

Understandably, this scene was compelling, to the point that 
Rabbi Wein remembers breaking into incessant weeping and running 
from the building into the blinding Yerushalayim sunlight. Then he 
stopped – and thought for a moment. It had just occurred to him that 
his name had not been called. The age was a good fit; so was the name. 
The difference was that he “happened” to live in Chicago during the 
Holocaust – not Europe. Had his grandfather moved east instead of 
west, his name quite possibly could have been on the list of Kedoshim, 
martyrs. 

Those of us who survived – either by being in the right place at 
the wrong time, or, like myself, being a child of survivors who by 
Hashgachah Pratis, Divine Providence, was born after the war to parents 
who survived the Gehinom – have an awesome, unbelievable prodigious 
obligation, a responsibility to do whatever we possibly can to elevate 
Kavod Shomayim. We were spared for a reason. Those one and a half 
million souls whose lives were cut short provide a reason for us to weep. 
Weeping is personal, an expression of our emotions over what we/our 
generation/Klal Yisrael have lost. We cry for ourselves. What do we do 
for them? As Rabbi Wein says: We increase our efforts to do something 
positive for our People: build more yeshivos; welcome more Jews into 
the fold; reach out to those boys and girls who we are about to lose; do 
not rest until we have added our brick to the future Bais Hamikdash. We 
should remember that we live not only for ourselves, but we must also 
live for them. 

אמטיוכותברשאלכוכותלאםהמלפירשאשרחילכלכו
ורבשתותאו

All earthen vessels into which (something contaminated) falls, all that is 
within it shall be unclean, and it must be destroyed. (11:33)

Unlike wooden or metal vessels that are rendered (spiritually) 
unclean by virtue of being touched externally by an unclean object, klei 
cheres, earthenware vessels, become unclean only when the 
contaminated object is within the airspace of the vessel. External 
contact of a Klei cheres is not mitamei, does not render the earthenware 
vessel unclean. The Kotzker Rebbe, zl, explains this halachah as 
predicated on the notion that only something of value can be rendered 
unclean. Wood and metal possess intrinsic value. Thus, they can become 
unclean. Earth, however, has no intrinsic value, other than the fact that 
if it is formed into a vessel, the vessel can serve as a container. Hence, 
the state of tumah, contamination, can apply only when the 
contaminated object is lowered into/contained within the earthenware 
vessel. Its value derives from within. 

Man’s value also derives from within. In other words, it is not 
what you are, but what you do or are able to do. External value is of no 
consequence. A person who is able-bodied, but does nothing, does not 
derive much value from his physical strength. One who is endowed with 
a superior mind, but either does not use it or uses it for frivolous, 

meaningless pursuits, has very little added value as the result of his 
superior mind. On the other hand, one who devotes himself to spiritual 
advancement, his value elevates with his achievement. As Jews, our 
value system is determined by the Torah. Our Sages define the value of 
man by teaching us the meaning of wisdom, strength, wealth, honour, 
etc. It is all about moral, ethical and spiritual strength and the ability and 
stamina to apply them. The manner in which we act defines our 
perspective on what we consider significant, worthy, valuable. Our 
adherence to Torah values not only defines who we are, but also what 
we are. Our personal value is grounded in what we value. When we 
accept spiritually, morally and ethically correct behaviours and values, 
we have personal worth. When we demonstrate a lack of good 
judgment in defining our sense of value, focusing on the ephemeral, 
external and contemporary societal, culturally bankrupt standards, then 
we indicate a flawed perspective on values, and subsequently denigrate 
ourselves. 

We are created with enormous spiritual potential as a result of 
the neshamah kedoshah, holy soul, for which our body serves as its 
container. The soul cannot function on its own. The body without the 
soul is, likewise, of no value. They need one another. Quite like the 
analogy provided by Chazal: Two men: one blind, and one who had no 
legs. One cannot see where to go and the other is unable to go. They 
work out a relationship whereby the blind man carries on his shoulder 
the one without legs. The blind man serves as the medium of 
conveyance, while the man without legs is the guide. Together, they are 
able to safely navigate their way to their destination. 

Parents talk about the values they want to see adopted by 
their children. If we want our children to live a Torah life with Torah 
values of the highest ethical and moral standards, then we must show 
them by example how to live. If our focus in life is personal fame and the 
pursuit of wealth and pleasure, what can we expect from our children? 
Our misguided standard of living presents them with a message: This is 
important to me. This is what I consider to be of value. How can we 
expect them to be any different? 

Va’ani Tefillah

םלועןינבונימיבברקבהתואהנבו
U’vnei osah b’karov b’yameinu binyan olam. 

And build it very soon… as an everlasting Building. 

As in physical/material edifices, endurance is based on the 
quality of the materials and the skill and dedication of the craftsmen. A 
spiritual edifice is no different. It requires workers who are G-d-fearing 
and totally committed to their work. The materials must be formed with 
holy intentions, with the knowledge that these materials will comprise 
an edifice that will be a medium for serving Hashem. 

Both the First and Second Batei Mikdash were built by 
individuals whose spiritual qualities were not up to par. Thus, their 
spiritual shortcomings caused the Temples to be constructed with 
certain human limitations. The Bayis HaShlishi, Third Temple, will be 
erected at a time when our people have reached an optimal spiritual 
level, without deficiencies. At that time, our relationship with Hashem 
will be on an unparalleled spiritual plane, transcending the laws of 
nature, such that whatever limitations of human endeavour prevented 
the first two Temples from achieving endurance will no longer be 
factors. 

Thus, the Third Temple will never be destroyed. 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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PPaarraasshhaass  SShheemmiinnii  
WWiitthh  AAllll  ooff  YYoouurr  

EEffffoorrttss  
MMitzvah number 149 according to the 

Sefer HaChinuch prohibits the Kohanim 
from entering the Beis HaMikdash wear-
ing long hair. The holiness of the Beis 
HaMikdash requires the Kohanim to sanc-
tify it using every means within their 
power. As the Sefer HaChinuch explains 
(mitzvah number 95), Hashem wants His 
children to attain the highest levels of 
purity and holiness. To accomplish this 
we need a place that is sacred and free 
from even the smallest impurity. Only 
there can we totally purify our thoughts 
and our hearts. What makes the Beis 
HaMikdash so holy? Our efforts to sanc-
tify it. Any action that is counterproduc-
tive diminishes the purity. The Gemora 
(Brochos 8a) states that from the day that 
the Beis HaMikdash was destroyed, 
Hashem’s only possessions in this world 
are the Jews who observe the halacha. 
Since the Divine Presence is not felt in the 
Beis HaMikdash, it rests only upon those 
Jews who observe the halacha. Therefore, 
just as we put our full strength into sancti-
fying the Beis HaMikdash, so too we must 
observe the halacha with all of our ef-
forts. 
 
Kinderlach . . . 
We are all striving to follow the halacha. 
Whatever you do, don’t you always want 
to do your best? To do your best you have 
to refrain from counterproductive activi-
ties. The Torah relates that a Kohen’s long 
hair in the Beis HaMikdash is detrimental. 
You might say, “What difference does the 
length of his hair make in his service to 
Hashem?” You see that it makes a big 
enough difference for the Torah to pro-
hibit it. Similarly, he cannot serve with 
torn clothing. We can never think, chil-
dren, that anything we do is unimportant. 
Even maintaining a neat appearance is 
part of Avodas Hashem. We want to ob-
serve the halacha as perfectly as possible. 
We want all of our activities to bring us 
closer to Hashem, and thereby increase 
His Presence in the world. 
 

HHoollyy  NNaattiioonn  
““WWhat is that little black thing on the 

table, Abba?” 
“It looks like an ant, Chaim. Yes it is. Let’s 
get it off the table quickly. We surely 
wouldn’t want it to wander into our 

food.” 
“Uch. How disgusting!” 
“That is exactly what the Torah says, 
Chaim. ‘Do not make yourselves disgust-
ing with any creeping thing, and do not 
make yourselves tomei (impure) with 
them.’ (Vayikra 11:43).” 
“I have a question about that verse, 
Abba. The Torah just went into great 
details about the forbidden insects. Why 
does it add on this warning against creep-
ing things afterward?” 
“The Ohr HaChaim answers your 
question, Chaim. The 
verse states, ‘Do not make 
yourselves disgusting.’ When 
you eat something repulsive, 
you yourself become repulsive. 
Even if you accidentally eat a 
bug, you become tomei. Don’t 
do it to yourself! The Torah repeats 
the warning to reiterate that we must 
take special care with this issur (forbidden 
thing). Why? ‘Because I am Hashem, your 
G-d’ (Vayikra 11:44). You are a holy and 
pure nation, the only one whom The 
Almighty chose to call His. ‘Sanctify your-
selves, and you shall be holy, for I am 
holy’ (Vayikra 11:44). The Ohr HaChaim 
explains that if we take special precau-
tions to avoid eating insects, Hashem will 
make us holy by resting His Shechina (Di-
vine Presence) upon us.” 
“Amazing. I did not realize how privi-
leged we are, Abba.” 
“We are Hashem’s holy nation. Remem-
ber it forever.” 
 
Kinderlach . . . 
Just the thought of eating a bug is repul-
sive. However, there is much more to that 
little bug than meets the eye. He is a siman 
(sign) of the kedusha of Klal Yisrael. We 
are a holy nation. Our souls are capable 
of hosting the Shechina. The little insect 
can defile our soul, taking away from its 
kedusha. Guard your holiness, kinderlach. 
Keep your souls pure. Then you will con-
tinue to merit the privileges of the holy 
nation - Shechina. 
 

TThhee  YYookkee  
““AAbba I feel that I am working hard 

preparing for Pesach.” 
“Are you doing a lot of cleaning, Avi?” 
“Well, ummm, not really. I was referring 
to spiritual preparation.” 
“Oh, you must be talking about the four 
parshios.” 
“Yes, Abba. Four weeks ago (Parashas 
Shekalim) I worked on dedicating the 

gashmius (material possessions) to 
Hashem. Two weeks ago, (Parashas 
Zachor) I hated the evil of Amalek and 
wiped him out of my life.” 
“Fantastic, Avi!” 
“What shall I work on this week, Abba?” 
“This week is Parashas Parah, Avi. It is 
about the purification process, which re-
quires the ashes of the Parah Adumah. In 
the times of the Beis HaMikdash, every 
Jewish male went to Yerushalayim for the 
Shalosh Regalim (three pilgrimage festi-

vals). They would offer korbonos 
(sacrifices) in the Beis 

HaMikdash. They needed to 
be tahor (spiritually pure) in 

order to offer the korbonos. 
Therefore, they would purify 
themselves, using the ashes of 

the Parah Adumah, before the 
regel. We read the beginning of 

Parashas Chukas, which details the mitz-
vah of Parah Adumah, as the special 
Maftir of Parashas Parah this week, to 
commemorate that purification.” 

““DDoes Rav Zeidel Epstein say anything 

more about this parasha, Abba?” 
“Ahhhh. You remember his beautiful 
drashas from the last two parshios, Avi. 
He has an insight on Parashas Parah also. 
The Parah Adumah is called a ‘chok’ – a 
mitzvah whose underlying reason we do 
not understand. We accept the mitzvah, 
however, and perform it exactly as 
Hashem prescribes, even though we do 
not understand it. This is a crucial aspect 
of kabolas ole malchus Shomayim (accep-
tance of the yoke of Heaven). We keep 
the mitzvos for no other reason than 
Hashem commanded them to us. This is 
the yesod (foundation) of our avodas 
Hashem. We are Hashem’s servants and 
perform all aspects of His will at all times, 
under all circumstances.” 
“I’m ready, Abba. I’m serving Hashem no 
matter what!” 
“Be matzliach, Avi!” 
 
Kinderlach . . . 
Did you even see a plow being pulled by 
oxen? They wear a yoke around their 
necks. The yoke keeps them under the 
control of their master. They cannot devi-
ate from the path that he wants them to 
travel. We are like the oxen, Hashem is 
the master, and the yoke is the mitzvos. 
We follow all of the mitzvos, even those 
that we do not fully understand, because 
The Master commanded them to us. Ka-
ballas ole malchus Shomayim – that is 
Parashas Parah. 
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Say It 
ויהי ביום השמיני קרא משה “ 9:1
 ”לאהרן ולבניו, ולזקני ישראל
“And it came to pass on the 

eighth day that Moshe called Aharon and his 
sons and the elders of Yisroel.”  Moshe 
performed the Avodah for the first seven days, 
the days of practice for the Avodah in the 
Mishkan, and now the eighth day came, and it 
was time to be given over to Aharon and his 
sons.  From this point on, the Avodah would 
only be done by the Kohanim, Aharon and his 
children.  If so, what was the purpose in calling 
the Zekeinim to be there with Aharon and his 
sons?    
 It says in Vayikra Rabbah 11 that 
Klal Yisroel are compared to an עוף, a bird.  
Just as a bird cannot fly without wings, so too 
Klal Yisroel cannot accomplish and fly without 
the assistance of the Zekeinim, the wings of 
Klal Yisroel.  The Tikunei Zohar explains the 
Posuk in Koheles 10:20 “ובעל כנפים יגיד דבר” – 
that Chochma and Binah are hidden in the 
brain, while the heart is the place of fear and 
love. This is to say that Klal Yisroel are Zoche 
to Ahavah and Yirah, which are like the wings, 
at the time that they are tied to and attached 
to Talmidei Chachomim, who are the wings of 
Klal Yisroel – Klal Yisroel are Zoche to Ahavah 
and Yirah which allows their Torah to be 
elevated.  It is important for us to understand 
that for the bird to be able to fly the wings 
must be attached properly to the bird, in a 
natural manner. If one were to attach the 
wings to the bird in a way that it could not 
move the wing, the bird would not be able to 
fly.  So too, the connecting of oneself to a 
Talmid Chochom must be done in a normal 
manner, a true and complete attachment.  
Kesubos 111b – Devorim 4:4 “ 'ואתם הדבקים בד
 Is it possible to actually – ”אלקיכם חיים כולכם היום
connect to the Shechina?  Rather the way to 
connect to the Shechina is through connecting 
to Talmidei Chachomim:  Marrying off one’s 
daughter to a Talmid Chochom, doing 
business with a Talmid Chochom, allowing a 
Talmid Chochom to have benefit from your 
possessions, etc.… these are all ways, which by 
connecting to Talmidei Chachomim, one is 
actually connecting to the Shechina. By doing 
this one will be Zoche to have wings, and to 
have his Torah and Mitzvos fly up to 
Shomayim so that he is connected to the 
Shechina. (באר משה)  
 The Torah is teaching us here the 
rule for Korbonos, how it is to be done at all 
times by all Korbonos.  The one who is 
bringing the Korbon must recite with his 
mouth the name of the Korbon that he is 
bringing – he must say it about that specific 
animal that he is bringing, thus being 
Mekadesh the animal.  “This animal is for an 
Olah”, or “this animal is for a Shelamim” etc.…  
By the Yid saying these words, he is Mekadesh 
the animal, and he thus has a part in bringing 
that animal as a Korbon.  For from the 

Shechita and on is all performed by the 
Kohanim, and the one bringing the Korbon has 
no part in the process.  However, by his 
reciting those words, he gives the Kedusha to 
the animal, thus having an important role in 
the process of the Korbon being brought.  This 
is what the words, “ואל בני ישראל תדבר לאמר” 
mean – that Moshe was to “speak” to Klal 
Yisroel and that they were to “לאמר” recite the 
words, so that they would have a share in the 
Avodah of the Korbonos.  They were to say, 
 this taking that I am performing, I – ”קח לך“
am doing so for such and such Korbon.  In 
order to understand that, the Torah wants 
that the individual bringing the Korbon 
should explicitly say regarding the animal 
that he is bringing that it is being brought for 
a specific Korbon, the Torah said that the 
elders of Klal Yisroel should be there when 
Moshe gave the command to Aharon and his 
children.  The elders were there as the 
appointed ones in Klal Yisroel, the ones who 
ensure that Klal Yisroel do all they are 
supposed to in the correct way.  They know 
that a specific command of reciting that the 
Korbon is being brought is necessary, in 
addition to the actual sacrifice of the Korbon.   

This concept is similar to the story 
brought down in the Sefer שער בת רבים.  There 
was a child who lived in a village in which 
there was no Melamed who knew how to teach 
Torah, as has been handed down from 
generation to generation.  This young child 
was brought to the big city, where there were 
Melamdim who taught children how to learn 
Torah, so that this child would be able to learn 
Torah.  The boy sat in front of the Melamed, so 
that he could be taught the Aleph Bais.  There 
was a piece of paper with the letters from the 
Aleph Bais on it, and the Melamed pointed to 
the letter Aleph and told the boy, “Raise your 
voice and say Aleph.”  The boy was a simpleton 
from a small village and had never seen 
another child being taught the Aleph Bais.  
The boy thought that the Melamed wanted 
him to repeat everything he said, so the boy 
said, “Raise your voice and say Aleph.”  The 
Melamed chuckled and told the boy, “You only 
have to say Aleph.”  The boy also chuckled and 
said, “You only have to say Aleph.”  The 
Melamed tried again and said to the boy, “say 
Bais.”  The boy said, “say Bais.” The Melamed 
saw that this was not going to work, for the boy 
did not understand what he was telling him, 
and he would continue to repeat everything he 
said.  The Melamed called for a small boy who 
lived in the big city and knew how it was done.  
While the boy from the small village was 
sitting there, he told the boy from the big city, 
“Raise your voice and say Aleph.” The boy said 
in a loud voice, “Aleph.” The Melamed said, 
“say Bais.”  The boy said, “Bais.”  The boy from 
the small village saw this interaction and then 
understood that he was only to say the letters, 
and the words before the letters were the 

instructions as to what he was supposed to do.  
One may have thought that had it said, “ קחו
 that the command was to be ”שעיר עזים לחטאת
Makriv a שעיר עזים.  That which the word, 
 was said was just to let us know that ”חטאת“
the שעיר עזים was to brought for a Korbon 
Chatas, but not that it had any direct part in 
the Korbon. Thus, the elders of Klal Yisroel 
were called to be there when Aharon was going 
to be commanded to bring the Korbonos, and 
they would hear Moshe Rabbeinu say, “ קח לך
 The elders  ”.עגל בן בקר לחטאת...והקרב לפני ד'
would wonder, why did Moshe need to say, “ קח
 to Aharon?  It must be that it is to teach ”לך
them that it is a part of what must be done.  It 
must be stated that the Korbon is being 
brought as a Korbon Chatas.  Then the next 
Posuk says, “ואל בני ישראל תדבר לאמר”, that 
when all of Klal Yisroel bring Korbonos, they 
too must recite what Korbonos they are 
bringing.  Being that the elders saw first hand 
that the Kohanim, upon bringing their own 
Korbonos, needed to recite what Korbon they 
are bringing, certainly the rest of Klal Yisroel 
needed to do so when they brought Korbonos, 
for they had no other part in the Korbon.  
Thus, the elders were to teach the rest of Klal 
Yisroel that part and parcel of the bringing of 
Korbonos was the recital of what Korbon was 
being brought. This was like the story, in 
which the boy from the small village (the 
elders) were to be there when the boy from the 
big city (Aharon Hakohen) brought a Korbon. 
   (ברכת הרי"ח)
 There is much for us to learn from 
the Zekeinim being called in with Aharon and 
his sons to learn about the Avodah.  We have 
the Torah Shebiksav and the Torah Shebal 
Peh.  The Torah Shebal Peh is that which is 
passed down from generation to generation, in 
what we call the Mesorah.  There is the Torah 
Shebiksav, which is written down for all to see, 
but there are an infinite amount of details 
hidden in the words of the Torah Hakdosha, 
which we need Torah Shebal Peh to extract for 
us.  The Zekeinim are called in here to ensure 
that we know that when bringing Korbonos 
that the one bringing the Korbon must recite 
with his mouth the name of the Korbon that 
he is bringing – he must say it about that 
specific animal that he is bringing, thus being 
Mekadesh the animal.  Klal Yisroel are like 
birds, and the Zekeinim, the Talmidei 
Chachomim who ensure that the Mesorah is 
passed down from generation to generation 
accurately, are the wings of Klal Yisroel.  In 
order for us to truly fly, we must learn from 
the Talmidei Chachomim.  The Zekeinim were 
called in to ensure that the Mesorah, the 
Torah Shebal Peh, would be passed down 
accurately.  We must seek to attach ourselves 
to Talmidei Chachomim, so that we can fly.  
May we be Zoche to attach ourselves properly 
to Talmidei Chachomim so that we can fly in 
our Avodas Hashem.   
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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 'ג שסימנה והשבת התורה יהדות רשימת למען ולהפעיל לפעול
 )א"שליט רבינו ובראשם הדור מגדולי קורא קול( 

 בעל, הבחירות  (כאן בארץ ישראל) מועד ובא קרב כאשר זו בתקופה
 לכלל השייכים ענינים כאשר, הציבור בעול לישא מרן נאלץ כרחו

 . שולחנו על נחתכים הציבור
  רבינו מורה, ע"זי איש החזון בעל מרן ג"רשכבה, הגדול רבו בהוראת
,  דור שבאותו ישראל גדולי שמורים כפי ולהצביע בבחירות להשתתף
 אחד והיה, בקלפי להצביע אנשים שלח ה"זללה שמרן לו ידוע כי, והוסיף
  ורבינו, להצביע כדי מביתו שיצא ל"זצ מרן לו והורה, ע"ל שבעה שישב
 שלא סאטמר י"אדמור שיטת י"עפ שנוהגים אלו שגם הוסיף א"שליט

 .להשתתף הם גם חייבים בזמנינו הנה, בבחירות להשתתף
  שמורים כפי ומצביע בפועל שמשתתף מי! מצביע אחד כל, בבחירות

 ומי, חכמים דברי בקול לשמוע דאורייתא ע"במ זוכה, ישראל גדולי
  אינם של הרשימות לטובת מצביע הוא גם ממילא, מלהצביע שנמנע
  בהתאם נעשה הקולות חישוב כי(!!  ל"רח והגוים ומצוות תורה שומרי
  כל י"וה, )משפיע מההצבעה שנמנע מי כל וממילא, המצביעים למספר

 .  חלק בהם לו יהיה, כ"אח שנגרמים המכשולות
  כי לו ואמרו, הבחירות מעניני שאלות בכמה רבינו עם כשדיברו, השבוע
  על ליצלן רחמנא' רבינו התבטא, ההצבעה מועד ספורים ימים בעוד

 מלהשתתף שנמנע מי ליצלן רחמנא' הוסיף ומאידך' תורה הביטול
 '.הציבור עם ולהצביע
  על ומדריך מורה, גבינו על עומד גדול ויש שזכינו. לו שככה העם אשרי
 .ודבר דבר בכל, כגדול קטן, ושעל צעד כל
 .יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד

 
  הישיבות ראשי מגדולי כמה בקשת לפי נכתבו ל"הנ הקטעים: הבהרה[

,  והשעה הציבור בעניני מלכתוב נמנעים אנו קבוע שבאופן אף, א"שליט
'  לה לעשות עת אך, ואגדה הלכה, תורה לדברי רק הוא הגליון מטרת
 .]ג.י. תורתך הפרו

 :בתמונה
 

  בעודו, קטנה בגמרא שקוע א"שליט מרן
,  בקלפי בבחירות להצביע לתורו ממתין
, שניה כל על חס הוא. ט"תשמ בשנת
  קיר על בישיבה חצי נשען הוא ובנתים

 הממתינים. בסמוך הנמצא נמוך אבן
 מחזה לראות משתהים, שלפניו בתור
 !! בעולמי שבראתי בריה ראו. זה מופלא

 ')אלא' רבינו של ההנהגות מספר( 

 בדידי הוי עובדא
אחד מנכדי רבינו  סיפר

 הגיע שנים 8-כ שליט"א : לפני
 באדר' בז ילדיו' ב עם אברך
 בו נעשה הגדול, א"שליט למרן
 בו נעשה והשני 3 בן ביום
  שרבינו מ"ע, שנה בן ביום
 שערותיו את לגדול יגזוז

: כדלהלן וסיפר, לחלאקה
  באדר' בז הגדול כשנולד
  א"שליט רבינו את שאלתי

  לו לקרוא חשב שבתחילה
,  י"הקה מרן ש"ע ישראל יעקב
 באדר' בז שנולד לאחר אך

 רבינו משה של פטירתו ביום
, שמו על לקרוא כדאי אולי
 תקרא" בזמנו לו השיב ורבינו

, שחשבת כפי ישראל יעקב לו
'  בז לך שיוולד הבא והילד
 ואכן", משה לו תקרא באדר
  במלואם נתקיימו רבינו דברי
  באדר' בז נולד הבא והילד
, משה בישראל שמו ויקרא
 .לאות ויהי  

 

 יפה מראה

הדף היומי  
 "עזרא טבילת בדין"

 היינו דלתפלה ח"ר בשם) לגבל ה"ד(' התו' וכ. מילין ארבעת י"ולנט ולתפלה לגבל' ב ב"קכ חולין
 וכן' כו לא לתפלה אבל ש"ולק ללמוד מ"ה תורה בדברי ב"כריב ל"דקי ג"דאע לתפלתו לטבול
 )דברכות ג"פ ש"ורא ף"ברי מובא( גאון האי רב ד"וכ שיטבול עד אסור דלתפלה  קדמונים הרבה דעת
 ראשי עליו תמהו לגמרי שבטלוהו ש"ק' ה בסוף שפסק ם"הרמב וגם, ראשונים הרבה ועוד

 בחיבורו לכתוב יכול' הי שלא אלא' א שעה' אפ אותה ביטל לא שמימיו להם והשיב בבל ישיבות
 מ"מ ם"כהרמב נפסק ע"דבשו ואף דברכות ג"פ יונה רבנו כ"כמש ההלכה פ"ע הדין מן היוצא א"כ
  וגם ג"הפמ בשם ב"סק ח"פ' סי ב"במ כ"כמש ברכה עליו תבא לטבול שהנוהג האחרונים' כ

 שרוחץ עד מתפלל ק"בע שאין ובספרד בשנער פשוט מנהג ו"ה מתפלה ד"בפ' כ עצמו ם"הרמב
'  ה את ועבדתם לו והשיבו לתפלה ע"בט להקל יש אם שאל השמים מן ת"ובשו, במים בשרו כל

 טומאה דומה אינו הטומאות שאר ת"וא קרבן ומקריב טמא ואפשר תפלה זו אומר הוי אלקיכם
  כשתיקן ועזרא מגופו היוצאת לטומאה א"ממק הבאה טומאה דומה אינו מדעת לטומאה מאונס
 כבר כתקונה ישראל תפלת היתה אם כי הגלות אורך גורם זה ודבר' כו ותיקן ראה ק"ברוה

 תבטל אל המגיד ל"א) בהר' פ( ל"ז י"להב מישרים ובמגיד ל"עכ רבים ימים זה תפלתם נתקבלה
  יותר דבר אין') ד דף ק"רוה בשער(' כ ל"והאריז ל"עכ שכרה מתן יודע אתה אין כי ק"בע טבילת תמיד
  כ"וכ ל"עכ עת בכל טהור אדם' שיהי שצריך הטבילה כמו ההשגה בענין האדם אל וצריך מוכרח

 אמרו ל"וחז. בזה שהאריכו ש"ע) ט"נ נהר ב"מ( לאברהם ובחסד )א"פי האהבה שער( חכמה בראשית
  ביטלוה לא ישראל גדולי והרבה ושנותיו ימיו לו מאריכין עצמו על בה המחמיר כל ')א ב"כ בברכות(

 אלו הם ישראל בכל שנתקבלו החיבורים שכל' א בספר וראיתי בתולדותיהם כמובא מימיהם
 .  בזה ליזהר ראוי שיכול מי בודאי לטבול וקל מקואות שמצוי והיום ע"בט נזהר שהמחבר

   )א"סי יושר ארחות( 
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 פרה -שמיני פרשת  326 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע
 

 

 יו"ל לעילוי נשמת זה גליון
 הצדקת מורתי אמי

 ה"ע לוי יהודה צבי בת חיה זלדה מרת
 אדר ח"כ ע"נלב

 תנצב"ה
 נודב ע"י בתה הגב' ר. כ. תחי' ניו יורק

 עלי שי"ח 
 ''היהודים מתוך יעברו לא הפורים וימי''

 
,  ודקדוקיה פרטיה לכל ההלכה וקיום מצוה של שמחה מתוך, קודש ורגשי בהתעלות, א"שליט רבינו של במחיצתו נחוגו הפורים ימי

 .ותלמידיהם בחכמים להידבק החפצים התורה בני לתועלת פנינים מעט להלן נביא
 אסתר תענית

 כדין התענית מן נפטר וממילא, לביתו הסמוך הכנסת בבית בריתות בחמש כסנדק שימש רבינו, ט"תשע' ב אדר ג"י, רביעי ביום
  נביא מתוך ומפטירין' ויחל' את קורא הקבוע קורא כשהבעל, המנחה תפילת את התפלל שם לביתו הלך הבריתות אחרי. סנדק
 .ל"זצ איש החזון מרן שהקפיד כמו, מקלף
  אם אותו ושאלו, אמריקאים דולרים של מטבע חצאי שלושת בידם שיש לו והראו, צדקה קופת גבאי הגיעו, מנחה לתחילת עובר
 לקיום כי דעתו כי, ה"א( הצדקה לקופת ושלשל המטבעות חצאי את לידיו וקיבל סירב לא רבינו, המצוה את זה ידי על לקיים רוצה

 ')וכו ממש שקל של מטבע חצי צריך ואין, בימינו הנוהג מטבע בחצי די המנהג
  

 הפורים ליל ערבית
  עם יחד, מלך הדרת עם ברוב המגילה את ולשמוע להתפלל' לדרמן' הכנסת לבית רבינו יצא דפרזים פורים ליל, ערבית לתפילת

 מיוחדת בשמחה, המגילה את לקרוא א"שליט בויאר משה רבי הגאון, הקבוע קורא הבעל החל התפילה לאחר, המתפללים מאות
 .מצוה של

 שמרוב מתברר: קורא הבעל אוחז היכן ושוב שוב שואלו מסמן בידו מרן כי הבחינו א"שליט הגבאים. מעניין דבר אירע שאז, אלא
 מיד והשלים כשירה מגילה לפניו היה ואמנם, היטב הקריאה את רבינו שמע לא, קורא הבעל עמד בו המרחק ומפני, האדם המון
 .אוחזים היכן הזמן כל לדעת ביקש אך, כדין

 .נהג הוא כך וכמובן, הפרק מתחילת שוב לקרוא ושיתחיל, רבינו של למקומו שיתקרב קורא מהבעל הגבאים ביקשו זה בשלב
  הכל שמע שלא שחשש אחת בשנה הוה עובדא וכבר, כלום שאל ולא הקול את שיגביה ביקש לא עצמו רבינו כי, להיווכח מדהים[

 ].כ"אח המגילה כל שוב לעצמו וקרא
  

 הפורים יום
ולאחר , בריתות לכמה סנדק רבינו שימש בבוקר. לתלמודו ושב, היום מצוות את רבינו קיים המגילה וקריאת שחרית לאחר מיד

 .וישועות לברכות להתברך עברוש איש אלפי תפילת מנחה יצא רבינו לבית הכנסת וקיבל את
 

 השמות את בירכתי כבר
'  גליונות קובץ' להדפסת התורמים לרשימת ברכתו את לבקש א"שליט רבינו אצל נוסנכנ הפורים בליל השנה. עובדא הוה בדידי

 זה את הביאו כבר": מיד ואמר, השמות ברשימת קל מבט העיף רבינו, הפסח ימי לקראת ה"אי לאור שיֵצא ישראל מגדולי המורחב
 .לתלמודו ושב. "ובירכתי

 ...  בפורים מגיע שאני ראשונה פעם לי זה הרי, פלא נראה היה הדבר
  ראה גבאי ואותו, א"שליט מרן שבבית לפקס שלחתי השמות רשימת את: כך מתברר ואז, הגבאים לאחד והתקשרתי, הביתה חזרתי

  אך, נוספים שמות אלפי לפניו עברו כבר אמנם ומאז, בירך ורבינו, לברכה השמות כל את הגיש הוא, אסתר תעניתב ואכן זה את
של   לבם תיוושיזכו שיתמלאו כל משאל תת כל השמווהוסיף רבינו שוב ובירך א ...אותם בירך שכבר ואמר, אלו את שכח לא הוא

 .כל אחד ואחד
 

 פורים שושן
  בבית כותיקין לשחרית ובאים השחר עלות אחרי מירושלים במיוחד שיוצאים ירושלמים עשרה של המיוחד המנין התקיים השנה גם

 לאחר, לתורה עולים מהם כששלוש, עמלק ויבוא פרשת בתורה קוראים זה ואחרי, ולאחריה לפניה בברכה קורא מהם ואחד, רבינו
 .להתברך כולם ועבר מכן

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוף יצחק 
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הערכה או ביקורת  פרק ח'
דבר  והיא  מזיקה  שביקורת  מסכימים,  כולנו 
לסבול  מסוגלים  לא  אנחנו  שגם  והראיה,  הרסני. 
שאנו  המחשבה  באותה  אבל  אותנו.  כשמבקרים 
מתעוררות  שלילית,  היא  שהביקורת  מסכימים 
לילד  שנגיד  מילה  כל  "האם  בנו השאלות הבאות: 
איתו-  נדבר  צורה  באיזה  אז  לביקורת?  נחשבת 
בבקשות, בתחנונים?! ואיך בכלל אפשר לחנך בלי 
ביקורת, מה הילד מושלם ולא עושה טעויות? אולי 
נבקר  אנחנו  לא  ואם  ונשתוק,  טועה  שהוא  נראה 
אותו אז מי כן יעשה את זה, מה הוא יכול להשתנות 

לבד?!"

הערכה או ביקורת  

התשובה היא: שבדיוק בשביל כך נוצרה הסדרה 
המאמרים,  מטרת  ביקורת".  או  "הערכה  של  הזו 
ביותר,  החשוב  החינוכי  בנושא  סדר  בע"ה  לעשות 
תוך  חיובית.   ביקורת  וע"י  ע"י הערכה  חינוך  והוא 
התובנה  בע"ה  תתגבש  המאמרים,  קריאת  כדי 
האישית שלכם: כיצד נוכל לחנך את ילדינו להערכה 
אישית גבוהה, במינימום של ביקורת הרסנית. וכבר 
ההצלחה  חינוכית.  הגדרה  של  קצוות  שני  לנו  יש 
היא: הערכה אישית גבוהה. והכישלון הוא: ביקורת 
המושגים,  את  להגדיר  לנו  נותר  כעת,  הרסנית. 
ואת  התופעה  את  להבין  דוגמאות,  ע"י  להמחיש 
הגורמים להתנהגות ולצאת לדרך חדשה של: תיקון 

העבר, ובניית חינוך מחודש ע"י הערכה. 

אי זקופי הקומה

האוקיינוס  בלב  שם  אי  בסיפור:  נתחיל  ובכן, 
חיה  באי,  הקומה".  זקופי  "אי  ושמו:  קטן  אי  היה 
קהילה שהתפרנסה מקטיף פירות מתוקים מעצים 
הילדים  את  מלמדים  היו  צעיר,  מגיל  כבר  גבוהים. 
את רזי המקצוע. תכנית הלימודים בכל בתי הספר, 
יגבהו  כי ככל שהילדים  לגובה,  התמקדה בצמיחה 
יותר, כך הם יצליחו לקטוף פירות מהעצים הגבוהים 
ותעשיית הקטיף תשגשג. וכך, בסוף שנת הלימודים, 

מדדו את גובה התלמידים לפי טבלה מסודרת:

ציון  קיבלו  לממוצע  מעל  שגבהו  התלמידים   -
לשבח.

ציון  קיבלו  הממוצע  פי  על  שגבהו  התלמידים   -
ממוצע.

- והתלמידים שלא עמדו בהספק הגדילה הנדרש, 
שלא  מספיק,  השקיעו  שלא  כך  על  קשות  ננזפו 
בקיצור  או  מוטיבציה,  חדורי  היו  ושלא  התאמצו, 
שאינם מוצלחים. בכל פעם שיצאו התלמידים לקטיף 
על מנת לתרגל, אלה שהגיעו לגובה העצים, עסקו 
התלמידים  אך  ובנחת.   בהצלחה  הפירות  בקטיף 
השתעממו,  הפירות,  לגובה  להגיע  הצליחו  שלא 
התחילו להפריע ולא הצליחו להתמקד בקטיף. עם 
הזמן, יצא להם שם של מופרעים וזה יצר תופעה 
יותר הפרעות ופחות  התנהגותית מעגלית של עוד 
החליטו  המודאגים  האי  תושבי  והצלחות.  למידה 
הכפר,  לזקן  פנו  והם  חכם  אדם  עם  להתייעץ 
פיתרון.  להם  ויימצא  מחוכמתו  עימם  שיחלוק 
קלות  התשהה  וכשסיימו  לדבריהם  האזין  החכם 
ואמר: "יש 2 דרכים לפעול לפתירת הבעיה ועליכם 
לנטוע  היא:  הראשונה  הדרך  מהן:   באחת  לבחור 
עצים נמוכים יותר, שאליהם יוכלו להגיע גם הילדים 
לתלמידים  לספק  היא:  השנייה  הדרך  הנמוכים. 
הנמוכים סולמות, כדי שגם הם יגיעו לגובה הפירות".

שאלו אנשי האי: "אך כיצד ניתן ציונים? האם ניתן 
הנמוכים  מהעצים  שקטפו  לאלו  הציון  אותו  את 
כמו מהעצים הגבוהים? האם הילד שקטף בכוחות 
ענה  בסולם?"  שנעזר  הילד  כמו  ציון  יקבל  עצמו, 
להם הזקן החכם: "אהה! זו באמת שאלה חכמה... 
עליכם לקבל החלטה חשובה. במה אתם מעוניינים 

בסופו של יום קטיף- בפירות או בציונים?"

חלוקת ציונים או קטיף פירות

הסיפור היפה הזה, אמור להיות לנו "לעיניים" בכל 
פעם שאנו מגיבים על התנהגות לא מתאימה של 
הילד: "האם אנו רוצים פירות או ציונים?"  הכוונה: 
האם אנו עסוקים בחלוקת ציונים, ולכן אנו מעירים 
עכשיו לילד- כי אנחנו בטוחים שכך צריך לעשות, כי 
כך אנו רגילים, או כי זה יחנך אותו להמנע ממעשים 
את  השיגו  ההערות  האם  נבדוק:  אז  רצויים.  לא 

המטרה? 

אם המטרה הייתה: השפלה, עצב, כעס, מרמור, 
עצבנות, מריבה ועוד מרעין בישין, אזי הצלחנו בגדול.

התנהגותו  את  לשנות  היא:  המטרה  אם  אבל 
השלילית, או להשיג התנהגות רצויה וחיובית ובלשון 
החטיאה  הביקורת  אזי  פירות"  "לקטוף  הסיפור 
הפעולה  שלאחר  היא:  והראיה  המטרה.  את 
"החינוכית" שלנו, הילד כועס ומושפל. ולכן המסקנה 
שגורמת  ביקורת  ע"י  שחינוך  היא:  המתבקשת 
לילד להרגיש- השפלה, עצב, כעס, מרמור, עצבנות 
הביקורת  זוהי  מחנכת.  ואינה  הרסנית  היא  וכדו' 
איתה  להתמודד  מתקשים  אנו  שגם  זו  ההרסנית, 
ולא מוכנים לקבלה, על אף שהיא לפעמים במקום 

הנכון וגם אם נאמרה מאדם שאין לו כוונות זדון.

יש ביקורת ויש ביקורת

טוב אני לא "מוחק" לגמרי את הביקורת מספר 
החינוך. כי בוודאי כהורים ואנשי חינוך עלינו לעסוק 
לעסוק  עלינו  ההרסנית.  זו  לא  אך  "בביקורת"  גם 
"בביקורת בונה". ביקורת כזו שתאמר מאדם ש"יודע 
הנפשות".   ריח  את  תבאיש  "שלא  כזו  להוכיח", 
רבי  הקדוש  רבינו  דברי  את  זוכרים  בוודאי  אתם 
מוהר"ן  בליקוטי  הנפשות"  "רופא  מברסלב  נחמן 
(חלק שני סימן ח') "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּתֹוָכָחה הּוא ָּדָבר 
ָּגדֹול... ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָלאו ָּכל ָאָדם ָראּוי ְלהֹוִכיַח... ִּכי 
ְּכֶׁשַהּמֹוִכיַח ֵאינֹו ָראּוי ְלהֹוִכיַח, ֲאַזי א ַּדי ֶׁשֵאינֹו מֹוִעיל 
ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשל  ֵריַח  ַמְבִאיׁש  הּוא  ַּגם  ַאף  ְּבתֹוַכְחּתֹו, 
ְלהֹוִכיַח,  ָראּוי  ְּכֶׁשַהּמֹוִכיַח  ֲאָבל  ּתֹוַכְחּתֹו.  ַהּשֹׁוְמִעים 
ְּבַהְּנָׁשמֹות  טֹוב  ֵריַח  ְונֹוֵתן  מֹוִסיף  הּוא  ַאְּדַרָּבא,  ֲאַזי 

ַעל ְיֵדי ּתֹוַכְחּתֹו... 

המעשים  "שינוי  היא:  הביקורת  של  העל  מטרת 
להשתנות  יסכים  שהילד  וכדי  הרעים"  והדרכים 
בילד  להכניס  הצלחנו  כאשר  "רצון".  ממנו  נדרש 
רצון להשתנות, אזי ע"י ביקורת חיובית, כזו שאינה 
פוגעת אלא אדרבה "מעודדת" אותו, מרימה אותו, 
ביקורת כזו שאומרת לו "אתה טוב, אתה יכול, אתה 
מצליח" ביקורת כזו תקדם בוודאי את הילד ותבנה 

אותו כילד מצליח עם הערכה עצמית גבוהה.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

את  תיקנת  "נו,  הקמצן:  לבעלה  אישה 
הברקסים?"

אז  שקל,  אלף  רצה  "המוסכניק  הקמצן: 
אמרתי לו שרק יגביר את הווליום של הצופר"...
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הניסיון בזמן אמת
גם אנשים מאמינים מאוד קל להם לקבל שהכל 
מה', אבל זה רק עד הבית. כי כשהניסיונות באים 
מבן הזוג או מהילדים, ובעיקר מהאישה או מהבעל 
עיקר  זהו  ולכן  מה',  שהכל  לקבל  לה  קשה  אז   –

הניסיון של האדם, לקבל דווקא את זה באמונה.

ותוכל  הבעל  יוכל  בבית  הניסיונות  ידי  על  ורק 
האישה לעבוד בעומק אמיתי על תיקון המידות, על 
הסבלנות, על השמחה וכד', שכל זה נקרא עבודה 
אמונה,  של  תוצאה  הן  המידות  כל  כי  אמונה.  על 
וכאשר הבעל או האשה יתחילו לעבוד על אמונה, 
והרבה  יותר סבלנות,  יראו שיהיה להם הרבה  הם 
מה  יותר,  עוד  מובן  עתה  הכל.  לסבול  כוחות  יותר 
תלויה  העולם  תכלית  שכל  פעמים,  כמה  שכתבנו 
בשלום בית. כי אין שום אפשרות להכיר את הבורא 
שלום  שנקרא  הזה  בניסיון  בהצלחה  לעמוד  בלי 
בעולם  התכלית  השגת  שעיקר  יוצא  כן,  ואם  בית. 
הזה הוא שלום בית.  כמו כן, מלבד העניין שתכלית 
מסגרת  שכל  לדעת  יש  בית,  בשלום  תלוי  העולם 
מצוות, שצריכות  הנישואין מהווה מכלול שלם של 
כל אחת מהן לימוד רב, לא פחות מכל הלכה או 

מצויה אחרת בתורה.

להיכשל  לא  שבשביל  מבין,  אחד  כל  לדוגמא: 
ההלכות  כל  את  ללמוד  צריך  הוא  שבת  בחילול 
ושמירת  יכשל.  הוא  בקלות  אחרת  בדבר,  הנוגעות 
בהלכות  מלאה  באמת  שהיא  כמה  עד  השבת, 
אסור  כך  וברורות:  פשוטות  הן  ההלכות  ובפרטים, 

לעשות וכך מותר, אבל מצות הנישואין כוללת מלבד 
מאד  שתלויות  רבות  מצוות  גם  הרבות  ההלכות 
בכוונת הלב, כגון: הקשבה, הבנה, ויתור, ענוה, יראת 
שמים, צניעות פנימית, קדושה, אהבה, נתינה, חסד,  
הרבה  צריכים  כראוי  לקיימן  מנת  שעל  וברור  וכו', 
לימוד, הדרכה, והרבה תפילה וסייעתא דשמיא... כל 
אחד יחשוב על כל הדברים שישנם בעולם, שהאדם 
רוצה לעשות, שכולם מצריכים לא מעט לימוד. כל 
הנישואין  ומצוות  אדם.  חיי  בו  בדבר שתלויים  שכן 
היא הדבר שכל חייהם של בני הזוג וחיי ילדיהם ועוד 
ועוד נפשות הקשורות אליהם, תלויים בה. לכן, ודאי 
וודאי שחייבים ללמוד היטב את ה"תמרורים" ואת 
"חוקי התנועה" של החיים המשותפים. הלא הגבר 
הוא גבר, ואיך ידע מה מתרחש בליבה של אשה? 
ואיך  אשה,  היא  האשה  הלא  האשה:  אצל  וגם 
תדע מה מתרחש בליבו של גבר? מה הם הקשיים 
המיוחדות  ההתמודדויות  הן  מה  שלו?  המיוחדים 
עם  לחיות  כיצד  ללמוד  היא  חייבת  אלא  שלו? 
בעלה, ולא לעשות טעויות, שהן פשוטות ביותר למי 
שלומד אותן, ממש כמו שפשוט לנהג שהוא צריך 
לעצור באור אדום, או לא להיכנס לכביש המסומן 
בשלט "אין כניסה". והנה, אחרי כל ההסברים הללו, 
יודעים אותם בלבם, בכל  שבאמת כל אחד ואחת 
לקבל  ניגשים  לא  זוגות  שהרבה  רואים  אנו  זאת 
ו... ו"קייטרינג",  הדרכה, אלא פשוט מזמינים אולם 

מתחתנים. רק אחרי כן, כשמתחילות הבעיות, אזי 
ניגשים לקבל  מי שיש להם מעט ענוה ואמת, הם 

הדרכה. אבל יש כאלו, שגם עם בעיות קשות של 
ובטוחים  שלהם,  הגאווה  עם  נשארים  בית  שלום 
שהם יודעים איך להסתדר לבד, והתוצאות המרות 
המסקנה  לכת.  מרחיקות  הן  הזאת  הגאווה  של 
והאחריות של בני הזוג  המתבקשת היא, שמאחר 
לעצמם ולנפשות התלויות בהם היא כה עצומה, אין 
לקבל הדרכה  צריכים   – לשום ספקות  כבר מקום 
איך לחיות ביחד, ולקחת את שלום הבית כעבודה 
המאמרים  בדרת  של  המטרה  וזו  בחיים,  מרכזית 
תפקידם  את  לעשות  כלים  הזוג  לבני  לתת  הללו, 
לכך.  היסוד  הוא  בית  ושלום  בחיים,  ושליחותם 
ובאמת זה לא משנה מי מבני הזוג אשם בבעיות 
שיש להם בשלום הבית, ויתכן שדווקא האשה היא 
זו שצריכה יותר הדרכה, אך בשורה התחתונה הם 
ביחד. בפרט שאם האשה  לגשת להדרכה  צריכים 
תאמר לבעלה שרק הוא זה שצריך הדרכה, הוא לא 
יקבל את זה. הוא לא יסכים לקבל שהוא הבעייתי 
זקוק  שהבעל  במקרים  גם  לכן  המושלמת.  והיא 
את  לו  ותאמר  עמו,  עצמה  את  תשתף  להדרכה, 
מה שלמדנו בפרק זה, וכך תאמר:  "בעלי היקר. הרי 
אתה מבין שכמו שבדברים אחרים בחיים צריכים 
אדם  שחיי  בדברים  בפרט  הכשרה,  ולקבל  ללמוד 
ילמד  לא  אם   - למשל  רפואה  כמו  בהם,  תלויים 
האדם רפואה וירצה לשמש כרופא, הוא יוכל להרוג 
בעניין  גם  כן,  אם  הדרך.  זו  על  וכן  חלילה,  אנשים 
דבר  כאמור  שהם  ביחד,  ואישה  איש  של  החיים 
ולקבל  ללכת  בושה  בוודאי שאין  רב,  לימוד  שטעון 
ידי  על  ה',  ובעזרת  לנו.  יעזור  בוודאי  וזה  הדרכה, 
שיקבלו שני בני הזוג את ההדרכה המתאימה להם, 

על ידי זה יזכו לשלום בית ולחיים יפים ביחד.

שלום הבית שלי
052-2240696הרב שלום ארוש שליט"א

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו
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עד היכן כבוד הבריות
ומדי פעם  הוועד  פקיד  ניגרה ממצחו של  הזיעה 
מצחו.  את  במטפחתו  ומחה  ידו  את  הושיט  הוא 
עתיק,  בסגנון  בנוי  שהיה  הגבוה,  הירושלמי  בחדר 
באותם  חשב  לא  איש  מזגן  על  היה,  לא  מאוורר 
עת  שנה,  מתשעים  למעלה  לפני  זה  היה  ימים. 
ירושלים הצטופפו להם בשכונות העיר  רוב תושבי 

העתיקה.

יהודי ירושלים שלא עסקו במלאכה, והקדישו את 
עניות  מתוך  הקדושה  התורה  ללימוד  זמנם  רוב 

משוועת, היו מאושרים עד מאוד מחייהם.

עוד  וכל 
ידם  שהשיגה 
אחת  ארוחה 
ביום – הכלולה 
ת  ס ו ר פ מ
ר  ב י ק - ם ח ל
בשמן  מרוח 
ועליו  זית 
עגבניה  פיסות 
כנייר  דקיקות 
– לכל ילדיהם, 
יהודי  היו 
ירושלים חשים 
בגן-עדן  כאילו 

מצויים הם.

כיון  אולם, 
סוף  כל  שסוף 
אדם  צריך 
להביא פרנסה 
ביתו,  אל 

מפרישים  הגולה  בני  היו  ויהיו,  היו  תמיד  והוצאות 
יהודי  אל  יפה  בעין  אותו  ושולחים  מכספם  מעשר 

ירושלים הנאנקים ברעב.

זכות גדולה ראו לעצמם יהודי חו"ל, להיות שותפים 
ולהחזקת תלמידי החכמים  ליישוב הארץ  בממונם 

שבירושלים של מעלה.

הגולה,  מדינות  מכל  שהגיע  הכללי  מהכסף  חוץ 
ועשירות שהושיבו פקיד  גם קהילות מבוססות  היו 
מטעמם בירושלים, אליו שלחו תרומות מדי חודש 
בחודשו, וסכום זה היה מיועד באופן קבוע לקבוצת 

אברכים קבועה יוצאי אותה העיר.

חם  יום  באותו  ישב  ישראל,  רבי  הוועד,  פקיד 
במשרד הכולל, וחישב בראשו טורי מספרים בלתי 
נגמרים לצורך החלוקה שאמורה להתקיים בצהרי 
אותו יום. כסף שהגיע עבור חודש אדר שעבר, וחג 

הפסח הממשמש בפתח.

אברהם  רבי  הנאמן,  לעוזרו  פנה  הדעת  בהיסח 
רוזנפלד  למרת  וקרא  לך  לעברו:  וקרא  השמש, 
האלמנה ואמור לה שהגיעה עבורה מעטפה מבתה. 

רבי אברהם השמש יצא מיד לדרכו, אלא שאמרנו 
שאותו יום חם מאוד היה.

מנקרים  הספקות  החלו  דקות  מספר  ולאחר 
שמא  ללכת?  ישראל  רבי  לי  אמר  'למי  במוחו: 
לבלומנפלד? או אולי ברנפלד? אה, אני נמצא ממש 
זוננפלד  חיים  יוסף  רבי   – העיר  רב  של  ביתו  ליד 
(תאריך פטירתו י"ט באדר ב' תרצ"ב). בוודאי אליו 

התכוון רבי ישראל'. חשב השמש.

השמונים  בן  הישיש  והרב  בדלת,  ודפק  עלה 
ניגש  פלוס, 
ופתחה  לדלת 
ה  ח ו ו ר ל
פנים.  במאור 
ישראל  "רבי 
 , ר י כ ז מ ה
לקרוא  שלחני 
כדי  לכבודו 
לקבל מעטפה 
ה  ע י ג ה ש
 , " ם כ ר ו ב ע
השמש  גמגם 
במורא הכבוד. 

יוסף  רבי 
זוננפלד  חיים 
את  חגר 
חבש  אבנטו, 
כובע  את 
ה  ר ו ת י ת ה
ויצא  שלו 
ת  ו ר י כ ז מ ל
ונחרד  ישראל  רבי  ננער  בפתח,  משנכנס  הכולל. 
עצמו  הרב  הטריח  מדוע  רבי!  עליכם  שלום  מאוד: 
להגיע? היה הרב שולח מישהו ואני הייתי בא אליו 

בשמחה.

לי  אמר  השמש  בענווה:  התנצל  חיים  יוסף  רבי 
שקראת לי. 

רבי ישראל היה כהלום רעם: אני?! שאני אטריח 
את רב העיר?...

"השמש  מצחו.  על  ישראל  רבי  היכה  אהה... 
הטיפש. אני אמרתי לו לקרוא למרת רוזנפלד, והוא 
קרא לרב שליט"א. רק ישוב הנה ואלמדו דרך-ארץ 

וכבוד התורה מהם"...

הרב נחרד כולו: חלילה וחס. אוסר אני עליך לומר 
לו אפילו ברמז קל שטעה, וחלילה לך מלביישו! 

ולא נחה דעתו של רבי יוסף חיים, עד שלקח מידי 
המזכיר את המעטפה, ובמשך עשרים דקות שירך 
רגליו בחום, ועלה שלוש גרמי מדרגות בגילו המופלג, 
שלא  רוזנפלד,  למרת  המעטפה  את  למסור  כדי 
תצטרך היא להגיע למשרדי הוועד ביום חם שכזה...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

ילד  לגדל  אפשר  אי  ההורים.  של  מהשמחה 
מדוכאים,  ההורים  שני  שבו  בבית  בנפשו  בריא 
וודאי  ובכיינים,  עצבניים  מתוסכלים,  ממורמרים, 

שאין מה לדבר על אהבת תורה ויראת שמיים.

רפואה מדבקת
נגדיר את זה במושגים תורניים: כל ה"בין אדם 
לחברו" – תלוי בשמחה. צדקה וחסד ועזרה לזולת 
על  המשרה  שהיא  בשמחה  רק  לעשות  אפשר 
ביותר.  הגדול  החסד  והיא  נדיבות  רוח  האדם 
לתת צדקה בעצבות – זו עבירה: "ולא ירע ליבך 
בתיתך לו" -יוצא שצדקה נותנים רק עם חיוך, כי 
כמו שאומר  לב",  "רוע  בתנ"ך  נקרא  חיוך  חוסר 
מלך פרס לנחמיה: "מדוע פניך רעים ואתה אינך 
על  דיברנו  כבר  לב!"  רע  אם  כי  זה  אין  חולה? 
חיוך, אז טוב שתדעו שרק החיוך לבדו הוא חסד 
עצום. רבינו אומר שהוא ממש מציל אנשים ומונע 
התאבדויות. חיוך זה דבר מדבק. למדנו כמה טוב 
מחייך,  כשאתה  ונפש  בגוף  לעצמך  עושה  אתה 
אם כן כשאתה מחייך לאנשים, זה גורם גם להם 
לחייך וזה עושה את כל הטוב הזה גם להם. אתה 

ממש מרפא אותם, נותן להם רצון לחיות.

שלום ולא להתראות לכעס ולכסילות

מי  על  לכעוס  מאוד  קשה   – מדהים  דבר  עוד 
שמחייך חיוך אמתי מכל הלב. החיוך מרגיע את 
עצבניים  שהם  להיות  יכול  שסביבך.  האנשים 
רק מהחיוך שלך  ונרגעים  אותך  רואים  רק  והם 
אומרת  זאת  סביבך.  משרה  שאתה  ומהשמחה 
שאם רוצים לעשות משהו למען הסביבה, למען 
יהיה  שהעולם  ועמים,  אנשים  בין  בעולם  שלום 
מקום יותר טוב ויותר יפה, שכך יתגלה כבודו של 
הבורא בעולם שברא – אפשר לעשות את כל זה 

רק על ידי שמחה וחיוכים.

המתכון  מה  ההצלחות:  שבקצפת  והדובדבן 
הכוח  כל  השמחה.  רק  בלימודים?  להצלחה 
השכלי, המחשבתי, החשק בלימוד הכוח לחדש 
וליצור, ההשראה לכל דבר טוב גם בלימוד תורני 
והמעשיים,  התיאורטיים  הלימוד  סוגי  בכל  וגם 
הריאליים וההומניים, בין בחשבון בין בשפות ובין 
באומנות – הכול מקבל כוח ואנרגיה מהשמחה. 
גם בנושא זה קיצרנו והשארנו לכם הרבה שיעורי 
האם  ולחשבן:  להתבונן  ולהרחיב  להעמיק  בית, 

העצבות כאן תשתלם לי או שממש לא?

דרך ארץ קדמה לתורה
חכמים  ומוצלחים,  בריאים  כבר  אתם  ובכן 
באושר  חיים  ומוערכים,  אהובים  ויצירתיים, 
ובשלום עם הסביבה ועוד ועוד, מה עכשיו? עכשיו 
צריכים לדבר על העיקר: קשר עם הבורא, יראת 
כולם   – אמונה  ובעיקר:  ותפילה,  תורה  שמיים, 
כי כמו שבכל התחומים  אפשריים רק בשמחה. 
מכך  ויותר  כך  בשמחה,  תלויה  ההצלחה  כל 
בעבודת ה' שעליה נאמר: "עבדו את ה' בשמחה!" 
כי השמחה היא הלב של היהדות. יהודי לא שמח 
בעיניו  שווים  אינם  והמצוות  התורה  מראה שכל 
והם לא סיבה לשמוח בהם, ומידה טובה מרובה 
ברוך  לקדוש  גדול  כבוד  היא  שהשמחה במצוות 
הוא והיא משפיעה על האדם רוב ברכות וישועות.

ה' יזכנו לעובדו בשמחה גדולה ובלב שלם מתוך 
בריאות והצלחה וכל טוב.

בברכת שבת שלום ומבורך
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העולם נחלק לחמישה מדרגות אנושיות שהן, בור, 
עם הארץ, גולם, חכם, חסיד. הבור הוא זה שאין לו 
לא חכמה ולא מוסר, ולכן נקרא בור, שדומה ל'שדה 
- בור' שהיא קרקע שאי אפשר לזרוע בה דבר. עם 
הארץ הוא מי שיש לו לו מוסר אבל אין בו חכמה, 
בזה  הארץ  לישוב  שמועיל  הארץ,  עם  נקרא  ולכן 
עם  ייטיב  ובמידותיו  ומתן,  ומשא  מלאכה  שעושה 
זולתו. הגולם הוא זה שיש בו חכמה ודרך ארץ אך 
כמוהו כחומר גלם שלא הושלמה צורתו,  וזו מציאות 
רוב  זה שקנה את  הוא  בני האדם. חכם  ככל  רוב 
מעלות המידות והתחדד הרבה בשכלו. חסיד הוא 
החכם שהוסיף והתעלה עד שהתקרב אל השלמות, 
שעושה  התוספת,  שם  על  חסיד,  נקרא  זה  ומפני 

לפנים משורת הדין ומתחסד עם קונו. 

את הדברים הללו אומר הרמב"ם בפרושו למשנה, 
גולם  מגדר  לצאת  כיצד  אותנו  מנחה  הוא  ושם 
מצריך שבעה  וזה  והחסידות,  אל החכמה  ולעלות 
ושבעה בחכם, חכם  שלבים "שבעה דברים בגולם 
אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין, ואינו 
שואל  להשיב,  נבהל  ואינו  חבירו,  דברי  לתוך  נכנס 
ועל  ראשון  ראשון  על  ואומר  כהלכה,  ומשיב  כענין 
אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, 

ומודה על האמת, וחילופיהן בגולם". 

נקודה מרתקת העולה מפירוש הנשר הגדול היא 
המעלים  השלבים  מן  ארבעה  שלדבריו  העובדה 
ורק  המידות,  בטוב  קשורים  'חכם'  לדרגת  אותנו 
שלשה קשורים לחריפות השכל. כי זה שאינו מדבר 

בפני מי שגדול ממנו (1) או זה שאינו נכנס אל תוך 
שלא  במה  מתפאר  שלא  זה  וכן   ,(2) חברו  דברי 
ידע (6) וזה שמודה על האמת, היינו שלא מתעקש 
ולהחליק  הזדמנות  לו  כשיש  גם  האמת  להכחיש 
ולהטעות (7), כל אלו הם הנהגות הקשורות למעלת 
ענווה  ענווה,  לפתח  מהאדם  הדורשות  המידות, 
שמולידה איפוק וכנות וחתירה מתמדת אל האמת. 
היינו מה שהוא שאינו  הנותרות  ושלושת המעלות 
 ,(4) כהלכה  ומשיב  כעניין  שואל   ,(3) להשיב  נבהל 
הן   (5) אחרון  אחרון  ועל  ראשון  ראשון  על  אומר 
החיים,  משימת  את  המשלימות  שכליות,  מעלות 

לצאת מגדר גולם ולעלות אל החכמה.

נמצא, שלא הידע הרב הוא שמכתיר את האדם 
בכתר החכמה אלא דווקא המוסר, ולכן אמר שלמה 
"ַהֲחֵזק ַּבּמּוָסר, ַאל ֶּתֶרף, ִנְּצֶרָה, ִּכי ִהיא ַחֶּייך" (משלי 
שמחזיק  אדם  כמו  במוסר  להחזיק  שצריך  יג)  ד 

בניצרת הרימון, שעליו להיות דרוך.

ולמרות שצריכים את כל המידות כדי להעפיל אל 
החכמה, המידה הנעלה ביותר היא להיות מודה על 
שהתורה  זו,  יכולת  ואצילית  גדולה  כך  כל  האמת. 
הייתה תכונתו של אדון הנביאים  לנו שזו  מספרת 
למרות  ְּבֵעיניו"   ַוִּייַטב  מֶׁשה  "ַוִּיְׁשַמע   - בו  שנאמר 
לו,  ורק  לו  קשובים  ישראל  וכל  הדור,  גדול  שהיה 

הודה ואמר טעיתי, והיה זה לנוכח כולם.

הרוב,  שהרי  בעיניך,  קלה  זו  מידה  תהיה  ולא 
להעמיד  פינה  ומכל  צד  מכל  מחזרים  כשטועים, 

טעותם ולאמת השקר, ואדרבא, ככל שיהיה האדם 
גדול ומכובד יותר בעיני הבריות כך יגדל אצלו הקושי 
גדול  אדוננו  כן  לא  טעה,  אם  האמת  על  להודות 
הנביאים העניו מכל האדם אשר על פני האדמה, 

אשר לא קם ולא יקום כמוהו.

כשרות המוצרים לפסח חלק א'
הקדמה – נושא זה של כשרות המוצרים הינו לוטה 
בערפל. בעבר כאשר אדם היה יוצא לשוק היה יכול 
לקנות כמעט כל דבר שחפץ קודם הפסח ולא היה 
חשש של חמץ, מה שאין כן בזמנינו הרבה מוצרים 
ייצור  תהליך  עוברים  ותמימים  כטבעיים  נראים 
כשרותם  עם  בעיה  להיות  עלולה  כן  על  בתעשיה, 
של מוצרים אלו לפסח ולכן יש להקפיד על כל מוצר 
שקונים ולוודות שיש עליו כשרות לפסח, ולהתייחס 

לכל דבר שאין עליו כשרות לפסח כאל ספק חמץ.

כל תמצית טעם מורכבת מעל 30 רכיבים שונים 
שעלולים להכיל חמץ או קטניות (למי שאינו אוכל קטניות 
בפסח) וכמו כן צבע מאכל עלול להכיל חומר שיש בו 

חשש חמץ. כמו כן המייצבים עלולים להכיל עמילנים 
שיכול להיות שהופקו מחיטה (עמילן מופק מחיטה, 
תירס, או תפו"א וכאשר הכימאי בודק את המוצר, 
אין לו דרך לדעת האם העמילן הוא של חיטה או 
תפו"א, ולכן יש להתייחס לעמילן כאל ספק חמץ). 
לכן כאשר עושים קניות לפסח יש להקפיד ולבדוק 

שיש עליו את חותמת הכשרות של המוצר לפסח.

בשר ודגים

בשר או דגים שנקנו טריים מן השוק, אינם צריכים 
כשרות לפסח, משום שאין בהם שום תהליך ייצור. 
אמנם בשר קפוא או דגים קפואים חייבים כשרות 

לפסח.

כידוע שכל בשר קפוא מכיל 10%  לדבר:  הסיבה 

ממנו  יוצאים  ואינם  בו  ספוגים  המים  אמנם  מים, 
בשעת ההפשרה אלא רק אחר הבישול, ולכן כאשר 
גוש בשר קפוא בסיר, אחר הבישול הוא  מבשלים 
המים  כיצד  בתחילה.  שהיה  יותר ממה  קטן  נהיה 
הנקרא  חומר  בו  מזריקים  הבשר?  בתוך  נספגים 
"פוספטים", הפוספטים גורמים למים להיספג בתוך 
הבשר, ופעמים שמזריקים הרבה מאד מים עד אשר 
חוק שצריך  יש  כי  לפי התקן,  אינו  הערך התזונתי 
חלבון  מזריקים  לכן  חלבונים,  של  מסויימת  רמה 
סויה או עמילן שיכול להיות חמץ. כנ"ל בשר טחון 
כשרות  עליהם  שאין  נקניקיות  כנ"ל  מעובד.  ובשר 
לפסח, יכולה להיות בהם תערובת עמילנים, כמו כן 
העטיפה של הנקניק מכילה לקטוז העשוי מקטניות 

שיכול להוות בעיה למי שאינו אוכל קטניות בפסח.

כמו כן כל הדגים הקפואים צריכים הכשר לפסח 
ואפשר שהזריקו לתוכם עמילנים. וכן שימורי הדגים, 

יכול להיות מוזרקים בעמילן.

תהליכים  שעברו  קפואים  בדברים  דווקא  זה  כל 
אינם  וכדומה,  טריים  דגים  או  בשר  אבל  בייצור, 
הקפיאו  אם  אף  לפסח,  מיוחדת  כשרות  צריכים 

אותם לאחר הקניה.

גבינות

גבינות מחייבות כשרות לפסח. כיום תהליך ייצור 
הגבינה הוא על ידי מחמצות וכדי להרבות בהם את 
החיידקים מוסיפים כל מיני דברים מחמץ גמור, ולכן 

צריך להקפיד על כשרות לפסח.

רטבים, ממרחים, תבלינים

יש  וכדו',  קטשופ  וביניהם  למיניהם  הרטבים  כל 
תמרים,  ממרחי  כן  כמו  עמילנים.  תערובת  בהם 
שוקולד, ריבות וכדומה מכילים עמילנים. וכן תבלינים 
בדרך כלל מעורבים בקמח או בעמילנים, ולכן בכל 

אלו חייב כשרות לפסח.

שמן סויה וקנולה

שמן סויה וקנולה צריכים כשרות מיוחדת לפסח, 
ונתערבו  ייתכן  השמן  של  הייצור  שבתהליך  מכיון 
דגנים של חיטה, ולכן יש להקפיד לקנות דווקא כשר 

לפסח.

אפיה,  נייר  סופג,  נייר  מנג'טים,  קרטון,  כוסות 
מגבות נייר

תערובת  של  חשש  יש  הנייר  מוצרי  שבכל  אף 
מוצרי  בכל  להשתמש  מותר  מקום  מכל  עמילנים, 
הנייר ללא כשרות מכיון שעמילנים אלו היו פגומים 
נייר סופג,  כוסות קרטון,   – כולל  זה  כן, היתר  לפני 
יצחק  הרב  הגאון  הראש"ל  לי  הורה  (כך  וכדומה.  מנג'טים 

יוסף שליט"א).

חומרי ניקוי לבית

ראוי  שאינו  עד  לגמרי  לאכילה  שפגום  דבר  כל 
לאכילת הכלב אין עליו חשיבות של אוכל, וממילא 
ואינו צריך הכשר,  מותר להשתמש בו אפי' בפסח 
שותה  או  אוכל  אינו  הניקוי שאדם  חומרי  כל  ולכן 

מותרים בשימוש ואינם צריכים הכשר לפסח.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

...ַאַחר ּפּוִרים קֹוִרין ָּפָרַׁשת ָּפָרה, ַּבְּתִחָּלה הּוא 
ַנֲעָׂשה   ְוַאַחר-ָּכ ַהֻּפר,  ֵׁשם  ַעל  ּפּוִרים  ִּכי  ּפּור, 
"ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים  ְלֶפַסח:  ֲהָכָנה  ֶזה  ְוָכל  ָּפָרה, 
ּפּוִרים  ֵצרּוף  ַהְּקדֹוָׁשה  ַּבּתֹוָרה  ּוְמֻרָּמז  ְוכּו'",  ְוכּו' 
ַהִּנּגּון  ּוְתנּוַעת  ֶּפַסח,  ֵמִעְנַין  ֶׁשְּמַדֵּבר  ְּבַהָּפסּוק 
ְוַהּנֹוָרִאים,  ַהְּקדֹוִׁשים  ְוַהָּיַדִים  ָהֵעיַנִים  ִּבְרִמיזֹות 
ְוַרֵּבנּו  ַהָּקדֹוׁש, מֹוֵרינּו  ַּתְלִמידֹו  ָלנּו  ַמְרֶאה  ֶׁשָהָיה 
מֹוַהְרַנ"ְּת ְזצּוַק"ל, ַּגם-ֵּכן ִאי-ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֲאִפּלּו 
ַמה  ּוִבְפָרט  ִּבְכָתב.  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ָּפִנים  ֶאל  ָּפִנים 
"ִּבְתִחיָלה  ְוָחָזק,  ָרם  ְּבקֹול   ַאַחר-ָּכ ִהְתִחיל  ּׁשֶ
ַהִּמְצֹות  ָּכל  ְוַעל-ֵּכן  ִמֶּפַסח,  ַהְתָחלֹות  ָּכל  ָהיּו 
ְּבקֹול   ּוָמַׁש "ְוַעְכָׁשיו"  ִמְצַרִים  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֵהם 
ַמה  ִּבְׁשִתיָקה.  ְוִנְׁשַאר  ְרָגִעים  ַּכָּמה  ְנִעיָמה, 
ִלְׁשמֹוַע  ָזכּו  ֶׁשאְזֵנינּו  ַאְׁשֵרינּו,  ְּנַדֵּבר,  ּוַמה  ּנֹאַמר 
מֹוַהְרַנ"ְּת  ָמָרן  ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה   ֵאי ּוִבְפָרט  זֹאת,  ָּכל 
 ַהַּז ְּבִלּבֹו  ֶׁשִּנְתנֹוֵצץ  ֵהיָכן  ַעד  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה, 
ִּגָּלה  ֵּתֶכף   ְוַאַחר-ָּכ ֵצרּוִפים,  ְּבַכָּמה  זֹאת  ָּכל 
ַהִּתּקּון ֶׁשל ַהּיּוד ִמְזמֹוִרים ִּבְפָרִטּיּות ְוִהְזִהיר ָאז 
ְלדֹורֹות ְּבַהְבָטָחה ְגדֹוָלה ְּבֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֶׁשַּיֲעמֹד 
ִקְברֹו  ַעל  ֶׁשָּיבֹוא  ִמי  ָּכל  ָּתִמיד  ֶסָּלה  ְּבֶעְזָרֵתינּו 

ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְוכּו'. (שיש"ק א-קנט)

פנינים
חסידות ברסלב
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מחברת התודה שלי (חלק ב')
ָמה  ִהְתעֹוֵרר.  ְּיהּוָדה  ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  "הֹו, 
י. ִתּ ַּיׁשְ לֹוְמָך, ָחמּוד?" לֹא ָעִניִתי. ְקָצת ִהְתּבַ ׁשְ

נּו  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְקָצת  ִהְדַאְגּתָ  ָחמּוד,  "ְיהּוָדה 
ׁש  א. ֲאִני ַמּמָ א ְוֶאת ִאּמָ ְמֻיָחד ֶאת ַאּבָ ּפֹה. ּבִ
ָנה  ּפָ ְוָאז  טֹוב".  ְוִנְרֶאה  ֵעָרִני  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵמַח  ׂשָ
ה  ְקַטּנָ ָעָיה  ּבְ ָלנּו  "ֵיׁש  ְוָאַמר:  י  ְלִאּמִ ָהרֹוֵפא 
ֶבר יֹוֵתר  ֶ ַהּשׁ ֵרר ׁשֶ ל ְיהּוָדה. ִמְתּבָ ִעם ָהֶרֶגל ׁשֶ
ִעם  ר  ְלַדּבֵ ְוָהַלְך  ְבנּו".  ָחׁשַ ׁשֶ ה  ִמּמָ ְך  ְמֻסּבָ
ְלַאַחר  ַמע.  ֶאׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַלַחׁש  ּבְ ה  ּנָ ּפִ ּבַ א  ִאּמָ
ִנְרֲאָתה  א  ְוִאּמָ ָהַלְך  ָהרֹוֵפא  ְקָצָרה,  יָחה  ׂשִ

ֻמְדֶאֶגת.

י  ַאְלּתִ ׁשָ ָהרֹוֵפא?"  ָאַמר  ָמה  א,  "ִאּמָ
ְדָאָגה. ּבִ

ֵסֶדר.  ּבְ ִיְהֶיה  ַהּכֹל  ְיהּוָדה,  ְדַאג,  ּתִ "ַאל 
יק ַרק  ַיְסּפִ ָך לֹא  ּלְ ׁשֶ ֶבר  ֶ ּשׁ ּלַ ׁשֶ ָהרֹוֵפא ָאַמר 
ִטּפּול".  הּו  ֵאיֶזׁשֶ ם  ּגַ ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֶבס.  ּגֶ

קֶֹצר רּוַח. י ּבְ ַאְלּתִ "ֵאיֶזה ִטּפּול?" ׁשָ

ְמָעה  ּדִ ׁשֶ ָרִאיִתי  ֲאָבל  ָעְנָתה,  לֹא  א  ִאּמָ

י. ַאְגּתִ ְקֵצה ֵעיָנּה. ּדָ ֶצת ּבִ ְמַבְצּבֶ

ֶאת  ְוָקַטע  ַלֶחֶדר  א  ַאּבָ ִנְכַנס  ְלֶפַתע 
ֻקְפַסת  ֶהֱחִזיק  ָידֹו  ּבְ ַהְמִעיָקה.  ִתיָקה  ְ ַהׁשּ
תּוב ָעָליו  ּכָ דֹול ׁשֶ לֹון ּגָ ים ִצְבעֹוִנית, ּבָ ּקִ ַמְמּתַ
ם  ׁשֵ ּבְ ִצְבעֹוִנית  ְוחֹוֶבֶרת  ֵלָמה',  ׁשְ 'ְרפּוָאה 

י". ּלִ ֶרת ַהּתֹודֹות ְוַההֹוָדאֹות ׁשֶ "ַמְחּבֶ

סֹוף  ִהְתעֹוַרְרּתָ  ׁשֶ ֵמַח  ׂשָ ֲאִני  ֵאיְך  "ְיהּוָדה, 
רֹוָצה  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ י.  ַאְגּתִ ּדָ ְך  ּכָ ל  ּכָ סֹוף. 
ָלֶהם  י  ָאַמְרּתִ ֲאָבל  אֹוְתָך,  ִלְראֹות  ָלבֹוא 
ָמָחר  אּוַלי  ּוְמנּוָחה.  ֶקט  ׁשֶ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשֶ

יׁש טֹוב". ה ַמְרּגִ ַאּתָ ר ׁשֶ ָיבֹואּו. ֲאָבל ָהִעּקָ

ֶרֶגל, ְוָהרֹוֵפא  א, ּכֹוֵאב ִלי ְמאֹד ּבָ "ֲאָבל ַאּבָ
יק". ֶבס לֹא ַמְסּפִ ּגֶ אֹוֵמר ׁשֶ

ְוָאַמר  א  ִאּמָ ְלִכּוּון  ֻמְדָאג  ל  ּכֵ ִהְסּתַ א  ַאּבָ
הּוא  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְדַאג,  ּתִ "ַאל  ִלי: 
ל  ּכָ א  ְלַרּפֵ ָיכֹול  הּוא  ְוַרחּום.  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא 
ֵמָהאֶֹכל  ְקָצת  ּתֹאַכל  ו  ַעְכׁשָ עֹוָלם.  ּבָ ֶרֶגל 
ָאַמר  ָלנּוַח",  ה  ּוְתַנּסֶ ְלָך,  ְלָחה  ׁשָ א  ְבּתָ ּסַ ׁשֶ

א  ִחי. ַאּבָ ָער ְוֶאת ַהּלֶ ף ִלי ֶאת ַהּשֵׂ א ְוִלּטֵ ַאּבָ
ְהָיה ְמֻאָחר,  ּנִ י ְקָצת, ּוְכׁשֶ ֲארּו ִאּתִ ִנׁשְ א  ְוִאּמָ

י ְוָיְצאּו ֵמַהֶחֶדר. ּנִ ִנְפְרדּו ִמּמֶ

ִליׁשֹן,  ָלֶלֶכת  ָאמּור  ָהִייִתי 
הּו ִהְטִריד אֹוִתי ְולֹא  ֶ ַאְך ַמּשׁ
י  ִהְתַחְלּתִ ְמנּוָחה.  ִלי  ָנַתן 
ָבר ָיכֹול ִלְהיֹות  ִלְדאֹג. ָמה ּכְ

י? ּלִ ִעם ָהֶרֶגל ׁשֶ

ֵסֶפר  ּבְ ָקָראִתי  ַעם  ּפַ
אּוַנת  ּתְ ָעַבר  ׁשֶ ֶיֶלד  ַעל 

יֹוֵתר  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ָרִכים  ּדְ
ְוהּוא  ֵחק,  ּוְלׂשַ ָלרּוץ 
ָעצּוב.  ְמאֹד  ָהָיה 
ַחִּיים  ּבְ ם  ּגַ י  ְרּתִ ִנְזּכַ
הּוא  ׁשֶ א'  ה  ּתָ ִמּכִ

ם צֹוֲחִקים ָעָליו,  ְקָצת צֹוֵלַע ְוֻכּלָ
י ְלַעְצִמי 'אּוַלי ֲאִני ֶאְהֶיה  ְבּתִ ְוָחׁשַ

מֹוהּו...'  ּכָ

המשך יבוא בשבוע 
הבא

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים
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הזוכה השבועי בהגרלה
אהרון ביטון (9.5, ביתר עלית) 
גם אתה יכול לזכות, שלח לנו סיפור תודה
ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

בפרשתינו (ויקרא י ב) מסופר שאש יצאה ושרפה 
את בני אהרון, באילו עוד מקומות נוספים בתורה 

מתואר מצב בו יוצאת אש מה'?
פתרון "ויקרא": בשבועות קיבלנו את התורה, אמנם מתוך 

כפיה, בפורים קיבלנו מחדש את התורה אך מתוך אהבה.

הזוכה: אריאל ס. חצור הגלילית

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ַהחֹר ַּבֵּלב ֶנְעַלם
ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  טֹוב.  ְּבַמָּזל  ִּתינֹוק  נֹוַלד  זּוג  ִלְבֵני 
הֹוִדיעּו ָלֶהם, ֶׁשֵּיׁש ְּבָעָיה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק, ְוֵיׁש ֲחָׁשׁש 
ְלֶנֶקב ְּבֶאָחד ֵמַחְדֵרי ַהֵּלב. ְּכָכל ֶׁשִהְמִׁשיכּו ַּבְּבִדיקֹות, 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֻּמְכָרִחים  ָהרֹוְפִאים,  ִהְׁשַּתְכְנעּו  יֹוֵתר   ָּכ
ִנּתּוַח ֵלב ָּפתּוַח, ֶׁשֶּזה ָּדָבר ְמאֹד ְמֻסָּכן, ִּבְפָרט ְלִתינֹוק 
ְזַמן  ְוַגם הֹוִדיעּו ַלהֹוִרים ֶׁשֵאין ַהְרֵּבה  ָּכֶזה ָקָטן, ר"ל. 
ַההֹוִרים  ְוָגֵדל.   הֹוֵל ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ַהחֹר  ִּכי  ְלַחּכֹות, 
ִהְתִחילּו  ֵהם  ָהֱאמּוָנה.  ְלֶעְזַרת  ָּפנּו  ַהַּצַער,  ֲהלּוֵמי 
ָלֶלֶכת ִמַּצִּדיק ְלַצִּדיק, ְלַבֵּקׁש ֶאת ֲעָצתֹו ְוֶאת ִּבְרָכתֹו, 
 ּוְבַעְצָמם ִהְרּבּו ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ְּבָנם. ַא
ְּכָכל ֶׁשַהְּזַמן ָחַלף, ִהְמִׁשיכּו ַהְּבִדיקֹות ְלַהְראֹות ְּתמּוַנת 
ַמָּצב ְׁשִליִלית, ְוָהרֹוְפִאים ַאף ֵהֵחּלּו ְלַהְפִעיל ַלַחץ ַעל 
ַהּזּוג ַהָּצִעיר, ֶׁשְּיַבְּצעּו ְּכָבר ֶאת ַהִּנּתּוַח, ַאֶחֶרת ַהַּמָּצב 

ִיְהֶיה ְמֻסָּכן. 

ַאַחת ֵמַה'ַּתֲחנֹות' ֶׁשל ַההֹוִרים ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה ְוֵעָצה 
ָהְיָתה ֶאְצִלי. הֹוֵריִתי ָלֶהם ָלֶלֶכת ְלִצּיּון ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש 
ָהִאיׁש  ַּגם  ַיֲעׂשּו,  ְוָׁשם  זיע"א,  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ַהּתֹוָדה   ְּבֶדֶר ִהְתּבֹוְדדּות  ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  ה,  ָהִאּׁשָ ְוַגם 
ְלֵמירֹון,  ְוָהְלכּו  ְּבקֹוִלי  ָׁשְמעּו  ֵהם  ַהֶּיֶלד.  ַעל  ְוַההֹוָדָאה 
ְוִהְתִחילּו ֶאת ַהִהְתּבֹוְדדּות, ֲאָבל ְׁשֵניֶהם א ֶהֱחִזיקּו 
ִנְׁשְּברּו. ְּכֶׁשָחְזרּו  ְוַאֲחֵרי ִּכְׁשָעַתִים  ַמֲעָמד ֵׁשׁש ָׁשעֹות, 
ְּבִלּבֹו  ֶׁשַהחֹר  ַהחֹוִלים,  ִמֵּבית  הֹוָדָעה  ִקְּבלּו  ְלֵביָתם, 
ֶׁשל ְּבָנם ְּכָבר ָּגַדל ְּבצּוָרה ְמֻסֶּכֶנת, ּוֻמְכָרִחים ְלַהְכִניסֹו 
ְלִנּתּוַח ִּבְדִחיפּות. ֵהם ָנְסעּו ְּבֵלב ָּכֵבד ְלֵבית ַהחֹוִלים, 

ֶאת  ְלַהְכִניס  ַלַחץ,  ֲעֵליֶהם  ִהְפִעילּו  ָהרֹוְפִאים  ְוָׁשם 
ְלַמֲעֶׂשה  ְיכֹוִלים  ֵהם  א,  ְוִאם  ִמָּיד,  ְלִנּתּוַח  ַהֶּיֶלד 

ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו, ה"י.

ה ָּבְכָתה ְּבִלי ֲהפּוָגה.  ְּבֵני ַהּזּוג ָהיּו ְּבַצַער ָּגדֹול ְוָהִאּׁשָ
ַעד  ָׁשָעה  ְּבִדּיּוק  ָלנּו  'ִנְׁשֲאָרה  ַּבְעָלּה:  ָלּה  ָאַמר  ְוָאז 
ַרָּבה  ּתֹוָדה  ְׁשֵלָמה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש ַנִּגיד  ּבֹוִאי  ַהִּנּתּוַח. 
ַלה' ַעל ַהָּצָרה ַהּזֹאת'. ָיְׁשבּו ְּבֵני ַהּזּוג ַּבֲחַדר ַהַהְמָּתָנה 
ַּבל  ְוִלָּבם  ּתֹוָדה  ִמְלֵמל  ּוִפיֶהם  ְּבֵעיֵניֶהם,  ְּכֶׁשְּדָמעֹות 
ְלַהֲחִזיק  ַאִּדיר  ַמֲאָמץ  ָעׂשּו  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש  ָּכ ִעָּמם. 

ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה.

ַהִּנּתּוִחים.  ַלֲחַדר  ְּבָנם  ֶאת  ִהְכִניסּו  ָׁשָעה  ַאֲחֵרי 
ָעַבר ְזַמן ָמה, ְוָהרֹוֵפא יֹוֵצא ֵמֲחַדר ַהִּנּתּוִחים ּוְמַבֵּקׁש 
בּוִרים ָלֶגֶׁשת ְלִמְׂשָרדֹו. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו, ָאַמר  ֵמַההֹוִרים ַהּׁשְ
ָלֶהם ְּבִׂשְמָחה ְמהּוָלה ִּבְמבּוָכה: "ֲאִני ַמָּמׁש ִמְתַנֵּצל 
ַעל ָּכל ַה'ִּטְרטּוִרים' ֶׁשָהיּו ְלִחָּנם. ִלְפֵני ַהִּנּתּוַח ֶהְחַלְטנּו 
ִּגִּלינּו  ַלֶּיֶלד,  ִצְנּתּור  ָעִׂשינּו  ְוַכֲאֶׁשר  ִצְנּתּור,  לֹו  ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום חֹור ַּבֵלּב. ֵאין לֹו ׁשּום ָּדָבר, ְוהּוא ָּבִריא 
ָלַקַחת  ּתּוְכלּו  ֵמַהַהְרָּדָמה,  ֶׁשִּיְתאֹוֵׁשש  ָּבֶרַגע  ְלַגְמֵרי. 
אֹותֹו ַהַּבְיָתה. ְּבֵׁשם ַהַהְנָהָלה ְוֶצֶות ֵּבית ַהחֹוִלים, ֲאִני 

ִמְתַנֵּצל ַעל ִאי ַהְּנִעימּות".

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
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מה הולך לקרות לך כשתתחיל לשמוח?
חבילת ההטבות

מה משותף לבריאות, עיכול תקין, שיפור הראייה, 
בשפע,  פרנסה  טובה,  זוגיות  אינטלגנציה,  פיתוח 
ולעוד  הילדים,  ובחינוך  בחברה  בעסקים,  הצלחה 
הם  כולם   – נכון  ניחשתם  אחרים?  רבים  דברים 
תוצאה של שמחה! בשבועות האחרונים דיברנו על 
השמחה ונמשיך בכך גם השבוע, ונמנה חלק קטן 

ממעלות ויתרונות השמחה.

נתחיל בכך ששמחה זה קודם כול בריאות בגוף 
כך,  על  מצביעים  והשיטות  המחקרים  כל  ובנפש. 
לחכמה  המחוברים  להבדיל,  ישראל  חכמי  אבל 
האלוקית כבר כתבו על כך כבר לפני שנים רבות. 

אלה מעט מדברי הקיצור שולחן ערוך:

ויהיה בטוב לבב  "הרוצה לשמור את הבריאות... 
החום  לגדל  סיבה  היא  כי  הממוצעת,  ובשמחה 
ולחזק  המותרות,  ולדחות  המאכל,  ולעכל  הטבעי, 
אור העיניים וכל ההרגשות, וגם יתחזק כוח השכל". 
וגם  השמחה,  היפוך  היא  "הדאגה  זאת:  ולעומת 
היא מזקת, לפי שמקררת את הגוף, ויתקבץ החם 

הטבעי אל הלב ויביאהו אל המוות".

בריאות גוף ונפש
הקונבנציונלית  והרפואה  המחקר  עולם  גם  ואכן, 
אחד  פה  מסכימים  הטבעית  הרפואה  עולם  וגם 
בכל  ביותר  ומשמעותי  מרכזי  מרכיב  שלשמחה 
בריא.  חיים  אורח  על  ובשמירה  ריפוי  של  תהליך 
המערכת  לשיתוק  גורמות  וחברותיה  העצבות 
גורמים  והשמחה  הנפשי  הרוגע  ואילו  החיסונית 
למערכת החיסון שלנו לעבוד בעוצמה המקסימלית.

העצבות היא גורם מספר אחת לאכילה "מנחמת" 
ושאר  ומלוחים  מתוקים  מיני  כל  של  ולאכילה 
משמעותי  מרכיב  בוודאי  שהיא  כך   – בישין  מרעין 
מהרגלי  הנובעות  המחלות  ובשאר  יתר  בהשמנת 

ופשוט  לב.  ומחלות  סוכרת  כמו  מעוותים  אכילה 
שההשפעה שלה על בריאות הנפש היא מכריעה.

אדם כועס ועצבני – נמצא בסיכון גבוה יותר לחלות 
במחלות רבות. וכאשר אדם עובד על השמחה, הוא 
הרבה יותר רגוע ולא מרבה להתרגז. כך שלפעמים 
במקום להילחם במידת הכעס ולנסות להוריד את 
הלחץ – עדיף פשוט להרבות בשמחה. וכך במקום 
אור  מרבים  אנחנו  מקלות  עם  החושך  את  לגרש 

והחושך נעלם מאליו.

כלי עוצמתי לריפוי – בחינם ובקלות!
לפני שנמשיך למנות את יתרונות השמחה נעצור 
לרגע וניתן לכם טיפ קטן-גדול, כלי מעשי. השמחה 
היא בחירה – וישנן דרכים מעשיות ופשוטות לבחור 

בשמחה, אבל איך עושים את הצעד הראשון?

ידוע  בכוח!  תחייך  תחייך!  היא:  התשובה  ובכן, 
שכאשר אדם מחייך אפילו חיוך מאולץ – זה גורם 
לו לשמחה פנימית ומעלה לו את מצב הרוח. לחיוך 
הוא  הבריאות:  על  וחשובות  גדולות  ישנן השפעות 
מערכת  את  מחזק  בחיים,  המתח  את  מפחית 
החיסון, מביא ליצירה מוגברת של תאי דם לבנים, 

יוצר תחושת רווחה ואפילו מפחית כאב פיזי ונפשי 
– כן כן, החיוך משכך כאבים. זאת אומרת גם אם 
ובהמשך  התרופה,  הוא  החיוך  לך,  כואב  באמת 

נראה יתרונות נוספים.

כאן מגיע התפקיד שלך לשים לב ולהתבונן – האם 
את  בשבילה  להפסיד  מוצדקת  מספיק  סיבה  יש 
והנפשית? גם אם  ואת הרווחה הגופנית  הבריאות 
קרה לך דבר מעציב – האם זו סיבה שבגללה כדאי 
בהחלט  זה  אחת  צרה  הבריאות.  את  גם  להרוס 

מספיק. חבל להוסיף עוד צרות.

הצלחה פורצת גבולות
אז בריאות כבר יש לנו. מה עכשיו? עכשיו אנחנו 
כוח  הרבה  יש  לשמחה  בחיים.  להצליח  גם  רוצים 
להביא לאדם גם פרנסה. ממש כך. שמחה מביאה 
כסף. אבל זה לא רק כסף. הצלחת החיים העיקרית 
היא הצלחה חברתית, קודם כול זוגיות טובה, יחסי 
אנוש נכונים ובעיקר יחסים טובים ובריאים גם עם 
עם  וגם  המורחבת,  המשפחה  עם  וגם  הילדים 
השכנים, וגם בקשרים עסקיים וגם במקום העבודה. 

בקיצור – בכל מעגלי החברה בחיים.

האם צריך מחקרים בכדי להוכיח שכל המערכות 
זה לא  ומבוססות על שמחה? האם  בנויות  האלה 

מובן מאליו?

השמחה קושרת קשרים
אדם שמח ומחייך הוא אדם אהוב ומוערך, רוצים 
את קרבתו, נמשכים אליו, מרגישים טוב בסביבתו, 
הוא משדר ביטחון, סומכים עליו, מקבלים ממנו. זה 
עבודה  מקום  למציאת  טוב  זה  זיווג  למציאת  טוב 
ולכאלה  מכירות  לאנשי  טוב  וזה  בעבודה  ולקידום 
שבונים קשרי מסחר ועסקים. מה תרצה יותר מזה? 
את  לחזק  עשויה  השמחה  כמה  טוב  תחשוב  אז 
בריאות  גם  חייך.  של  המשמעותיים  הקשרים  כל 
והחינוך  וגם כל האישיות  והנפש של הילדים  הגוף 
– הכול מתחיל  כל היהדות שלהם  והעיקר,  שלהם 
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מוב חיספין
בעה 20:30

יום „',
כ"ז ‡„ר ב' (03/04/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ה',
כ"ח ‡„ר ב' (04/04/19)
בי"כ ע" חללי ˆה"ל 

המעפילים פינ המˆו„ה,
בעה 21:30

חולוןירוליםרמ ה‚ולן

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

בריאות, עיכול תקין, 
שיפור הראייה, פיתוח 
אינטלגנציה, זוגיות 
טובה, פרנסה בשפע,

זה חלק קטן ממעלות 
השמחה
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זה כאשר הוא מתחבר עם שונאי התורה ההולכים 

החיבור  ו'  בדרכו של הנחש, הרי הוא פוגם באות 

שמתחבר עם מי שאין ראוי להתחבר עמו.

על פי האמור נשכיל להבין הטעם שלקח יעקב 

כי  כמשכון,  ו'  האות  את  אליהו  של  משמו  אבינו 

ישראל  את  להכין  הוא  הנביא  אליהו  של  תפקידו 

את  שירבה  ידי  על  העתידה,  הגאולה  לקראת 

וירחיק אותם מחוקות  והאחדות בישראל  השלום 

שולח  אנכי  "הנה  ג-כג(:  )מלאכי  שכתוב  כמו  הגוים, 

לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

"ושמתי  שכתוב:  מה  להבין  ירווח  כן  כי  הנה 

פדת בין עמי ובין עמך", כלומר שורש הגאולה הוא 

שהבדיל הקב"ה בין ישראל למצרים, ועל כך נמסר 

ו', לרמז שבגאולת  "פדת" חסרה  במסורה לכתוב 

כי  החיבור,  ו'  מצרים עדיין לא נשלם התיקון של 

עם  ישראל  להתחברות  שיגרמו  גלויות  עוד  ישנן 

"למחר יהיה האות  העמים. אולם הכתוב מבטיח: 

התיקון  יושלם  העתידה  הגאולה  לקראת   - הזה" 

ישראל  בין  יהיה שום חיבור  ו' החיבור, שלא  של 

בבחינת  ו'  מלאה  לפדות  יזכו  זה  ידי  ועל  לעמים, 

"והרבה עמו פדות".

לנו  שרמז  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הקב"ה בחצי התורה באותיות: "כל הולך על גחון" 

של  גחונו  את  המבתרת  ארוכה  ו'  מלא  "גחון"   -

את  לתקן  נזכה  כאשר  כי  אותו,  ומבטלת  הנחש 

אות ו' החיבור להתחבר רק עם שומרי תורה ויראי 

מן הנחש הקדמוני הוא היצר הרע  ולהתרחק  ה', 

העתידה  לגאולה  נזכה  אז  אחריו,  הנמשכים  וכל 

שעתיד  החדשה  התורה  ידי  על  הנחש  שיתבטל 

הקב"ה לגלות לנו בסדר הנכון.

באות  באותיות  התורה  חצי  כי  זה  לפי  נמצא 

המבתרת ומבטלת את הנחש, עולה  "גחון"  של  ו' 

בקנה אחד כפתור ופרח עם חצי התורה בתיבות: 

"ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף", 

שעתיד משה רבינו לדרוש לנו את התורה החדשה 

שעיר  ישרף  כך  ידי  שעל  נכון,  בסדר  המסודרת 

יתבטל  זה  ידי  ועל  הרע,  היצר  שהוא  החטאת 

אבינו  יעקב  שיחזיר  ו'  באות  הקדמוני  הנחש  גם 

העתידה  הגאולה  על  שיבשרנו  הנביא,  לאליהו 

במהרה בימינו אמן.

נופלת  היתה  לא  הנחש,  מן  להתרחק  חוה  את 

ברשתו לאכול מעץ הדעת.

יומתק להבין בזה מה שדרשו במדרש שוחר טוב 

על הפסוק הראשון בספר תהלים )תהלים א-א(: "אשרי 

האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא 

עמד ובמושב לצים לא ישב - מדבר באדם הראשון, 

אמר אדם הראשון, אשֵרני אם לא עמדתי בדרכיו של 

נחש, ואשַרי אם לא ישבתי במושבו של ליצנות".

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שכתוב 

הקדמוני  הנחש  את  הקב"ה  שהעניש  בעונש 

)בראשית ג-יד(: "ויאמר ה' אלקים אל הנחש כי עשית 

זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על 

גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך, ואיבה אשית 

ישופך  הוא  זרעה  ובין  זרעך  ובין  האשה  ובין  בינך 

ראש ואתה תשופנו עקב".

"חבל  נט:(:  )סנהדרין  בגמרא  ששנינו  מה  נקדים 

על שמש גדול שאבד מן העולם, שאלמלא נתקלל 

שני  לו  מזדמנין  היו  מישראל  ואחד  אחד  כל  נחש, 

משגרו  ואחד  לצפון  משגרו  אחד  טובים,  נחשים 

טובות  ואבנים  טובים  סנדלבונים  לו  להביא  לדרום 

בה'  הנחש  מרד  לולי  כי  מזה  מבואר  ומרגליות". 

אחרי  אולם  בו,  משתמשים  היו  הדעת  עץ  בחטא 

שקלקל את אדם וחוה קיצץ הקב"ה את רגליו, כדי 

שלא ישתמשו בו ויתרחקו ממנו כמטחווי קשת.

עשית  "כי  לנחש:  הקב"ה  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

על  השדה  חית  ומכל  הבהמה  מכל  אתה  ארור  זאת 

שלא  כדי  חייך",  ימי  כל  תאכל  ועפר  תלך  גחונך 

ועוד  זאת  עמך.  יתחברו  ולא  אדם  בני  בך  ישתמשו 

"ואיבה אשית בינך  שאשריש שנאה כבושה ביניכם, 

ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה 

תשופנו עקב", כל זה כדי שלא יתחברו עם הנחש.

  מקון או  ו' החמבו" לה חב"
שם צדמקמם ולא שם "תשמם

משמשת  התיבה  בראש  ו'  אות  כי  ידוע  והנה 

בין שני דברים, כמו שפירש  כאות החיבור לחבר 

ראשון".  ענין  על  מוסיף  "וי"ו  א-י(:  )ויקרא  רש"י 

נמצא לפי זה כי כאשר איש ישראל מקיים מצות 

עשה )ויקרא יט-יח(: "ואהבת לרעך כמוך", להתחבר 

ו'  אות  את  מתקן  הוא  הרי  ישראל,  עם  באהבה 

החיבור בהיותו מתחבר עם הקדושה, אך לעומת 

עמו  "והרבה  קל-ז(:  )תהלים  כתוב  שעליה  העתידה 

פדות" - מלאה ו' כי תהיה גאולה שלימה.

בשם  נחמד  רמז  זה  על  מביא  יוסף"  ב"אמרי 

"חומת  בעל  מלאנצוט  לייביש  אריה  רבי  הרה"ק 

אריאל", בלשון קדשו: "ושמעתי בשם הרב הקדוש 

האבד"ק לאנצוט זללה"ה, דזהו כוונת הכתוב למחר 

יהיה האות הזה, דהפסוק בעצמו מתרץ למה פדת 

ו', ועל זה אמר 'למחר', ויש מחר לאחר  חסר אות 

זמן בזמן המשיח, יהיה האות הזה שהוא אות ו' של 

פד"ת ויהיה פדו"ת מלא ו'".

בשל"ה  מובא  כבר  זה  פירוש  כי  להעיר  ויש 

"שמעתי מדורשי  )פרשת בא תורה אור אות ד(:  הקדוש 

בין  פדת  ושמתי  הפסוק,  בזה  רמז  שאמרו  רשומות 

עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה, כי הנה פדת כתיב 

חסר והיה ראוי להיות מלא... על כן אמר למחר יהיה 

האות הזה, כלומר יש מחר שהוא לאחר זמן, ורומז על 

גאולה אחרונה, אז יהיה מלא באות הזה".

השל"ה הקדוש מוסיף לבאר בזה מה שכתוב 

ופירש  יעקוב",  בריתי  את  "וזכרתי  כו-מב(:  )ויקרא 

מלא  ]יעקוב[  נכתב  מקומות  "בחמשה  רש"י: 

אות  נטל  יעקב  מקומות  בחמשה  חסר,  ואליהו 

משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו". 

לפי האמור הכוונה בזה על אות ו' החסרה במילת 

"פדת", שיחזיר אליהו למקומה בגאולה העתידה 

בבחינת: "למחר יהיה האות הזה".

 תו"ת חפא שץ הדש 
 הדמבו" שם היחת

ונראה לבאר ענין האות ו' החסרה במילת "פדת". 

זאת ועוד, מהי העבודה המוטלת עלינו כדי להחזיר 

האות ו' למילת "פדות", ונזכה על ידי זה לפדות מלאה 

בגאולה העתידה, על פי מה שנשים לב להתבונן כי 

חוה  שהתחברה  הוא,  הדעת  עץ  של  החטא  שורש 

עם הנחש לדבר עמו ולא התרחקה ממנו מיד. דבר 

זה אנו למדים ממה שכתוב )בראשית ג-א(:

"והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה 

אלקים  אמר  כי  אף  האשה  אל  ויאמר  אלקים,  ה' 

לא תאכלו מכל עץ הגן". ופירש רש"י: "ואף על פי 

עליה  הרבה  פירות,  משאר  אוכלים  אותם  שראה 

העץ".  באותו  לדבר  ויבוא  שתשיבנו  כדי  דברים 

נמצינו למדים מזה כי אם היה אדם הראשון מזהיר 
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כאשר  כי  זה,  נכבד  רעיון  להרחיב  ונראה 

נתבונן נראה כי חצי התורה בתיבות וחצי התורה 

כל  של  המרכז  נקודת  בעצם  שהם  באותיות, 

התורה כולה, רמז לנו הקב"ה על הגאולה העתידה 

שאז  נכון,  בסדר  מסודרת  תהיה  התורה  כשכל 

כפי  מדויק  אמנם  הוא  התורה  שחצי  כולם  יראו 

שנמסר במסורה.

חצי  בביאור  לפתוח  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

המבואר  פי  על  ַרׁש",  דָּ רׁש  "דָּ בתיבות  התורה 

"עתיד  תכט(:  רמז  כו  ישעיה  שמעוני  )ילקוט  במדרש 

וכל הצדיקים  ודורש,  יושב בגן עדן  הקב"ה להיות 

על  עומדים  מעלה  של  פמליא  וכל  לפניו,  יושבים 

ולבנה  הקב"ה,  של  מימינו  ומזלות  וחמה  רגליהם, 

תורה  ודורש  יושב  והקב"ה  משמאלו,  וכוכבים 

חדשה שעתיד ליתן על ידי משיח". נמצינו למדים 

מזה שעתיד הקב"ה לגלות לנו התורה החדשה על 

ידי מלך המשיח.

זאת ועוד מבואר בזוהר הקדוש )פרשת בראשית 

כה:(, כי משה רבינו שהיה הגואל הראשון ביציאת 

ונרמז  לבוא,  לעתיד  המשיח  מלך  יהיה  מצרים 

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

משיח  דא  רגליו,  מבין  ומחוקק  דוד,  בן  משיח  דא 

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

כדא". פירוש שיל"ה בגימטריא מש"ה.

קכ.(  משפטים  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן 

שיהיה"  הוא  שהיה  "מה  א-ט(:  )קהלת  הכתוב  רמז 

משה, כלומר מה  - מ'ה ש'היה ה'וא ראשי תיבות 

משה  ידי  על  ממצרים  הראשונה  בגאולה  שהיה 

"שיהיה" גם בגאולה האחרונה על ידי  רבינו, הוא 

משה. וביאר ב"אור החיים" הקדוש )בראשית מט-יא 

ד"ה יש( כי נשמת משיח תהיה כלולה מנשמת משה 

רבינו ומנשמת דוד המלך.

הגואל  היה  שמשה  כמו  כי  זה  לפי  נמצא 

הגואל  להיות  ועתיד  מצרים  בגאולת  הראשון 

תורה  מתן  בענין  כן  העתידה,  בגאולה  האחרון 

לג-ד(:  )דברים  שכתוב  כמו  לישראל  משה  שמסר 

בגאולה  עצמו  הוא  עתיד  משה",  לנו  צוה  "תורה 

חדשות.  בהשגות  תורה  לישראל  ללמד  העתידה 

"עתיד  נא.(:  כא  )תיקון  זוהר  בתקוני  מבואר  וכן 

לאתגליא קוב"ה למשה באורייתא בגלותא בתראה 

כגוונא דפורקנא קדמאה".

מה  ב-ו(  )שמו"ר  במדרש  שדרשו  מה  נפלא  ומה 

תורה  שלמד  הוא  משה,  "משה  ג-ד(:  )שמות  שכתוב 

בעולם הזה והוא עתיד ללמד בעולם הבא, שעתידין 

תורה,  למדנו  לו  ואומרים  אברהם  אצל  לילך  ישראל 

ממני,  יותר  שלמד  יצחק  אצל  לכו  להם  אומר  והוא 

ויצחק אומר לכו אצל יעקב ששימש יותר ממני, ויעקב 

אומר להם לכו אצל משה שלמדה מפי הקב"ה".

 ראמן יתה חטץ לגאול
שם בפלימם ין ה ו"הר

על פי האמור יומתק להבין מה שהביא ה"אור 

החיים" הקדוש פרשת תצוה )שמות כז-כ( בשם הזוהר 

חדש )פרשת בראשית דף ח טור ד ד"ה ויקרא( שהגאולה 

העתידה תהיה על ידי משה רבינו, בתנאי שיעסקו 

ישראל בתורה שניתנה למשה בסיני. לפי זה אומר 

ה"אור החיים" הקדוש: "ולזה נתארך הגלות, כי כל 

עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות אין משה חפץ 

לגאול עם בטלנים מן התורה".

מאחר  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש  האמור  לפי 

התורה  את  לישראל  לגלות  הקב"ה  שעתיד 

החדשה על ידי משה רבינו, לכן אינו חפץ לגאול 

רק  החדשה,  התורה  את  ללמדם  כדי  ישראל  את 

להם  מסר  שכבר  בתורה  תחילה  שיעסקו  בתנאי 

בתורה  עוסקים  שאינם  זמן  כל  אבל  סיני,  בהר 

התורה  את  לקבל  יזכו  איך  להם,  ניתנה  שכבר 

החדשה שיתגלו בה כל סודות התורה הגנוזים.

לנו  שרמז  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הקב"ה חצי התורה בתיבות: "ואת שעיר החטאת 

דרוש דרש משה והנה שורף". הביאור בזה על פי 

)ויקרא  מה שכתב ה"אברבנאל" פרשת אחרי מות 

טז-ה(, כי "שעיר החטאת" הוא רמז על היצר הרע 

יתבטל  לבוא  לעתיד  והנה  האדם,  את  שמחטיא 

נב.(:  )סוכה  בגמרא  כמבואר  העולם  מן  הרע  היצר 

ושוחטו  הרע  ליצר  הקב"ה  מביאו  לבוא  "לעתיד 

בפני הצדיקים ובפני הרשעים".

שטן,  "הוא  טז.(:  )ב"ב  בגמרא  מבואר  ועוד  זאת 

יצר הרע, הוא מלאך המות". נמצא לפי זה כי  הוא 

כמו  המות,  מלאך  גם  ישחט  הרע  היצר  בשחיטת 

שאנו אומרים )פיוט "חד גדיא"(: "ואתא הקב"ה ושחט 

למלאך המות". וכל זה בכח התורה החדשה שעתיד 

הקב"ה לגלות לנו הסדר הנכון של התורה, שעל ידי 

זה נזכה לאכול מעץ החיים ולחיות לעולם.

שעיר  "ואת  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

משה",  דרש  "דרוש  הרע,  היצר  הוא  החטאת" 

התורה  את  משה  לנו  שדרש  מה  הוא  'דרוש' 

שקיבלה בהר סיני, 'דרש' הוא מה שעתיד לדרוש 

הקב"ה  לנו  שיגלה  החדשה  התורה  שנית  לנו 

את  רבינו  משה  לנו  ידרוש  וכאשר  לבוא,  לעתיד 

התורה שנית, "והנה שורף", ישרף שעיר החטאת 

לחיים  ונזכה  המות,  מלאך  הוא  הרע  היצר  הוא 

החטא  קודם  הראשון  כאדם  עדן  בגן  נצחיים 

ולהתענג מזיו השכינה.

 הלקח היתגב יהאו  וארו תל רגחוןר
תלא לה חב" שם היחת

בדרך המלך נלך לבאר לפי מהלך זה מה שגילה 

לנו הקב"ה, כי חצי התורה באותיות הוא האות ו' 

של "גחון" בפסוק "כל הולך על גחון", שמטעם זה 

ו'  האות  את  תורה  בספר  לכתוב  במסורה  נמסר 

של "גחון" גדולה, על פי מה שפירש רש"י: "הולך 

ולשון גחון שחייה, שהולך שח  זה נחש,  גחון,  על 

ונופל על מעיו". וביאר המהרש"א בחידושי אגדות 

שבאמצע  ו'  האות  כי  אומרים(  שהיו  ד"ה  ל.  )קידושין 

"גחון", מבתרת כחרב את גחונו של הנחש  תיבת 

לבטלו. הנה הדברים בלשון קדשו:

"הכוונה כלפי מה שאמרו כי התורה יש לה מ"ט 

חיבור  פי  על  וזה  טומאה,  פנים  ומ"ט  טהרה  פנים 

האותיות  אבל  לפסוקים,  והתיבות  לתיבות  אותיות 

שהוא  הקב"ה,  של  שמותיו  על  רק  מורים  אינן 

הנסתר גמור של התורה. ולפי שהסטרא דשמאלא 

וכח הטומאה הוא נחש הקדמוני, ועל פי מה שאמרו 

מה שכתוב הולך על גחו"ן זה נחש, ועל כן הפסיק 

אותיות  כפי  לרמוז  דגחון,  בוי"ו  התורה  באותיות 

התורה שהם כולן שמותיו של הקב"ה, אין כאן מקום 

כלל לכח הטומאה דוי"ו דגחון מפסיקו".

ונראה לבאר ענין האות ו' המבתרת את גחונו 

של הנחש והורגת את כח הטומאה שבו, על פי מה 

"ושמתי פדות  שכתוב בפרשת וארא )שמות ח-יט(: 

כתב  הזה".  האות  יהיה  למחר  עמך  ובין  עמי  בין 

בספר  לכתוב  במסורה  שנמסר  הטורים"  "בעל 

שגאולת  לרמז  ו',  חסרה  "פדת"  מילת  כאן  תורה 

הגאולה  עד  שלימה,  "פדות"  היתה  לא  מצרים 

 לטימ חפא שץ הדש  המו ט"תמו  ה ו"ה יסוד"ו 
בסד" יכון תכל אחד המה מכול להחמו  בהן י מם

 הקברה יבפמח: ר ו"ה חדתה יא מ  צאר, לש מד לבוא
מחזמ" הקברה א  ה ו"ה בסד" יכון ושל מדמ זה מחמו הי מם

 ה"אתוימם זכו להתמג א  ה ו"ה בסד" יכון
ושל מדמ זה מדשו לקבוש היקום הידומק תל איצש ה ו"ה

 במ  אה"ן: רמת ליו בקבלה כמ כל  יא ואיו"א
היזכ"מם בהגי"א הקדותה המה מכול להחמו  י מםר
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הבורא  מאת  אחרת  תורה  תהא  ולא  מוחלפת 

יתברך שמו".

שעתיד  החדשה  התורה  מהות  לבאר  ויש 

הקב"ה לגלות לישראל, על פי מה ששנינו בגמרא 

ומצינו  בתורה".  ומאוחר  מוקדם  "אין  ו:(:  )פסחים 

מזמור  )תהלים  טוב  שוחר  במדרש  לכך  נפלא  טעם 

וקדושתו  חשיבותו  מפאת  בחיי  רבינו  ]הביאו  ג( 

בהקדמתו על התורה[:

אנוש  ידע  לא  כח-יג(  )איוב  הכתוב  שאמר  "זה 

של  פרשיותיה  ניתנו  לא  אלעזר,  רבי  אמר  ערכה. 

מי  כל  הסדר,  על  ניתנו  שאלמלי  הסדר,  על  תורה 

עולם  לבראות  יכול  היה  מיד  בהן,  קורא  שהוא 

נתעלם  לפיכך  מופתים,  ולעשות  מתים  ולהחיות 

סידורה של תורה, וגלוי לפני הקב"ה שנאמר )ישעיה 

מד-ז( ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי".

החיים"  "עץ  ענין  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שהיא  כפי  הקדושה  התורה  שהוא  הגן,  שבתוך 

אחד  שכל  נכון,  בסדר  הקב"ה  לפני  מסודרת 

ולהחיות  עולמות  לברוא  מיד  יכול  בה  הקורא 

היה  חוטא  היה  לא  הראשון  אדם  אם  לכן  מתים, 

כפי  התורה  את  להשיג  החיים,  מעץ  לאכול  זוכה 

שהיא מסודרת בסדר נכון והיה חי לעולם, כי אם 

התורה יכולה להחיות מתים, על אחת כמה וכמה 

מלומדיה.  המיתה  את  לגמרי  לבטל  יכולה  שהיא 

זה  בסדר  מסודרת  התורה  שכאשר  הטעם  וזהו 

זוכה  אותה  הקורא  כי  החיים",  "עץ  נקראת  היא 

לחיים נצחיים.

החיים  "ועץ  שכתוב:  מה  בזה  לפרש  יומתק 

בתוך הגן", על פי מה שמבואר בתיקוני זוהר )תיקון 

פרשיות שיש  ג"ן  הוא רמז על  "גן עדן"  כי  יג כט:( 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן  שבכתב,  בתורה 

אורות"  "נצוצי  בהגהות  החיד"א  וביאר  רו:(.  ויקהל 

ונצבים  נ"ד, נראה דוילך  "ואע"ג שהם  )שם אות א(: 

חשיבי כאחת, משום שהן סמוכות ונקראות ביחד, 

אלא  כאחת  נקראות  שאינן  פרשיות  משאר  יתר 

בשנה פשוטה".

הנה כי כן זהו שכתוב: "ועץ החיים בתוך הגן", 

החיים"  "עץ  טמון  התורה  פרשיות  ג"ן  שבתוך 

שהוא סדר התורה בסדר נכון, שכל הזוכה להשיגו 

הראשון  אדם  שחטא  אחרי  אולם  לעולם.  חי 

עמו  כלולים  שהיו  הנבראים  כל  ועל  עליו  ונגזרה 

מיתה, מנע הקב"ה ממנו לאכול מעץ החיים, שלא 

כפי  התורה  סדר  את  אחריו  ולישראל  לו  גילה 

להחיות  מהם  למנוע  כדי  בשמים,  סדורה  שהיא 

מתים ולחיות חיים נצחיים, כי בעולם הזה התיקון 

השלם הוא שימות האדם ויחזור לעפר כדי לזכך 

ממנו את זוהמת הנחש.

חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין 

הסדר  את  להשיג  שזכו  מפאת  כי  תיבות".  של 

הנכון של פרשיות התורה, היו יכולים לספור את 

האמצע,  מהו  בדיוק  לדעת  והאותיות  התיבות 

באופן כי מה שאמרו שחצי התורה באותיות הוא 

הוא  בתיבות  התורה  וחצי  "גחון"  של  ו'  האות 

לפני  מסודר  שהוא  מה  לפי  היינו  ַרׁש",  דָּ רׁש  "דָּ

הקב"ה בסדר נכון.

לאביי,  יוסף  רב  שאמר  מה  בזה  לבאר  ויש 

שבספר  האותיות  את  לספור  יכולים  אנו  שאין 

בקיאי  "אינהו  הראשונים:  שספרו  כמו  תורה 

כוונתו  בקיאינן".  לא  אנן  ויתרות,  בחסירות 

בכל  "בחסירות",  בקיאים  היו  הראשונים  כי 

המקומות בתורה שחסרים שם דברים, כי הקב"ה 

סדרם שלא במקומם במקום אחר בתורה, וכן היו 

"ביתרות", בכל המקומות שנכתבו בהם  בקיאים 

במקום  אלא  שם  מקומם  אין  כי  יתרים,  דברים 

לדעת  נכון  בסדר  לספור  יכולים  היו  ולכן  אחר, 

אנו  אבל  ובתיבות,  באותיות  התורה  חצי  מהו 

שאין אנו בקיאים בסדר הנכון של התורה אין אנו 

מסוגלים לספור ולברר מהו חצי התורה.

 רָּד"ׁש ָּדַ"ׁש יתהר  ו"ה למת"אל
בי ן  ו"ה ובגאולה הש מדה

שנתן  מה  בזה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

"סופרים",  הנקראים  לראשונים  רשות  הקב"ה 

רׁש  "דָּ הוא  בתיבות  התורה  חצי  כי  לנו  לגלות 

הראשון  רׁש"  "דָּ לכתוב  צריך  זה  שמטעם  ַרׁש",  דָּ

השורה,  בהתחלת  השני  ַרׁש"  ו"דָּ השורה  בסוף 

"גחון",  של  ו'  היא  באותיות  התורה  ומחצית 

שנשכיל  כדי  גדולה,  ו'  לכתוב  צריך  זה  שמטעם 

להבין מזה שאין אנו מכירים את הסדר הנכון של 

התורה מפאת חטא עץ הדעת שנגזרה מיתה על 

כל הנבראים, ועל ידי זה נשתוקק לתקן את החטא 

הראשון ולקרב את הגאולה, אשר אז יקיים הקב"ה 

הבטחתו: "תורה חדשה מאתי תצא", להחזיר את 

הסדר הנכון כמו שהוא לפניו.

 הקברה הזימן לטוידק אחד חצמ  מבו  ה ו"ה:
רד"ת ד"ת יתהר, וחצמ או מו  ה ו"ה: או  ו' תל רגחוןר

 גי"א: ה"אתוימם סט"ו כל האו מו  ואי"ו
וארו דגחון חצמ ה ו"ה באו מו , ד"ת ד"ת חצמ ה ו"ה ב מבו 

 טלמא  היט"תמם, לטמ יסט" ה מבו  והאו מו  תלטימיו
חצמ ה ו"ה הוא "חוק יו' דגחון וירד"ת ד"תר

 יד"ת: רלא ימ יו ט"תמו מה תל  ו"ה של הסד"ר
תאם ימ יו של הסד" המה כל אחד המה מכול להחמו  י מם

חטא  שיתוקן  אחרי  העתידה  בגאולה  אולם 

העולם,  מן  תתבטל  המיתה  וגזירת  הראשון  אדם 

ידי התורה  עתיד הקב"ה להחיות את המתים על 

"עץ  בבחינת  שהיא  נכון,  בסדר  לפניו  המסודרת 

שכל האוכל ממנו חי לעולם. וזהו שאמר  החיים" 

"מאתי"   - תצא"  מאתי  חדשה  "תורה  הקב"ה: 

דייקא, שיגלה לישראל את סדר התורה בסדר נכון 

כפי שהיא סדורה לפניו, וכל האוכל ממנו יתקיים 

גילוי  ידי  שעל  ועוד,  זאת  לעולם".  וחי  "ואכל  בו: 

סודות  של  אורה  שערי  יתגלו  נכון,  בסדר  התורה 

התורה שהיו חתומים וסתומים.

 ה"אתוימם תיק"או רסוט"מםר
התמגו א  ה ו"ה בסד" יכון

ורחימו,  בדחילו  גדול  חידוש  אמינא  מעתה 

לא  הוא  "סופרים"  הראשונים  שנקראו  מה  כי 

אחד  שכל  האותיות  לספור  שידעו  משום  סתם 

להם  גילה  קדושתם  שבגודל  אלא  לעשות,  יכול 

ליראיו",  ה'  "סוד  כה-יד(:  )תהלים  בבחינת  הקב"ה 

שהן  כפי  התורה  פרשיות  של  הנכון  הסדר  את 

בתורה  ישתמשו  שלא  ביודעו  לפניו,  סדורות 

להחיות המתים, בלי שיקבלו רשות לכך מהקב"ה 

לפני הגאולה העתידה.

)עבודה  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

רבי  איך  רומי  מלך  אנטונינוס  כשראה  כי  י:(  זרה 

חנינא בר חמא החיה את העבד שהרג, אמר לרבינו 

הקדוש: "ידענא זוטי שאית בכו מחיה מתים". יודע 

אני שהקטן שבכם מחיה מתים. וכתב בספר "בית 

"יש  יבמות(:  מסכת  על  בסיום  יט.  דף  )ליקוטים  אהרן" 

בהגמרא  הנזכרים  ואמורא  תנא  כל  כי  בקבלה  לנו 

שמצינו  כמו  מתים,  להחיות  יכול  היה  הקדושה 

בזה  הביאור  האמור  לפי  ואנטונינוס".  רבי  אצל 

משום שזכו בגודל קדושתם להשיג את הסדר של 

התורה כפי שהיה לפני חטא אדם הראשון.

הנה כי כן יאירו עינינו להבין מאמר הגמרא: 

סופרים  שהיו  סופרים,  ראשונים  נקראו  "לפיכך 

דגחון  וא"ו  אומרים  שהיו  שבתורה,  האותיות  כל 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שמיני תשע"ט

וביאר האלשיך הקדוש )בראשית ב-ט( שהצמיח 

הקב"ה בתוך הגן תרי"ג עצים, כנגד תרי"ג מצוות 

התורה, שהן בבחינת מים, המצמיחות את העצים 

התורה  הוא  הגן  שבתוך  החיים  ועץ  עדן,  בגן 

מצינו  והנה  המצוות.  לכל  שורש  שהיא  הקדושה 

בזוהר חדש  מקור ברור שעץ החיים הוא התורה 

)פרשת בראשית דף יח טור ג(:

ונתן  עדן,  בגן  הראשון  לאדם  הקב"ה  "הניח 

הוא  הדא  מצוותיה,  ולשמור  בה  לעבוד  תורתו  לו 

היא  חיים  וכתיב עץ  הגן,  ועץ החיים בתוך  דכתיב 

לאדם  לו  כשיהיה  הקב"ה,  אמר  בה.  למחזיקים 

ומפני  אותה.  וישמור  בה  יעסוק  זה,  בגן  הנאה 

שמר  לא  שם,  לאדם  לו  שהיו  והנאות  העדונין 

תורתו עד שגרשהו משם".

אחרי  שכתוב  מה  ביאור  צריך  זה  לפי  אמנם 

ה'  "ויאמר  ג-כב(:  )בראשית  הראשון  אדם  שחטא 

אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, 

ואכל  החיים  מעץ  גם  ולקח  ידו  ישלח  פן  ועתה 

לעבוד  עדן  מגן  אלקים  ה'  וישלחהו  לעולם,  וחי 

האדם  את  ויגרש  משם.  לוקח  אשר  האדמה  את 

וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב 

המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים".

ויש לתמוה הפלא ופלא, שהרי למעשה קיבלו 

ישראל בהר סיני את התורה שהיא עץ החיים, והרי 

כמו  לנפש,  מזון  היא  הקדושה  התורה  כי  מצינו 

שאמר דוד המלך )תהלים מ-ט(: "ותורתך בתוך מעי". 

שהעמיד  השמירה  עם  מתאים  זה  איך  כן  כי  הנה 

מעץ  האדם  יאכל  שלא  עדן  גן  בשערי  הקב"ה 

בחיים  ישראל  נשארו  לא  למה  ועוד,  זאת  החיים. 

אחרי שקיבלו את התורה ואכלו מעץ החיים.

ראי" הקברה  ו"ה חדתה יא מ  צאר

ונראה לבאר ענין זה על פי מה שאמר הקב"ה 

על הגאולה העתידה )ישעיה נא-ד(: "כי תורה מאתי 

"אמר  יג-ג(:  )ויק"ר  במדרש  כך  על  דרשו  תצא". 

תורה  חידוש  תצא,  מאתי  חדשה  תורה  הקב"ה 

מאתי תצא". ותמהו המפרשים, הלא אחד מי"ג 

תהא  לא  התורה  "שזאת  הוא:  האמונה  עקרי 

חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין 

של תיבות... בעי רב יוסף וא"ו דגחון מהאי גיסא או 

]האות ו' היא האות האחרונה מהחצי  מהאי גיסא 

הראשון או האות הראשונה מהחצי השני[.

אמר ליה ]אביי[ ניתי ספר תורה ואימנינהו ]נביא 

ספר תורה ואמנה את האותיות[, מי לא אמר רבה בר 

בר חנה לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. 

אינהו בקיאי בחסירות ויתרות,  ]רב יוסף[  אמר ליה 

התיבות  בכל  בקיאים  היו  הם  בקיאינן".  לא  אנן 

אנו  מלאות,  או  חסרות  לכותבן  שצריך  שבתורה 

איננו בקיאים בזה לכן אי אפשר לסופרן.

שאין  הדעת  על  יעלה  איך  המפרשים,  ותמהו 

רב  הלא  שבתורה,  ויתרות  בחסרות  בקיאים  אנו 

יוסף עצמו אומר )מנחות כט:( כי ספר תורה שכתובות 

פחות  בו  יש  שאם  ]אלא  פסול  ויתרות  חסרות  בו 

מד' חסרות בכל עמוד אפשר לתקנן[, ואם אין אנו 

בקיאים בחסרות ויתרות נמצא שספרי תורה שלנו 

פסולים ח"ו ואיך אנו מברכים עליהם.

עוד תמהו המפרשים, כי לפי מספר האותיות 

האות  אותיות(,   304,805( שלפנינו  תורה  בספר  שיש 

בפסוק  "הוא"  בתיבת  ו'  האות  היא  האמצעית 

חמשת  כמעט  לה'",  הוא  "אשה  ח-כח(:  )ויקרא 

וכן  "גחון".  של  ו'  האות  לפני  אותיות  אלפים 

במספר התיבות שיש לפנינו בתורה )79,976( חציין 

יסוד", שהן  "אל  )שם טו(  של התיבות הוא בפסוק 

איך  כן  כי  הנה  ַרׁש".  דָּ רׁש  "דָּ לפני  תיבות  כאלף 

ַרׁש"  דָּ רׁש  "דָּ הוא  התיבות  שחצי  בגמרא  אמרו 

וחצי האותיות הוא האות ו' של "גחון".

 הקברה תמיה א  סד" ט"תמו  ה ו"ה
אח"מ חפא אדם ה"אתון

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

רעיון חדש שחנני ה' בישוב חידה סתומה זו, על פי 

מה שהארכנו לבאר במאמר לפרשת בראשית ענין 

"עץ החיים" שהיה בגן העדן, כמו שכתוב )בראשית 

נחמד  עץ  כל  האדמה  מן  אלקים  ה'  "ויצמח  ב-ט(: 

ועץ  הגן  בתוך  החיים  ועץ  למאכל  וטוב  למראה 

הדעת טוב ורע". 

טוב  מה  בעתו  דבר  שמיני  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן, על מה שזימן הקב"ה בפרשה זו לפונדק 

כי  ובאותיות,  בתיבות  התורה  התחלקות  אחד, 

החטאת  שעיר  "ואת  י-טז(:  )ויקרא  שכתוב  במקרא 

רׁש  "דָּ והנה שרף", שתי התיבות  ַרׁש משה  דָּ רׁש  דָּ

רׁש" הראשון  ַרׁש" הן מחצית התורה בתיבות, "דָּ דָּ

הוא סיום המחצית הראשונה של תיבות התורה, 

של  השניה  המחצית  התחלת  הוא  השני  ַרׁש"  "דָּ

באיסור  שכתוב  במקרא  ואילו  התורה.  תיבות 

גחון",  על  הולך  "כל  יא-מב(:  )שם  שרצים  אכילת 

האות ו' של "גחון" היא מחצית התורה באותיות, 

ולכן נמסר במסורה לכתוב את האות ו' גדולה.

מקור הדבר הוא במה ששנינו בגמרא )קידושין 

ל.(: "לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים 

דגחון  וא"ו  אומרים  שהיו  שבתורה,  האותיות  כל 

חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין 

של תיבות". וכן מבואר במסכת סופרים )פ"ט מ"ב(: 

"וי"ו דגחון צריך להיות זקוף ]כלומר גדול[ שהיא 

חצי אותיות של תורה, דרש דרש חצי תיבות של 

שיטה".  בראש  דרש  שיטה,  בסוף  דרש  תורה, 

בסוף  לכתוב  צריך  הראשון  רׁש"  "דָּ פירוש, 

השורה, כדי לרמז ששם מסתיים החצי הראשון 

השני צריך לכתוב  ַרׁש"  "דָּ ואת  של ספר התורה, 

בתחילת השורה הבאה, כדי לרמז ששם מתחיל 

החצי השני של התורה.

הנקראים  הראשונים  שטרחו  ממה  והנה 

כדי  והתיבות,  האותיות  את  לספור  "סופרים" 

לקבוע המקום המדויק של מחצית התורה, משמע 

ביאור  וצריך  ונשגב,  חשוב  ענין  זו  בידיעה  שיש 

הקב"ה  שקבע  במה  העמוקה  המשמעות  להבין 

ַרׁש",  רׁש דָּ מחצית התורה בתיבות בשתי התיבות "דָּ

ומחצית התורה באותיות באות ו' של "גחון".

 במאו" חדת של החתבון
תל יחצמ  ה מבו  והאו מו 

פתח דברינו יאיר במאמר הנזכר בגמרא )קידושין 

שם(: "לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים 

דגחון  וא"ו  אומרים  שהיו  שבתורה,  האותיות  כל 

 ה"אתוימם תהתמגו א  ה ו"ה היסוד"  לטימ הקברה
מדשו לסטו" ולגלו  יחצמ  ה ו"ה באו מו  וב מבו 
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ד

כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר 
על דמן של צדיקים".

במצב בזה שהשכינה הקדושה, אחותי רעייתי, סובלת כל 
בתורה  להרבות  עלינו  בניה,  דם  בשפך  וייסורים  צער  כך 

נחת  "לעשות  כדי  נשמתם!  לעילוי 
להביא  שמו".  יתברך  לבורא  רוח 
בימים  ב"ה  לפני המקום  מעט שמחה 
כואבים כאלו, כשרבים חללים נופלים 
התורה  חוק  את  להשלים  וצריכים 
החסר בעולם! – שכן תורה כזו הנלמדת 
ביגיעה ומסירות נפש היא אשר תיטב 
בעיני ד'! – להעלות קורת רוח למעלה, 
העולים  הרבים  הקרבנות  כל  שבתוך 
על מזבח קידוש ה' בימים טרופים אלו, 
שבתוככי  והעבודה  התורה  גם  יעלו 
נחת   – לה'  ניחוח  ריח  "אשה  התופת 

רוח לפני"!
הרבי  גם  שתה  המלחמה  ]בהמשך 
תומה,  עד  התרעלה  כוס  את  עצמו 
בעלותו בסערה על קידוש ה', יחד עם 
ונכדים  בנים  של  מנין  ורוב  בנין  רוב 
אש  ביקוד  שעלו  רבים,  וחסידים 

קודש, ארץ אל תכסי דמם! – זכות כל אותם קרבנות עולות 
תמימות, עומדת בוודאי לקיום ישראל בגשמיות וברוחניות 

בדורות שפלים אלו[.
]פרטיות, קובץ 406015[

• ~ • ~ •
סיפר איש נאמן, ניצול שואה, שבשנה האחרונה למלחמה 
ימ"ש  הגרמנים  שהקימו  ריכוז  במחנה  שהה  לפ"ק(  )תש"ד 

לגולת יהדות הונגריה. שכידוע עלה הצורר עליהם בשלהי 
המלחמה, ובעודם נסוגים בהפסדים צורבים ברוב חזיתות 
עם  על  שבקרבם  עמלק  ושנאת  חמתם  שפכו  הלחימה, 
הקודש, בעלות הכורת בימי 'הרס' עולם על יהדות הונגריה, 
ואנשי  חסידים  ושלמים,  המוקד  על  העלו  רובם  שאת 

מעשה הי"ד, ואלפים אחרים נשלחו למחנות ריכוז.
הק'  הרבי  עם  ביחד  ריכוז  מחנה  אל  התגלגל  דנן  היהודי 
רובין  מאיר  יוסף  רבי  הרה"ק  ה"ה  מקרעסטיר,  האדמו"ר 
]מגזע רופשיץ[, שהנהיג את עדת הקודש בקרעסטיר  זצוק"ל 
אחר הסתלקות חותנו הרה"ק רבי אברהמל'י קרעסטירער 
הס"ק  אביו  פטירת  אחר  כשנה  בחטף  שהסתלק  זצוק"ל 
 – זצוק"ל.  קרעסטירער  ישעיהל'י  רבי  הרה"ק  רשכבה"ג 
גולה  חסידיו  וקהל  ביתו  עם  הרבי  הוגלה  עמי  בת  ובשבר 

מחנה  לאותו  הגיעם  עדי  ושמדות,  ברדיפות  גולה  אחר 
ריכוז, שהכיל בתוכו את כל 'שבעת מדורי גיהנום' יחדיו עלי 

אדמות.
שכבר   – האסירים  להם  התהלכו  בגיהנום,  כמו  ובגיהנום 
הפכו ל'מספרים'... עם פיג'מת הפסים, עטופי רעב וצימאון 

בחבילין  ומחוץ  מבית  מוקפים  היממה,  שעות  כל  קשה 
את  אכלו  והייאוש  העצבות  נוראה.  נפש  ועגמת  דמעיקין 
מביתם  בפתאומיות  כך  שנעקרו  הנכאים,  האסירים  לב 
כשאינם  משפחותיהם.  מחיק  באכזריות  ונקרעו  ונחלתם, 
יישאר  אם  יודע  אינו  ואיש  בעולם,  מקומם  את  מוצאים 
פני  על  כדומן  שיתגלגל  או  החיים,  השלדים  בין  למחרת 
או  ברעב  נשמתם  את  שנפחו  המתים  בערימות  השדה 

במכות קשות ונאמנות, רחמנא לישזבן.
הק'  הרבי  צדיק,  לתומו  התהלך  עצמו  מחנה  באותו  והנה 
מקרעסטיר, כשהוא צועד לו בשמחה ברחבי הגיהנום, לא 
הצליחו  לא  והשמדות  הגזירות  לבו,  נעצב  ולא  רוחו  נפלה 
לשבור את עוז רוח קדשו, ולהכניס מורך וייאוש או ריפיון 

ח"ו בלבו הטהור.
דנן, שריד לעצמות היבשות, מיחידי  ומעיד בפנינו היהודי 
סגולה שהותיר ה' ברחמיו לפליטה, שהיה הרבי מקרעסטיר 
העצבות  את  כוחו  בכל  גירש  הוא  שבמחנה,  החיה  הרוח 
ואת הייאוש. כשהוא חוזר ואומר לבני קהל עדת מרעיתו, 
הוא  בדיוק  שכך  הגדול,  המחנה  תושבי  הקודש  עם  ולכל 
בני רחומיו צריכים  ואנו עם  זה!  ה'' בדורו של שמד  'רצון 
למלא תפקידנו כיהודים עלי אדמות, ולעשות עצמנו 'כלי 

שרת' נאמן לבורא ב"ה שיעשה בנו חפצו רצונו יתברך! – 
רוח  נחת  "לעשות  שזכינו  זאת בשמחה,  כל  לקבל  ועלינו 
להבורא יתברך שמו, אשה ריח ניחוח לה', נחת רוח לפני 

– שאמרתי ונעשה רצוני"! 
על  נצטווינו  באהבה,  והקבלה  בה'  הביטחון  זה  עם  ויחד 
ולהתחנן  התפילה בעת הצרה, לבכות 
הגזירות  ולבטל  להעביר  המלך,  לפני 
בדמעות  ותפילה  המרים,  וייסורים 
הכבוד,  כסא  עד  עולה  לב  מקירות 
ועושה מאוד נחת רוח להבורא ית"ש.

שבור  יהודי  במחנה  הצדיק  כשראה 
בים  נפשו  בדיכאון  שוקע  ועצוב, 
פנים  במאור  אליו  ניגש  צרותיו, 
יחדיו  להתחזק  ועודדו  ללבו,  התקרב 
בצור  איתן  וביטחון  שלמה  באמונה 
דעת  לימד  ותמיד  ב"ה.  עולמים 
חייהם  את  להנהיג  קדושים  לישראל 
את  שישאל  זו  נוקבת  שאלה  פי  על 
ייטב  מה   – ה'"?  בעיני  "היטב  עצמו: 
לעשות  אוכל  במה  ה'?  בעיני  ויירצה 
נחת רוח לאבי שבשמים, יוצרי מנהיגי 
ומשגיחי? – ולא מה טוב ונעים בשביל 
עצמי... ולבדוק תדיר את מי הוא עובד 

וטורח לשרת בעולם.
משמח  הרבי  היה  בהם  ושכיוצא  כאלו  חיזוק  בדברי  כך 
רוחם מיגון לשמחה.  ומהפך את  נכאבות,  נפשות  ומעודד 
– וכעדותו של היהודי הנאמן דנן, מספר טיב זה המעשה, 
והתחממו  הצדיק  אל  שהתקרבו  במחנה  אנשים  אותם 
קשיי  את  עברו  חשכה,  בתוך  והאיר  שזרח  הגדול  לאורו 
המחנה הרבה יותר קל מאחרים, לאחר שנדבקו בשמחתו 
ועידודו של אותו צדיק, שהחדיר בלבם לזכור תכלית חיינו 
בעולם "לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו", ולהשתדל 

שיקוים בנו: "ייטב בעיני ד"! 
הצדיקים  שאר  וזכות  מקרעסטיר,  ורבוה"ק  הצדיק  זכות 

הקדושים, תגן בעדנו ובעד כל בית ישראל לטובה, אמן.
]פרטיות, קובץ 141020[

צו(,  )פרשת  – תשע"א"  "טיב הקהילה  נא בספר  יעויין  ]א.ה. 
על  זצ"ל,  רימר  מרדכי  רבי  הגה"צ  שסיפר  נורא  מעשה 
בתוככי  תורה,  בשמחת  'הקפות'  ועריכת  עילאין  ריקודין 
הגז חממית  ברזי  ברגע אחרון שלפני פתיחת  הגזים,  תאי 
ולשמחו  ית"ש  לבורא  רוח  נחת  לעשות  וכשזכו   – רח"ל. 
יעוין  חייהם לשלל,  להם  ניתנו  הנורא,  הזעם  בעיצומו של 

שם באורך[.
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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.

  

  הודעה משמחת
   ילהשיג ספר ניתןהננו להודיע כי 

 
 

  
 

  
  

  

  

  ספרים אלו

 ושאר ספרי רבינו ניתן להשיג בחנויות הספרים

  טיב התחזקות
   עינים חסד   כיבוד אב שמחה   תורה

 כרכים'  ב מקומות הקדושים' ת א"עבודת השי

   
                      2 0 0 9

E
ST

ABLISHEDSponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי



Sponsored and Printed by: www.ramapost.comלזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

'רוח ממללא'
בבית  הדיבור  חומרת  בעניין  התעוררות  הרבה  יש  בדורינו 
מה  אך  התורה  וקריאת  התפילה  בזמני  ובפרט  הכנסת 
לעשות שבבית הכנסת שלנו עדיין ישנם אנשים המתקשים 
בכך ומשוחחים כאילו בית הכנסת הינו מקום מפגש עבור 
החבר'ה ואין יד הרב או הגבאים חזקים מספיק לעקור את 

הנגע הזה תחת השמש.
אני שקשור מאוד לתורתו של התוספות יום טוב, שתיקן 
את המי-שברך המיוחד למי שמונע עצמו מלדבר בתפילה 
אחרי שגילו לו שגזרות תח ותט נגזרו בעקבות כך שדברו 
מרנו  הוא  הלוא  ומורי   רבי  עם  התייעצתי  הכנסת,  בבית 
הרב שליט"א מה לעשות שהרי כידוע , אם מדברים בבית 
מלבד  וזה  כולו  הציבור  תפילות  את  מעכב  זה  הכנסת 

הברכות שמפסידים...
יעץ לי הרב לפתוח מניין בביתי לקבלת שבת וערבית ופעם 
שחרית  של  מניין  לעשות  גם  מברכים  שבת  כל  בחודש 
ומוסף אצלי בבית לכל המעוניין לזכות בתפילה כהלכתה...
התחלתי עם מניין מצומצם כמובן באישור רב בית הכנסת 
שחורה לו גם המצב  אך אין הוא מצליח לעצור את הנגע 
התחילו  מברכים  ובשבת  וגדל  המניין  הלך  לאט  ולאט 
להגיע מניין גדול ומכובד של כשמונים איש חלקם מנכבדי 

הקהילה שבחלו בדיבורים במקדש מעט.
  הסיפור שאני רוצה לספר היה בשבת מברכים אדר .החלו 
הלכה  במרתף  שהייתה  קטנה  ודליפה  ברכה  גשמי  לרדת 
התפילה  מקום  לתוך  גשם  ירד  שממש  עד  והתפשטה 
וספלים  קערות  כמה  לפזר  היה  ניתן  שלא  כאלו  בכמויות 
על מנת לצבור את הגשם הדולף, הפעם ירדו גשמים בתוך 

חלל הבית...
שמונה  ובשעה  בבוקר  לשמונה   רבע  הייתה  כבר  השעה 
שכזו  בצורה  להתפלל  דרך  כל  ואין  להתחיל  אמור  המניין 
שלא לדבר על לפתוח ספר תורה לקריאה שהמים עלולים 

לפוסלו.
עמדתי בפתח החדר ואמרתי: "ריבונו של עולם, אני מקבל 
באהבה את רצונך ואם כך רצונך אזי שאיני מהרהר אחריך, 
רוח  נחת  לך  ולעשות  הגדול  שמך  למען  הוקם  המניין  כל 
שמגיע  מי  וכל  וכלל  כלל  התפילה  בשעת  מדברים  שלא 
מגיע כי אכפת לו מכבוד שמים אנא ברחמך הרבים בזכות 
למקדש  מלדלוף  הגשמים  את  תעצור  טוב  יום  התוספות 

מעט הזה..."
באותו רגע הפסיקו הגשמים ורוח חזקה נשבה בחוץ ואותה 
רוח יבשה את כל שאריות המים ובתוך רבע שעה לא היה 
זכר לגשמים שירדו בכל החדר, גרפתי את המים מהרצפה 
להכנס  החלו  אנשים  אחת,  טיפה  אפילו  נטף  לא  ומהגג 

לבית למניין התוספות יום טוב...
שלא  מתפללים  וחמישה  כשבעים  הגיעו  תפילה  לאותה 
קודם  שעה  רבע  חדר  באותו  שהתחולל  על  כלל   ידעו 

הגעתם.
עשר דקות אחרי שאחרון המתפללים יצא מהתפילה שוב 
החלו הגשמים לרדת וכל החלל המשיך לדלוף כמקודם... 

ראיתי בחוש שהנס היה בזכות המניין המיוחד בלבד.
והוא  באקראי  שליט"א  הרב  למורנו  הסיפור  את  סיפרתי 

הפציר בי לשלוח מיד את הסיפור לטיב ההשגחה...
בקהילה  החשובים  שהאנשים  כך  בעקבות  כי  אציין 
הכנסת  בבית  ממש  של  סערה  החלה  למניין  הצטרפו 
והרב מקבל יותר כוח השפעה   לשנות את המצב בתקוה 
לשוב ולהתפלל בקרוב בבית הכנסת הגדול עם כל הציבור 

שיתעוררו לשמור על שתיקה יפה בעת התפילה...
בעל המעשה: ד.ו.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

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

הייטב בעיני ה'?
אלימלך'  'נועם  בעל  הרה"ק  כתב 
ד(,  )ס"ק  קטן  בצעטיל  זיעועכי"א 
הן  שבעולם,  הדברים  "בכל  וזל"ק: 
במצוות  הן  בתפילה,  הן  בתורה, 
מעשיות, ירגיל את עצמו לומר בזה 
לשם  זאת,  עושה  'הריני  הלשון: 
לעשות  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד 
שמו.  יתברך  להבורא  רוח  נחת 

ובהמשך  הלב,  ופנימיות  בתוכיות  זאת  לומר  עצמו  את  וירגיל 
הזמן ירגיש הארה גדולה באמירה זו" עכל"ק.

)יום  יארצייט שלו  רבינו הק', שהשבוע  כאן  גדול מלמדנו  יסוד 
היא:  בעולם  ישראל  איש  תפקיד  תכלית  שעיקר  אד"ב(,  כ"א  ה' 

"לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו". ונקודה זו היא עיקר 
לומדים,  שאנו  התורה  ומכל  והמצוות,  העבודות  מכל  הנרצה  
של  סופה  ואין  עולמים.  כל  לבורא  ליוצרנו,  רוח  נחת  לעשות 
ופוסקים בלבד, או בריבוי  תכלית במה שמילא כריסו בש"ס 
וענין  דבר  ולכוון בכל  עלינו לחשב  – אלא  והעבודות.  המצוות 
מה רצון שמים, מה הדבר הנכון לעשות לפי אבן בוחן זו, שתהא: 

"ריח ניחוח אשה לה'. נחת רוח לפני, שאמרתי ונעשה רצוני".
הוא שהכתוב מלמדנו בפרשתנו, במאמר אהרן כהנא קדישא, 
שעלינו לברר תמיד בכל פעולה ובכל דבר: "הייטב בעיני ד'"? – 
האם כך דין תורה אמור? האם כך אכן רצון שמים? האם עולה 

מזה נחת רוח להבורא יתברך שמו?
ומה מאוד נוקב מאמר הרה"ק השרף מקוצק זצוק"ל, כשדיבר 
פעם בחריפות קדשו על הלומדים ומתפללים ועושים פעולות 
אחרים...  על  רושם'  'לעשות  ומתכוונים  'פניות',  עם  שונות 
נאמנה לחבריו עד  'לגדל' את עצמם. כשיוכיח  ובכך מחשבים 
שחק  כך  ועל   – יותר!  גדול  ש'אני'  ליבם,  בעומק  שישתכנעו 
עבודת  הגדולה  וטרחתו  עבודתו  שכל  יגלה  שמהרה  הצדיק, 
שווא! לא יצא מזה ולא כלום! – כולך עובד ולומד לאחרים כדי 
והרי  אותך,  ומגדלים  מעריכים  מעבודתך,  מרוצים  'הם'  שיהיו 
הפוך,  זה  רוב  פי  ועל   – רוצים ממך?...  הם  כלל מה  יודע  אינך 
הוא  מזה  ונהנה...  בך  וראה  הסתכל  שחבירך  לך  שנדמה  מה 
כנראה לא נהנה, ואולי אף סולד מזה ובז לך... שכן זה עשית כדי 

להקטין אותו לעומתך... – ונמצאת כל עבודתך לטמיון!
לפיכך יש לבטל ולעקור שטותים אלו מן הלב, רק לומר בכל 
דבר בתוכיות ופנימיות הלב: "לעשות נחת רוב לבורא יתברך 
ונאמנה עלינו   – שמו" שבכך תתקבל עבודתו ברצון בשמים. 
הבטחתו הברורה של הרבי ר' אלימלך זי"ע: "שבהמשך הזמן 

ירגיש הארה גדולה באמירה זו" - אמן. 
חשוב היטב: הייטב בעיני ה'?

]מתוך שיחה ביו"ד דהרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע, היכל ישיבת שבתי[

• ~ • ~ •
הרה"ק  חתן  הי"ד,  זצוק"ל  מאוסטילא  פנחס  רבי  הרה"ק 
המהרי"ד מבעלזא זצוק"ל, וחותנו של כ"ק האדמו"ר מסקווירא 
בשרו  על  וחווה  האיומה,  השואה  מאורעות  את  עבר  זצוק"ל. 
דרכו של עמלק  הגזירות הקשות, של ממשיכי  נפשו את  ועל 
חי,  קל  בני  הקודש  עם  על  בהתנפלם  ימח שמם,  הרשע  והמן 

באכזריות נוראה כנודע.
ככל אלפי ישראל שברחבי אדמת פולין, היה נס ובורח על נפשו, 

מבונקר  וחסידיו  ביתו  נפש  עם 
לבונקר, כשבכל רגע חייהם נתונים 
חרב  תשכל  כשמחוץ  בסכנה, 

ומחדרים אימה.
בתוך  יחדיו  מצטנפים  בעודם  פעם 
החלה  סודי,  קרקעי  תת  'בונקר' 
כבדה,  אווירית  הפצצה  פתאום 
האווירונים הגרמנים החדשים טסו 
בגובה נמוך ממש מעל רחובות העיר, המפציצים הטילו פצצות 
לכל עבר. רעש המטוסים התערב עם הרעש הנורא של הפצצות 
בוערים  כשהם  יושביהם  על  קרסו  שלמים  בניינים  והפגזים, 
ותימרות  אש  לאבוקת  פולין  גולת  שהיתה  עד  ענק,  במדורות 

עשן! 
לפתע נרעשו יושבי הבונקר בפחד ובהלה, על אף היותם מוגנים 
עמוק בבטן האדמה, שמעו היטב את האווירונים החגים ממש 
מעל ביתם, תוך שניות מספר ניתך על הבנין מטר של פצצות 
רעד  כולו  והבנין  ונחרבו,  קרסו  העליונות  הקומות  זו,  אחר  בזו 

בטלטלת ההפגזה.
ורועדים מפחד,  בוכים  ומבולקה, הילדים  ובבונקר עצמו בוקה 
האימהות מגוננות על עולליהם, וכולם מבוהלים מחמת הצורר 

המשחית, רחמנא לישזבן.
והנה בתוך כל הבלגן הגדול וההרעשה הכבדה, ישב לו רבינו הק' 
מאוסטילא מגדולי צדיקי דורו, בפינה קטנה שבפאתי הבונקר, 
לצידו.  המונחים  ספריו  שאר  עם  לפניו,  פתוחה  כשהגמרא 
גם עתה  והגה תדיר בתורתו הק',  ישב בפינתו  וכדרכו בקודש 
בתוך כל הרעש שנוצר סביבו בהפצצת הבית, לא פסיק פומיה 

קדישא מגירסא, ולא הניח לרגע את הדבקות בתורת חיים!
הבונקר, כשהביטו  יושבי  בין  לחידה סתומה  היה  הזה  המראה 
בהתמדת שקידתו בתורה היה נראה כמי שנמצא בעולם אחר 

לגמרי, עולם של תורה ודבקות השי"ת!
הרצוף  לימודו  לנוכח  משתומם  לצידו  שעמד  ממקורביו  אחד 
בריכוז מלא, בתוך המולה שכזו, ניגש ושאל בחרדת קודש: רבי! 
כיצד ניתן במצב איום שכזה להתרכז בתורה, בעת שמתקיימת 
לנגד עינינו התוכחה הקשה )דברים כח, סו(: "והיו חייך תלואים לך 
מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך" רח"ל! כיצד ניתן 

כך לעסוק בתורה?
הסוד  את  גילה  חן  ובענוות  לעומתו,  הקדוש  הרבי  התחייך 
ידיד טוב נאמן, שלא עלינו ולא עליכם שיכל  למקורבו: יש לי 
כאן במלחמה הקשה הרבה מילדיו, ובצערו הגדול ביקשני מאוד 
אם אוכל לכל הפחות ללמוד כמה מסכתות לעילוי נשמתם! – 
ידיד אהוב צמוד ללבי,  אינני מסוגל להשיב פניו ריקם בהיותו 

מוכרח אני למלאות את בקשתו, ולהשלים את חוק לימודי!
סקרנות התלמיד המקורב גדלה, והוא שאל את הרבי: ומי הוא 

ידיד קרוב זה, שהרבי נטל על עצמו את כל זאת למען ילדיו?!
י(:  כז,  )משלי  בו  האמור  זהו  הלא  וענה:  בחכמה,  פיו  הרבי  פתח 
"רעך ורע אביך אל תעזוב"! "זה דודי וזה רעי"! )שיר השירים ה, טז(, 
כמה בנים טובים חביבים למקום נפלו חללים לפנינו כאן, הלא 
שכינתא קדישתא מגוללת בעפר קרנה ובוכה ומייללת עליהם, 
שאדם  בשעה  מאיר,  רבי  "אמר  )מו.(:  בסנהדרין  כדששנינו 
מצטער שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי! אם 

ג

ה  ר ַאֲהֹרן ֶאל מׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
יַטב  ַהּיִ וגו',  ַהּיֹום  ֵהן 

ֵעיֵני ה'" )י, יט( ּבְ

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

בחמץ  השנה  כל  בו  שמשתמשים  השיש  א. 
להניח  ורגילין  מאחר  בליעות,  הרבה  בו  יש 
עליו קדירות רותחות של מאכלי חמץ בשעה 
ובולע  ומתחממים  ממים  רטוב  שהשיש 
שם  שמניחים  מפני  וכן  שבקדירה,  מהחמץ 
מן  בולע  השיש  ואז  רותח  גוש  דבר  לפעמים 
ובמ"ב  ס"ג  תמ"ז  )סי'  כלי  הפסק  ללא  עצמו  החמץ 

שם(. 

שמעביר  ע"י  הוא  השיש  הגעלת  אופן  ב. 
אבן מלובנת או ברזל מלובן על השיש, ובעת 
מים  השיש  על  יערה  האבן  את  שמעביר 
יגיעו  שהמים  וידקדק  ראשון,  מכלי  רותחים 
תיכף מן העירוי לכל מקום בשיש, ולא שיזובו 
ואחר  שם(,  ובמ"ב  ס"ו  )תנ"א  והנה  הנה  מאליהם 
ההגעלה ישטפנו במים קרים כמו בכל הגעלה 

)סי' תנ"ב ס"ז(.

ולשפשף  לגרד  צריך  ההגעלה  וקודם  ג. 
הקטנים  והחורים  החריצים  כל  את  היטב 
והלכלוך  החמץ  מן  לנקותם  כדי  בשיש,  שיש 
שנצטברו עליהם בכל ימות השנה )סי' תנ"א ס"ג(, 
בני  יהיו  כ"ד שעות שלא  ולא ישתמש בחמץ 
יומן, ויהיו מנוגבין יפה מן המים הצוננים, שמא 

יצטננו מהן הרותחין )סי' תנ"ב ס"ב ומ"ב סק"כ(.
מאד  קשה  הדבר  מעשה  לענין  אמנם  ד. 
השיש  על  מלובנים  ברזל  או  אבן  להעביר 
ולהגיע עמהם לכל פינה ופינה שבו, וגם קשה 
שיש  מיני  שיש  ועוד  מקודם,  היטב  לנקותו 
הגעלה,  בהם  מועיל  שאין  חרס  ככלי  שדינם 
]ועוד שהרי כבר נהגו להימנע לגמרי מלהשתמש בכלי חמץ אפילו 

לאחר הגעלה[.

ה. ועל כן העצה היעוצה כדי שיוכלו להשתמש 
היטב  אותו  שישפשפו  בפסח,  השיש  עם 
וישטפנו באופן שלא ישאר עליו שום ממשות 
או  פח  בטס של  יכסנו  ואח"כ  בעין,  חמץ  של 
נייר אלומיניום וכדומה, שבזה מתכסה השיש 
במשך  עמדו  על  באופן שישאר  ויכסנו  היטב, 
כל ימי הפסח, ואז אין צריך להגעילו כלל. ואם 
אינו יכול לכסות השיש עם פח או אלומיניום 
לערות  צריך  לפסח,  בו  להשתמש  רוצה  והוא 
ויפרוס  ראשון,  מכלי  רותחים  מים  השיש  על 
מפה על השיש, אך צריך ליזהר שלא יניח סיר 

רותח על המפה )שיעורי קנה בשם פסח(. 
ו. ומותר להניח על השיש המכוסה אפילו סיר 
יהיה רטיבות  נכון ליזהר שלא  רותח, אך מ"מ 
של מים בין השיש לפח או האלומיניום משום 
שיכול לעבור בליעות מן השיש אל הכיסוי ע"י 
יש  כזה  באופן  כן  ועל  הרטיבות,  שמתחמם 
להמתין עד שיצטנן הסיר. ומפני זה יש נוהגים 
או  קל-קל  של  לוח  השיש  על  תחילה  להניח 
לפח  השיש  בין  להפריד  כדי  פולי-גל,  לוח 
והאלומיניום, ועי"ז נשאר המקום יבש בכל ימי 
הפסח, ושוב אין חשש להניח עליו סיר רותח 
)שם, והוא ע"פ הפתחי תשובה יו"ד סוף סי' צ"א שהחמיר באופן 

שמורידו מעל גבי האש(. וי"א שכל הכיסויים כשרים, 

ואין לחוש אם מעביר החום אף אם יתכן שיש 
אינו  כלל  דבדרך  משום  לכיסוי,  מתחת  מים 
רטוב וגם נותן טעם לפגם, ועוד שכבר הוכשר 
על ידי עירוי )עי' אות שאח"ז( ותתאה גבר והוא קר, 
וא"כ אינו אוסר אלא כדי קליפה והרי הכיסוי 

הוא כדי קליפה )מבית לוי(. 
עירוי  ע"י  השיש  את  להכשיר  שצריך  וי"א  ז. 
מים מכלי ראשון חמץ שאינו בן יומו ]כגון קומקום 

חשמלי רותח[ ואח"כ יכסה את השיש )הלי"ש פ"ג ס"ט, 

מבית לוי(.

לא  קומקום,  מתוך  השיש  על  כשמערה  ח. 
יקח הקומקום שמשתמש בו בפסח, אלא יקח 
ויש  היטב,  שניקהו  אחר  חמץ  של  הקומקום 
שלוקחים קומקום מיוחד לעירוי לצורך זה ואין 
משתמשים בו לא לחמץ ולא לפסח, והכי עדיף 

טפי )קנה בשם(. 
ט. אם הניח פח על השיש בפסח, ולשנה הבאה 
זוכר באיזה פח השתמש לשיש הבשרי  איננו 
ובאיזה לשיש החלבי, יכול להניח איזה שירצה, 
רק  וכ"ז  ביניהם.  להחליף  אין  לכתחילה  ומ"מ 

לענין הפח ולא לשאר כלים )הליכות אבן ישראל(. 
ומסביב  השיש  שמעל  במטבח  החרסינה  י. 
בנייר  לעטפם  הראוי  מן  האש,  ושע"י  לברזים 
חמץ  מכל  היטב  אותם  שינקה  לאחר  כסף 
רותחות  הקדירות  בהם  יגעו  שלא  כדי  בעין, 
שמניחים על השיש, ולכן טוב לעטפם בגובה 
הקדירות שיש לו בביתו )קנה בשם(. וי"א שכדאי 
על  ראשון  מכלי  חמים  מים  מקודם  לערות 

החרסינה ואח"כ יכסנו )מבית לוי(.
העליונים  הארונות  היטיב  לנקות  יש  יא. 
התלויים במטבח מעל הכיריים, ואח"כ יעטוף 
תחתית הארון שמעל הכיריים בנייר כסף וכדו', 
ולא די במה שינקה היטיב מן הלכלוך הנדבק 
ג"כ מן הזיעה העולה  שם, משום שנבלע שם 
מן הקדירות של חמץ במשך השנה, ויש לחוש 
שגם בפסח יעלה שם הזיעה מן הקדרות ויפלו 
צריך  ולכן  הקדרה,  לתוך  בחזרה  זיעה  טיפות 
הארון  בין  הפסק  שישמש  דבר  איזה  להניח 
לכיריים ואז אפשר לבשל על הכיריים ללא כל 

חשש )קנה בשם(. 
שבכיור המטבח מאחר וכל ימות  יב. הברזים 
השנה נמצאים בין החמץ, ולא ימלט שבמשך 
חמץ  של  חתיכה  איזה  עליו  יפול  לא  השנה 
החמץ  חתיכת  שתהיה  או  רותח,  שהוא  בעת 
יש  ולכן  חמץ,  לתוכו  מבליע  ונמצא  רותחת, 
היטב  לנקותם  וצריך  חמץ.  ככלי  להחשיבו 
הידיות  את  גם  היטב  וינקה  בעין,  חמץ  מכל 
מן החמץ הדבוק בהם. ואם כי מעיקר הדין כל 
בלבד  קרים  למים  כ"א  בהם  משתמש  שאין 
די בנקיון לבד ואין צריך להגעילם, אעפ"כ מן 
הנכון לעשות גם הגעלה ע"י עירוי מכלי ראשון 

]עי' להלן אופן ההגעלה[ )שם(. 

למים  גם  בהם  להשתמש  רוצה  הוא  ואם  יג. 
חמים אזי צריך להגעילם תחילה מעיקר הדין, 
הוא: שינקה אותם תחילה  כך  ואופן ההגעלה 
אז  ישתמש  שלא  לעת  מעת  וימתין  היטיב 
משם  שיצאו  הברז  את  יפתח  ואח"כ  בחמין, 
כדי  ביותר[  גבוה  בחום  בבוילע"ר  ]שהוחם  רותחים  מים 
יערה  כך  כדי  ובתוך  שבתוכו,  מה  להגעיל 
רותחים  מים  למעלה  מלמטה  מבחוץ  עליהם 

מכלי ראשון )שם(. 
למי  לכתחילה  להדר  הראוי  מן  אמנם  יד. 
שאפשר לו להשתמש בברזים מיוחדים לפסח 
שאין  המדקדקים  וכמנהג  המטבח,  בכיור 
ואף  לפסח.  שהוכשר  חמץ  בכלי  משתמשין 
נכון עכ"פ שיסיר  מי שאינו מחליף את הברז, 
את הידית של המים החמין או שיעטוף אותו 
שע"י  אחד  ברז  לו  יש  ואם  וכדו',  במטלית 
הזזתו מתחלף ממים קרים לחמין, יש לו לסגור 

את הברז החם מבחוץ )שם(. 

■ טהורים ירשוה ויקדשוה ■
זו  וקורא הפרשה  ועוסק  בידו,  וספרו  ברוך הוא עוסק  "בשעה שעלה משה למרום מצא להקדוש 
בפרשת פרה אדומה - זאת חוקת התורה. ולמה? אמר הקדוש ברוך הוא: איני עוסק אלא בטהרתן 

של ישראל!" 
ואחר שרואים את דברי  יד(,  - פיסקא  )פרה  הלשון המובא לעיל הוא מתוך דברי חז"ל בפסיקתא רבתי 
המדרש, דומה הדבר שאין כל צורך להוסיף ולבאר את גודל חשיבות ונחיצות עניין הטהרה לישראל, 
כי אם הקב"ה עצמו עוסק בטהרתן של ישראל הרי זה סימן לבנים לידע עד כמה צריך להיזהר בזה.

הרי כל העניין שקבעו חז"ל לקרוא את פרשת פרה בשבת זה ולא בשבת הבאה, גם היא מעידה על 
גודל החשיבות והמשקל הכבד שהעניקו חכמינו לנושא הטהרה, שהרי על פי סדר הדברים צריכין 
ניסן  חודש  לראש  שייכת  החודש  פרשת  דהא  פרה,  פרשת  לפני  החודש  פרשת  את  להקדים  היו 
)מגילה  ניסן, אלא אמרו בירושלמי  ואילו שריפת הפרה לא הייתה אלא למחרתו ביום השני לחודש 
כה: ומובא ברש"י מגילה כט:(: "ולמה פרה קודמת, מפני שהיא טהרתן של ישראל, וראוי דנהדר בטהרה, לכך 

מקדימין".
מי מטהר אתכם

הזמן גרמא בשבת זה להתחזק ביותר ולעורר בעניין הטהרה בכלל ובטהרת המקוה בפרט, שגדולה 
מטומאת  ובין  הגוף  מטומאת  בין  ביותר,  הנעלה  באופן  הטמאים  את  לטהר  המקוה  טהרת  מעלת 
הנשמה, וכבר אמרו במתניתין )יומא פה:(: "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, 
מי מטהר אתכם - אביכם שבשמים, שנאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם', ואומר 'מקוה 

ישראל ה'', מה מקוה מטהר את הטמאים - אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל".
במקוה  הטבילה  חיוב  על  מעורר  הוא  כאשר  יא(,  פרק  האהבה  )בשער  זי"ע  חכמה'  ה'ראשית  בעל  הגה"ק 
כהכנה לפני התפילה הוא כותב דברים המלהיבים כל לב ונפש בשבח ובמעלת טהרת המקוה, וראוי 
סיוע  הוא  ידי הטבילה  על  "הנה הטהרה  לשונו:  וזה  מבין השיטין,  טבין  מרגניתין  כמה  להביא  לנו 
גדול לידבק האדם נפשו באלקיו ובעבודתו, שבהיותו טמא הטומאה מטמטמת לבו של אדם, ועיקר 
האהבה והדבקות תלוי בטהרת הלב מהמחשבות הזרות, כמו שאמר דוד המלך ע"ה )תהלים נא, יב( 'לב 
טהור ברא לי אלקים'. וכן כתב רבינו תם ע"ה בספר הישר, כי טהרת הגוף יחדש טהרה בנפש, ובהיות 
הגוף טמא בודאי יגיע קצת פגם לנשמה ואי אפשר שיכוון כראוי בלי שתבלבלהו מחשבה אחרת".

ובתוך הדברים מבאר ה'ראשית חכמה' את משנת הטהרה דרבי עקיבא, ואומר שאין המשנה עוסקת 
זוכה  גופו במי המקוה הריהו  ידי שמטהר את  ועל  כאן בב' מיני טהרות אלא בטהרה אחת בלבד, 
שהקב"ה מטהר את נשמתו, וראה את המשך דברי קדשו: "והבן בזה מה שנאמר 'מה מקוה מטהר 
הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל', דהיינו טהרת נשמותיהם הדבקות בשמו, נמצא 
הטובל הוא דבק בה' ממש לטהר גופו ונפשו, גופו במים ונפשו ברוחניות השם השורה שם, ובזה 
לא יזיקהו אפילו יהיה המים קרים כי מאחר שהוא דבק בה' אי אפשר שיבוא לו היזק, כמו שאמר 
המשורר )תהלים צא, כ(, 'אומר לה' מחסי ומצודתי וגו' כי הוא יצילך מפח יקוש', דהיינו צנים פחים. וכן 

שאר המזמור, 'כי מלאכיו יצוה לך וגו' על כפים ישאונך פן תגוף באבן רגליך' ושאר המזמור".
בלא טהרת המקוה לא ישיג גופי תורה ומצוות

בעניין זה ראה דברים חוצבי להבות אש שכתב בספה"ק 'מאור ושמש' )פרשת אמור( וזה לשונו: "בלתי 
אפשר לידע מה היא יראה, שילמוד ויתפלל ברתת ובזיע, כי אם שיהיה נזהר בטבילת עזרא. ואם הוא 
לומד או מתפלל ואינו נזהר בטבילה זו, אי אפשר בשום אופן להגיע לגופי תורה ומצוות. ואם הוא 

לומד ספרי קבלה והוא בלתי טהור, יוכל לבא חלילה על ידי זה לידי אפיקורסות".
"ובזמנים הקודמים שהיה דבר ה' יקר בימים ההם ולא היו יודעים מיראת הרוממות כלל, זאת היה 
מחמת שהיו לומדים תורה ולא נזהרו בטבילה זו, והכת שבתי צבי ימ"ש שהיו אז בימים ההם, ומזה 
נעשו אפיקורסים שלמדו ספרי קבלה בטומאת הגוף, והיה העולם שמם עד שבאו שני המאורות 
לה'  והם פתחו שער  נבג"מ,  כ"א אדר(  )יו"ד  ואדמו"ר הר"ר אלימלך  לעולם, הבעש"ט הקדוש  הגדולים 

צדיקים יבואו בו שלא יהרהר אדם שום הרהור תורה עד שיטבול עצמו".
עוד כתב שם ב'מאור ושמש': "הכלל העולה מזה, מי שהוא לומד פשטות התורה בלתי טהור, אזי 
אינו יכול להשיג בשום אופן מה היא 'יראה', ומי שהוא לומד ספרי קבלה ואינו זהיר בטבילה זו יוכל 
לבא חלילה לידי אפיקורסות, והוא מטמא נפשות ישראל הנגררים אחריהם. אבל אם האדם מקדש 
ומטהר עצמו מקטנותו, וכל ימיו הוא לומד על טהרת הקודש, הוא משיג יראת הרוממות והוא יכול 
לקרב את נשמות ישראל להבורא ב"ה, ולהכניסם בגופי התורה ומצוות ויראת שמים, ואור קדושתו 
מופיע על תלמידיו ותלמידי תלמידיו ההולכים בעקבותיו עד סוף כל הדורות. ועינינו הרואות אשר 

עדיין זורח בעולם אור קדושות שני המאורות הנ"ל".
וביום השבת קודש

ואם שהדברים נכונים בכל ימות השנה ולגבי כל דבר שבקדושה, הרי שעל אחת כמה וכמה נאמרו 
הדברים על הטבילה בערבי שבתות וביום השבת קודש גופא, וכדאיתא ב'שער הכוונות' )דרושי קידוש 
ימות החול  בין  להבדיל  בכדי  גם בערב שבת  ענין השולחן(, שצריך האדם לטבול במקוה  א  דרוש  ליל שבת, 

לקדושת השבת, וגם ביומא דשבתא בכדי להמשיך עליו הקדושה העליונה של יום השבת שגדולה 
מקדושת ליל שבת קודש.

על פי זה נבוא לפרש את דברי המשורר בזמר הקדוש של 'כל מקדש' המושר בליל שבת, שם כתב 
הלשון: "טהורים יירשוה ויקדשוה", ויתכן לומר שהייתה כוונתו לומר, כי רק אלו המטהרים ומקדשים 
עצמם לכבוד שבת קודש, המה זוכים לרשת ולטעום מצוף קדושת והארת השבת קודש, ליהנות 

מזיווה ולשבוע מטובה.
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בס"ד

כאשר ציוה ד' 
ליהושע,  ומסרה  מסיני  תורה  קבל  משה 
ונביאים  לנביאים,  וזקנים  לזקנים,  ויהושע 
עברה  ומשם  הגדולה,  כנסת  לאנשי  מסרוה 
התנאים,  הסנהדין,  דרך  לדור  מדור  התורה 
ועד  אחרונים,  גאונים,  סבוראים,  האמוראים, 
ומרב  לבנו  מאב  התורה  עוברת  אנו  ימינו 
לתלמידו, והתורה היא אותה תורה, כמו שאנו 
באמונה  מאמין   'אני   : עיקרים  בי"ג  אומרים 
היא  בידינו  שלמה שכל התורה המצויה עתה 

הנתונה למשה רבנו עליו השלום'.
הללו  הדברים  עצמכם,  את  שואלים  אתם  נו, 
באמת  ובכן,  כאן?  לחדש  באנו  ומה  ידועים 
היטב  נעמיק  אם  אבל  כלום,  לחדש  באנו  לא 
את  מקבלים  כיצד  ללמוד  נוכל  בפרשתנו 
התורה, איך מתייחסים ללימוד התורה, שהרי 
בפרשתנו אנו רואים כמה פעמים שמשה רבנו 
הרבה  בעוד  )כמו  ד'  ציווי  את  לאהרן  מוסר 
צוה  'כאשר  הם  שהדברים  ומדגיש  מקומות( 
ד'', ועלינו להבין מדוע משה רבנו חוזר ואומר 

שוב ושוב כי כל הדברים הם כאשר צוה ד'?
התשובה היא שמשה רבנו רצה שאהרן הכהן 
יעשה את הדברים כמי ששומע מפי הגבורה, 
שהדברים  כדי  נביא,  מפי  כשומע  רק  ולא 
על  שמירה  ותוך  שלמה  הלב  בכוונת  ייעשו 
כתוב  וכך  ביותר שניתן,  הגבוהה  רוחנית  רמה 
משה  מפי  שומע  אהרן  שאף  'מנין  בספרא: 
'ויעש  לומר  תלמוד  הקודש,  מפי  כשומע 
כאשר צוה ד' את משה', כלומר, כשאהרן עשה 

את הדברים הוא עשה אותם 'כאשר צוה ד''.
יושבים  או  ולומדים,  יושבים  אנחנו  כאשר 
אנחנו  כי  לזכור  עלינו  ומקשיבים,  בשיעור 
לומדים כעת את תורת ד', ומי שאומר לנו את 
ובעצמו!  בכבודו  כביכול הקב"ה  הוא  הדברים 
לנו לראות רק את הרב או הספר הנמצא  אל 
לנגד עינינו אלא לחשוב שאנחנו 'כשומע מפי 
הגבורה! וכשאנו רואים סעיף בשולחן ערוך או 
בקיצור שולחן ערוך או בטיב ההלכה, ואפילו 
סעיף קצר ביותר, 'מים אחרונים חובה', נתייחס 
לכך כשומע מפי הגבורה, ואז כל לימוד התורה 

וקיום המצוות שלנו ייראו אחרת לגמרי.
 )עפ"י טיב התורה-שמיני(
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
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ֲעׂשּו  ּתַ ה'  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה  ה  מׁשֶ אֶמר  ַוּיֹ
ה ֶאל ַאֲהֹרן  אֶמר מׁשֶ בֹוד ה': ַוּיֹ ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ּכְ
ְוֶאת  אְתָך  ַחּטָ ֶאת  ה  ַוֲעׂשֵ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל  ְקַרב 
ן  ה ֶאת ָקְרּבַ ַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם ַוֲעׂשֵ ר ּבַ ֹעָלֶתָך ְוַכּפֵ

ה ה': )ט, ו ז( ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֲעָדם ּכַ ר ּבַ ָהָעם ְוַכּפֵ
אלו הדברים נאמרו מפי משה ביום השמיני לימלואים שבו חינכו 
אהרן ובניו את המשכן בעבודתם, ומן הראוי להתבונן בתוכן לשונו 
כל  כי  משה  הודיע  דבריו  בתחילת  דהנה  פשרן,  את  להבין  כדי 
הנעשה הוא על פי ציווי השי"ת באמרו 'זה הדבר אשר צוה ה'' ושוב 
הכפיל את הדברים בסוף הציווי באמרו 'כאשר צוה ה' ומקרא זה 

אומר דרשני, למה לו לפרש שוב שדבריו הם על פי ציווי הבורא?
עוד יש להבין למה הקדים ענין הכפרה לענין הציווי, שהרי מן הראוי 
היה שיאמר 'ועשה את קרבן העם כאשר צוה ה' וכפר בעדם' שהרי 
לא נצטווה אהרן כי אם לעשות עבודת הקרבן, ואין הכפרה בכלל 
העשייה, כי אם תוצאה מעבודת הקרבן המרצה, ומהו אם כן הלשון 
'וכפר בעדם כאשר צוה ה'' שמשמעותו הוא שגם עצם הכפרה הוא 

בכלל העשייה ובכלל הציווי?
כיוון משה את השעה הראויה  ואפשר לפרש בדרך המוסר שכאן 
לעורר את אהרן ובניו לעשות את עבודתם לשם שמים בלבד, דהנה 
בכל עבודה שהורגל כבר האדם בעשייתה יש צורך להרבות ביגיעה 
כדי לעורר את הלב לקיומה לשם שמים, מאחר שכבר הורגל בה 
האדם ואין הוא מתרגש בקיומה יתר על המידה, ולפעמים מאבד 
לקיימו שלא לשמה,  היצר פתח לפתותו  ואז מוצא  לגמרי,  חשקו 
והאדם שרצונו לצאת על כל פנים ידי חובתו אינו שם על ליבו איך 
עושה  הוא  ובאמצעותם  בעדו,  המסייעים  הם  והנגיעות  שהפניות 
את המוטל עליו, ואז מאחר שאין לבם ער קשה מאוד לעוררו שיכוון 
תמיד את לבו לעשות חובתו כראוי לה, אך בתחילת דרכו כשמקיים 
איזה מצוה לראשונה אז לבו פתוח כאולם ומכוון לעשותה לשמה, 
זה  את  לקיים  חובתו  על  אותו  וכשיעוררו  ער  שלבו  השעה  וזהו 
המצווה תמיד מתוך אותה כוונה שמכוון לעת עתה יתקבלו הדברים 

על לבו וישגיח להרגיל את עצמו גם ברעותא דלבא. 
ישראל  עיני  כל  היו  אז  המשכן,  חינוך  בשעת  גם  הדברים  היו  וכך 
נשואים אל אהרן ובניו הכהנים שיעוררו בעבודתם ריצוי וכפרה על 
עוונם, וגם בני אהרן היו מכוונים את לבם לשמים לעורר נחת רוח 
לעילא ולרצות את ישראל לפני בוראם, וכיון שהיה אז לבם נשואות 
אל השי"ת וכל כוונתם היה לשמים, היה בכוחו של משה לעוררם 
שבכל העיתים יראו לעשות את עבודתם מתוך רצון וכוונה זו, ולא 
ירגילו את עצמם רק בעבודת המעשה כי אם גם בעבודת המחשבה 
והרצון, ושפיר מובן למה הכפיל את ענין הציווי, כי לא היה זה הדבר 
לשם ידיעת הציווי, כי אם לעורר אותם לעשותה תמיד מתוך רעותא 

דליבא לשם השי"ת, ולזאת גם מובן למה הקדים ענין הכפרה לענין 
הציווי כי בכך מובן שאין כוונתו להודיע שוב על הציווי כי אם לעורר 
על הכוונה ועל כוחה, ועל כן הקדים ואמר שכדי שהעבודה יעשה 
העבודה  בשעת  לכוון  צורך  יש  לכפרה  ישראל  ויזכו  רישומה  את 

שקיומה היא 'כאשר צוה ה''.
ואכן זהו כלל גדול בעבודת השם שיכוון האדם בכל פעולה שעושה 
שתהיה לשם שמים, ורק בכך יזכה להעלותה לרצון לפני האדון ה', 
מקיים  הוא  ביומו  יום  ומידי  במצוות,  הוא  רגיל  מישראל  אדם  כל 
הרבה מצוות רק מתוך הרגליו הטובים, אך היצר לא ניחא ליה בכך, 
ועל כן עושה כל מיני תחבולות לערבב את דעתו כדי שלא תהיה 
צלולה בשעת קיום המעשה, ובכך מפסידו מן הכוונה הרצויה בזו 
פי הרוב מתעוררות  כי על  יראה בחוש  יתבונן האדם  ואם  השעה, 
הוא לקיים מצוה  אצלו מחשבות המטרידות דוקא בשעה שהולך 
מסויימת, לפעמים הוא בשעה שמתכונן להתפלל ולהגיד שבחו של 
מתחילות  אז  לימודו,  את  בו  שקובע  בשעה  הוא  ולפעמים  מקום 
כן  לפני  אחת  ושעה  שלהם,  את  לעשות  המטרידות  המחשבות 
היו כל המחשבות מניחים את דעתו, וכמו כן הוא בשעה שלאחר 
מכן, על אף שעדיין לא מצא פתרון למעוקותיו, ורק באותה שעה 
שמכוון לעשות מצוה אז מתעוררים אלו הטירדות ומבקשים ממנו 
כי אם עצת  זה אינו  וכל  בתקיפות שיראה לעשות משהו למענם, 
היצר המבקש להחמיץ אותה שעה יפה של תורה ומעשים טובים 
מתוך מחשבות אלו וכתוצאה מכך לא יעלו מעשיו יפה, וכשהאדם 
יידע מכל זה יתחכם להתגבר עליהם ולא ישית לבו להם, ואז תהיה 
ביכולתו לצרף דעתו למעשיו, ובכך אכן תהיה אותה שעה של תורה 

ומעשים טובים יפה מכל חיי העולם הבא. 
אמרו חז"ל )מכות כג: אבות ו, יא( רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך 
מכות(  מסכת  בשלהי  )שם  הרמב"ם  וביאר  וכו',  ומצות  תורה  להם  הרבה 
בפירושו על המשנה שעל ידי כך יזכה האדם לקיים אחת מהמצוות 
והענין  עכתו"ד,  העליון,  בעולם  לחלקו  יזכה  אכן  ובכך  כתיקונה 
הוא שהאדם מחמת תכונותיו והרגליו השונים קשה לו לקיים את 
הרבה  לישראל  הקב"ה  להם  הרבה  כן  ועל  בשלימות,  המצוות  כל 
באחת מאלו המצוות  לבחור  אדם  כל  ביכולת  תהיה  אז  כי  מצוות 
מניעה  בכך  תהיה  ולא  בשלימות  לקיימה  ביכולתו  תהיה  שאותה 
מצד תכונותיו והרגליו. ועל זה הדרך אפשר גם לומר לענינינו שלכך 
הרבה הקב"ה תורה ומעשים טובים כי מאחר שיודע הקב"ה כי יצר 
לב האדם מרבה לבלבל את דעתו וקשה לו להאדם להגביר דעתו 
כדי  טובים  ומעשים  תורה  להם  הרבה  כן  על  ממעוקותיו  ולפנותו 
שירבו להתעסק בהם ואז אפשר שיזכו באיזה מצוה לקיימה מתוך 
צלילות הדעת ויכוונו לבם לבוראם, ובכך יזכו לחיי העולם הבא. אך 
על החכם להגביר דעתו על טרדותיו מתוך הכרה כי כל אלו הם עצת 
היצר, ובכל עתותיו יכוון את לבו לשמים, ואז יזכה להרבות במצוות 

כדבעי ולעשות בכך נחת רוח גדול ליוצרו. 

שמה ת העבודה ל מעל

פר' שמיני
כ"ג אדר ב' תשע"ט
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 יו"ל לעילוי נשמת זה גליון
 הצדקת מורתי אמי

 ה"ע לוי יהודה צבי בת חיה זלדה מרת
 אדר ח"כ ע"נלב

 תנצב"ה
 נודב ע"י בתה הגב' ר. כ. תחי' ניו יורק

 עלי שי"ח 
 ''היהודים מתוך יעברו לא הפורים וימי''

 
,  ודקדוקיה פרטיה לכל ההלכה וקיום מצוה של שמחה מתוך, קודש ורגשי בהתעלות, א"שליט רבינו של במחיצתו נחוגו הפורים ימי

 .ותלמידיהם בחכמים להידבק החפצים התורה בני לתועלת פנינים מעט להלן נביא
 אסתר תענית

 כדין התענית מן נפטר וממילא, לביתו הסמוך הכנסת בבית בריתות בחמש כסנדק שימש רבינו, ט"תשע' ב אדר ג"י, רביעי ביום
  נביא מתוך ומפטירין' ויחל' את קורא הקבוע קורא כשהבעל, המנחה תפילת את התפלל שם לביתו הלך הבריתות אחרי. סנדק
 .ל"זצ איש החזון מרן שהקפיד כמו, מקלף
  אם אותו ושאלו, אמריקאים דולרים של מטבע חצאי שלושת בידם שיש לו והראו, צדקה קופת גבאי הגיעו, מנחה לתחילת עובר
 לקיום כי דעתו כי, ה"א( הצדקה לקופת ושלשל המטבעות חצאי את לידיו וקיבל סירב לא רבינו, המצוה את זה ידי על לקיים רוצה

 ')וכו ממש שקל של מטבע חצי צריך ואין, בימינו הנוהג מטבע בחצי די המנהג
  

 הפורים ליל ערבית
  עם יחד, מלך הדרת עם ברוב המגילה את ולשמוע להתפלל' לדרמן' הכנסת לבית רבינו יצא דפרזים פורים ליל, ערבית לתפילת

 מיוחדת בשמחה, המגילה את לקרוא א"שליט בויאר משה רבי הגאון, הקבוע קורא הבעל החל התפילה לאחר, המתפללים מאות
 .מצוה של

 שמרוב מתברר: קורא הבעל אוחז היכן ושוב שוב שואלו מסמן בידו מרן כי הבחינו א"שליט הגבאים. מעניין דבר אירע שאז, אלא
 מיד והשלים כשירה מגילה לפניו היה ואמנם, היטב הקריאה את רבינו שמע לא, קורא הבעל עמד בו המרחק ומפני, האדם המון
 .אוחזים היכן הזמן כל לדעת ביקש אך, כדין

 .נהג הוא כך וכמובן, הפרק מתחילת שוב לקרוא ושיתחיל, רבינו של למקומו שיתקרב קורא מהבעל הגבאים ביקשו זה בשלב
  הכל שמע שלא שחשש אחת בשנה הוה עובדא וכבר, כלום שאל ולא הקול את שיגביה ביקש לא עצמו רבינו כי, להיווכח מדהים[

 ].כ"אח המגילה כל שוב לעצמו וקרא
  

 הפורים יום
ולאחר , בריתות לכמה סנדק רבינו שימש בבוקר. לתלמודו ושב, היום מצוות את רבינו קיים המגילה וקריאת שחרית לאחר מיד

 .וישועות לברכות להתברך עברוש איש אלפי תפילת מנחה יצא רבינו לבית הכנסת וקיבל את
 

 השמות את בירכתי כבר
'  גליונות קובץ' להדפסת התורמים לרשימת ברכתו את לבקש א"שליט רבינו אצל נוסנכנ הפורים בליל השנה. עובדא הוה בדידי

 זה את הביאו כבר": מיד ואמר, השמות ברשימת קל מבט העיף רבינו, הפסח ימי לקראת ה"אי לאור שיֵצא ישראל מגדולי המורחב
 .לתלמודו ושב. "ובירכתי

 ...  בפורים מגיע שאני ראשונה פעם לי זה הרי, פלא נראה היה הדבר
  ראה גבאי ואותו, א"שליט מרן שבבית לפקס שלחתי השמות רשימת את: כך מתברר ואז, הגבאים לאחד והתקשרתי, הביתה חזרתי

  אך, נוספים שמות אלפי לפניו עברו כבר אמנם ומאז, בירך ורבינו, לברכה השמות כל את הגיש הוא, אסתר תעניתב ואכן זה את
של   לבם תיוושיזכו שיתמלאו כל משאל תת כל השמווהוסיף רבינו שוב ובירך א ...אותם בירך שכבר ואמר, אלו את שכח לא הוא

 .כל אחד ואחד
 

 פורים שושן
  בבית כותיקין לשחרית ובאים השחר עלות אחרי מירושלים במיוחד שיוצאים ירושלמים עשרה של המיוחד המנין התקיים השנה גם

 לאחר, לתורה עולים מהם כששלוש, עמלק ויבוא פרשת בתורה קוראים זה ואחרי, ולאחריה לפניה בברכה קורא מהם ואחד, רבינו
 .להתברך כולם ועבר מכן

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוף יצחק 

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)
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בס"ד

כאשר ציוה ד' 
ליהושע,  ומסרה  מסיני  תורה  קבל  משה 
ונביאים  לנביאים,  וזקנים  לזקנים,  ויהושע 
עברה  ומשם  הגדולה,  כנסת  לאנשי  מסרוה 
התנאים,  הסנהדין,  דרך  לדור  מדור  התורה 
ועד  אחרונים,  גאונים,  סבוראים,  האמוראים, 
ומרב  לבנו  מאב  התורה  עוברת  אנו  ימינו 
לתלמידו, והתורה היא אותה תורה, כמו שאנו 
באמונה  מאמין   'אני   : עיקרים  בי"ג  אומרים 
היא  בידינו  שלמה שכל התורה המצויה עתה 

הנתונה למשה רבנו עליו השלום'.
הללו  הדברים  עצמכם,  את  שואלים  אתם  נו, 
באמת  ובכן,  כאן?  לחדש  באנו  ומה  ידועים 
היטב  נעמיק  אם  אבל  כלום,  לחדש  באנו  לא 
את  מקבלים  כיצד  ללמוד  נוכל  בפרשתנו 
התורה, איך מתייחסים ללימוד התורה, שהרי 
בפרשתנו אנו רואים כמה פעמים שמשה רבנו 
הרבה  בעוד  )כמו  ד'  ציווי  את  לאהרן  מוסר 
צוה  'כאשר  הם  שהדברים  ומדגיש  מקומות( 
ד'', ועלינו להבין מדוע משה רבנו חוזר ואומר 

שוב ושוב כי כל הדברים הם כאשר צוה ד'?
התשובה היא שמשה רבנו רצה שאהרן הכהן 
יעשה את הדברים כמי ששומע מפי הגבורה, 
שהדברים  כדי  נביא,  מפי  כשומע  רק  ולא 
על  שמירה  ותוך  שלמה  הלב  בכוונת  ייעשו 
כתוב  וכך  ביותר שניתן,  הגבוהה  רוחנית  רמה 
משה  מפי  שומע  אהרן  שאף  'מנין  בספרא: 
'ויעש  לומר  תלמוד  הקודש,  מפי  כשומע 
כאשר צוה ד' את משה', כלומר, כשאהרן עשה 

את הדברים הוא עשה אותם 'כאשר צוה ד''.
יושבים  או  ולומדים,  יושבים  אנחנו  כאשר 
אנחנו  כי  לזכור  עלינו  ומקשיבים,  בשיעור 
לומדים כעת את תורת ד', ומי שאומר לנו את 
ובעצמו!  בכבודו  כביכול הקב"ה  הוא  הדברים 
לנו לראות רק את הרב או הספר הנמצא  אל 
לנגד עינינו אלא לחשוב שאנחנו 'כשומע מפי 
הגבורה! וכשאנו רואים סעיף בשולחן ערוך או 
בקיצור שולחן ערוך או בטיב ההלכה, ואפילו 
סעיף קצר ביותר, 'מים אחרונים חובה', נתייחס 
לכך כשומע מפי הגבורה, ואז כל לימוד התורה 

וקיום המצוות שלנו ייראו אחרת לגמרי.
 )עפ"י טיב התורה-שמיני(
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

ֲעׂשּו  ּתַ ה'  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה  ה  מׁשֶ אֶמר  ַוּיֹ
ה ֶאל ַאֲהֹרן  אֶמר מׁשֶ בֹוד ה': ַוּיֹ ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ּכְ
ְוֶאת  אְתָך  ַחּטָ ֶאת  ה  ַוֲעׂשֵ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל  ְקַרב 
ן  ה ֶאת ָקְרּבַ ַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם ַוֲעׂשֵ ר ּבַ ֹעָלֶתָך ְוַכּפֵ

ה ה': )ט, ו ז( ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ֲעָדם ּכַ ר ּבַ ָהָעם ְוַכּפֵ
אלו הדברים נאמרו מפי משה ביום השמיני לימלואים שבו חינכו 
אהרן ובניו את המשכן בעבודתם, ומן הראוי להתבונן בתוכן לשונו 
כל  כי  משה  הודיע  דבריו  בתחילת  דהנה  פשרן,  את  להבין  כדי 
הנעשה הוא על פי ציווי השי"ת באמרו 'זה הדבר אשר צוה ה'' ושוב 
הכפיל את הדברים בסוף הציווי באמרו 'כאשר צוה ה' ומקרא זה 

אומר דרשני, למה לו לפרש שוב שדבריו הם על פי ציווי הבורא?
עוד יש להבין למה הקדים ענין הכפרה לענין הציווי, שהרי מן הראוי 
היה שיאמר 'ועשה את קרבן העם כאשר צוה ה' וכפר בעדם' שהרי 
לא נצטווה אהרן כי אם לעשות עבודת הקרבן, ואין הכפרה בכלל 
העשייה, כי אם תוצאה מעבודת הקרבן המרצה, ומהו אם כן הלשון 
'וכפר בעדם כאשר צוה ה'' שמשמעותו הוא שגם עצם הכפרה הוא 

בכלל העשייה ובכלל הציווי?
כיוון משה את השעה הראויה  ואפשר לפרש בדרך המוסר שכאן 
לעורר את אהרן ובניו לעשות את עבודתם לשם שמים בלבד, דהנה 
בכל עבודה שהורגל כבר האדם בעשייתה יש צורך להרבות ביגיעה 
כדי לעורר את הלב לקיומה לשם שמים, מאחר שכבר הורגל בה 
האדם ואין הוא מתרגש בקיומה יתר על המידה, ולפעמים מאבד 
לקיימו שלא לשמה,  היצר פתח לפתותו  ואז מוצא  לגמרי,  חשקו 
והאדם שרצונו לצאת על כל פנים ידי חובתו אינו שם על ליבו איך 
עושה  הוא  ובאמצעותם  בעדו,  המסייעים  הם  והנגיעות  שהפניות 
את המוטל עליו, ואז מאחר שאין לבם ער קשה מאוד לעוררו שיכוון 
תמיד את לבו לעשות חובתו כראוי לה, אך בתחילת דרכו כשמקיים 
איזה מצוה לראשונה אז לבו פתוח כאולם ומכוון לעשותה לשמה, 
זה  את  לקיים  חובתו  על  אותו  וכשיעוררו  ער  שלבו  השעה  וזהו 
המצווה תמיד מתוך אותה כוונה שמכוון לעת עתה יתקבלו הדברים 

על לבו וישגיח להרגיל את עצמו גם ברעותא דלבא. 
ישראל  עיני  כל  היו  אז  המשכן,  חינוך  בשעת  גם  הדברים  היו  וכך 
נשואים אל אהרן ובניו הכהנים שיעוררו בעבודתם ריצוי וכפרה על 
עוונם, וגם בני אהרן היו מכוונים את לבם לשמים לעורר נחת רוח 
לעילא ולרצות את ישראל לפני בוראם, וכיון שהיה אז לבם נשואות 
אל השי"ת וכל כוונתם היה לשמים, היה בכוחו של משה לעוררם 
שבכל העיתים יראו לעשות את עבודתם מתוך רצון וכוונה זו, ולא 
ירגילו את עצמם רק בעבודת המעשה כי אם גם בעבודת המחשבה 
והרצון, ושפיר מובן למה הכפיל את ענין הציווי, כי לא היה זה הדבר 
לשם ידיעת הציווי, כי אם לעורר אותם לעשותה תמיד מתוך רעותא 

דליבא לשם השי"ת, ולזאת גם מובן למה הקדים ענין הכפרה לענין 
הציווי כי בכך מובן שאין כוונתו להודיע שוב על הציווי כי אם לעורר 
על הכוונה ועל כוחה, ועל כן הקדים ואמר שכדי שהעבודה יעשה 
העבודה  בשעת  לכוון  צורך  יש  לכפרה  ישראל  ויזכו  רישומה  את 

שקיומה היא 'כאשר צוה ה''.
ואכן זהו כלל גדול בעבודת השם שיכוון האדם בכל פעולה שעושה 
שתהיה לשם שמים, ורק בכך יזכה להעלותה לרצון לפני האדון ה', 
מקיים  הוא  ביומו  יום  ומידי  במצוות,  הוא  רגיל  מישראל  אדם  כל 
הרבה מצוות רק מתוך הרגליו הטובים, אך היצר לא ניחא ליה בכך, 
ועל כן עושה כל מיני תחבולות לערבב את דעתו כדי שלא תהיה 
צלולה בשעת קיום המעשה, ובכך מפסידו מן הכוונה הרצויה בזו 
פי הרוב מתעוררות  כי על  יראה בחוש  יתבונן האדם  ואם  השעה, 
הוא לקיים מצוה  אצלו מחשבות המטרידות דוקא בשעה שהולך 
מסויימת, לפעמים הוא בשעה שמתכונן להתפלל ולהגיד שבחו של 
מתחילות  אז  לימודו,  את  בו  שקובע  בשעה  הוא  ולפעמים  מקום 
כן  לפני  אחת  ושעה  שלהם,  את  לעשות  המטרידות  המחשבות 
היו כל המחשבות מניחים את דעתו, וכמו כן הוא בשעה שלאחר 
מכן, על אף שעדיין לא מצא פתרון למעוקותיו, ורק באותה שעה 
שמכוון לעשות מצוה אז מתעוררים אלו הטירדות ומבקשים ממנו 
כי אם עצת  זה אינו  וכל  בתקיפות שיראה לעשות משהו למענם, 
היצר המבקש להחמיץ אותה שעה יפה של תורה ומעשים טובים 
מתוך מחשבות אלו וכתוצאה מכך לא יעלו מעשיו יפה, וכשהאדם 
יידע מכל זה יתחכם להתגבר עליהם ולא ישית לבו להם, ואז תהיה 
ביכולתו לצרף דעתו למעשיו, ובכך אכן תהיה אותה שעה של תורה 

ומעשים טובים יפה מכל חיי העולם הבא. 
אמרו חז"ל )מכות כג: אבות ו, יא( רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך 
מכות(  מסכת  בשלהי  )שם  הרמב"ם  וביאר  וכו',  ומצות  תורה  להם  הרבה 
בפירושו על המשנה שעל ידי כך יזכה האדם לקיים אחת מהמצוות 
והענין  עכתו"ד,  העליון,  בעולם  לחלקו  יזכה  אכן  ובכך  כתיקונה 
הוא שהאדם מחמת תכונותיו והרגליו השונים קשה לו לקיים את 
הרבה  לישראל  הקב"ה  להם  הרבה  כן  ועל  בשלימות,  המצוות  כל 
באחת מאלו המצוות  לבחור  אדם  כל  ביכולת  תהיה  אז  כי  מצוות 
מניעה  בכך  תהיה  ולא  בשלימות  לקיימה  ביכולתו  תהיה  שאותה 
מצד תכונותיו והרגליו. ועל זה הדרך אפשר גם לומר לענינינו שלכך 
הרבה הקב"ה תורה ומעשים טובים כי מאחר שיודע הקב"ה כי יצר 
לב האדם מרבה לבלבל את דעתו וקשה לו להאדם להגביר דעתו 
כדי  טובים  ומעשים  תורה  להם  הרבה  כן  על  ממעוקותיו  ולפנותו 
שירבו להתעסק בהם ואז אפשר שיזכו באיזה מצוה לקיימה מתוך 
צלילות הדעת ויכוונו לבם לבוראם, ובכך יזכו לחיי העולם הבא. אך 
על החכם להגביר דעתו על טרדותיו מתוך הכרה כי כל אלו הם עצת 
היצר, ובכל עתותיו יכוון את לבו לשמים, ואז יזכה להרבות במצוות 

כדבעי ולעשות בכך נחת רוח גדול ליוצרו. 

שמה ת העבודה ל מעל

פר' שמיני
כ"ג אדר ב' תשע"ט
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ט"ת  תימימ  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שמיני תשע"ט

וביאר האלשיך הקדוש )בראשית ב-ט( שהצמיח 

הקב"ה בתוך הגן תרי"ג עצים, כנגד תרי"ג מצוות 

התורה, שהן בבחינת מים, המצמיחות את העצים 

התורה  הוא  הגן  שבתוך  החיים  ועץ  עדן,  בגן 

מצינו  והנה  המצוות.  לכל  שורש  שהיא  הקדושה 

בזוהר חדש  מקור ברור שעץ החיים הוא התורה 

)פרשת בראשית דף יח טור ג(:

ונתן  עדן,  בגן  הראשון  לאדם  הקב"ה  "הניח 

הוא  הדא  מצוותיה,  ולשמור  בה  לעבוד  תורתו  לו 

היא  חיים  וכתיב עץ  הגן,  ועץ החיים בתוך  דכתיב 

לאדם  לו  כשיהיה  הקב"ה,  אמר  בה.  למחזיקים 

ומפני  אותה.  וישמור  בה  יעסוק  זה,  בגן  הנאה 

שמר  לא  שם,  לאדם  לו  שהיו  והנאות  העדונין 

תורתו עד שגרשהו משם".

אחרי  שכתוב  מה  ביאור  צריך  זה  לפי  אמנם 

ה'  "ויאמר  ג-כב(:  )בראשית  הראשון  אדם  שחטא 

אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, 

ואכל  החיים  מעץ  גם  ולקח  ידו  ישלח  פן  ועתה 

לעבוד  עדן  מגן  אלקים  ה'  וישלחהו  לעולם,  וחי 

האדם  את  ויגרש  משם.  לוקח  אשר  האדמה  את 

וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב 

המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים".

ויש לתמוה הפלא ופלא, שהרי למעשה קיבלו 

ישראל בהר סיני את התורה שהיא עץ החיים, והרי 

כמו  לנפש,  מזון  היא  הקדושה  התורה  כי  מצינו 

שאמר דוד המלך )תהלים מ-ט(: "ותורתך בתוך מעי". 

שהעמיד  השמירה  עם  מתאים  זה  איך  כן  כי  הנה 

מעץ  האדם  יאכל  שלא  עדן  גן  בשערי  הקב"ה 

בחיים  ישראל  נשארו  לא  למה  ועוד,  זאת  החיים. 

אחרי שקיבלו את התורה ואכלו מעץ החיים.

ראי" הקברה  ו"ה חדתה יא מ  צאר

ונראה לבאר ענין זה על פי מה שאמר הקב"ה 

על הגאולה העתידה )ישעיה נא-ד(: "כי תורה מאתי 

"אמר  יג-ג(:  )ויק"ר  במדרש  כך  על  דרשו  תצא". 

תורה  חידוש  תצא,  מאתי  חדשה  תורה  הקב"ה 

מאתי תצא". ותמהו המפרשים, הלא אחד מי"ג 

תהא  לא  התורה  "שזאת  הוא:  האמונה  עקרי 

חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין 

של תיבות... בעי רב יוסף וא"ו דגחון מהאי גיסא או 

]האות ו' היא האות האחרונה מהחצי  מהאי גיסא 

הראשון או האות הראשונה מהחצי השני[.

אמר ליה ]אביי[ ניתי ספר תורה ואימנינהו ]נביא 

ספר תורה ואמנה את האותיות[, מי לא אמר רבה בר 

בר חנה לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. 

אינהו בקיאי בחסירות ויתרות,  ]רב יוסף[  אמר ליה 

התיבות  בכל  בקיאים  היו  הם  בקיאינן".  לא  אנן 

אנו  מלאות,  או  חסרות  לכותבן  שצריך  שבתורה 

איננו בקיאים בזה לכן אי אפשר לסופרן.

שאין  הדעת  על  יעלה  איך  המפרשים,  ותמהו 

רב  הלא  שבתורה,  ויתרות  בחסרות  בקיאים  אנו 

יוסף עצמו אומר )מנחות כט:( כי ספר תורה שכתובות 

פחות  בו  יש  שאם  ]אלא  פסול  ויתרות  חסרות  בו 

מד' חסרות בכל עמוד אפשר לתקנן[, ואם אין אנו 

בקיאים בחסרות ויתרות נמצא שספרי תורה שלנו 

פסולים ח"ו ואיך אנו מברכים עליהם.

עוד תמהו המפרשים, כי לפי מספר האותיות 

האות  אותיות(,   304,805( שלפנינו  תורה  בספר  שיש 

בפסוק  "הוא"  בתיבת  ו'  האות  היא  האמצעית 

חמשת  כמעט  לה'",  הוא  "אשה  ח-כח(:  )ויקרא 

וכן  "גחון".  של  ו'  האות  לפני  אותיות  אלפים 

במספר התיבות שיש לפנינו בתורה )79,976( חציין 

יסוד", שהן  "אל  )שם טו(  של התיבות הוא בפסוק 

איך  כן  כי  הנה  ַרׁש".  דָּ רׁש  "דָּ לפני  תיבות  כאלף 

ַרׁש"  דָּ רׁש  "דָּ הוא  התיבות  שחצי  בגמרא  אמרו 

וחצי האותיות הוא האות ו' של "גחון".

 הקברה תמיה א  סד" ט"תמו  ה ו"ה
אח"מ חפא אדם ה"אתון

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

רעיון חדש שחנני ה' בישוב חידה סתומה זו, על פי 

מה שהארכנו לבאר במאמר לפרשת בראשית ענין 

"עץ החיים" שהיה בגן העדן, כמו שכתוב )בראשית 

נחמד  עץ  כל  האדמה  מן  אלקים  ה'  "ויצמח  ב-ט(: 

ועץ  הגן  בתוך  החיים  ועץ  למאכל  וטוב  למראה 

הדעת טוב ורע". 

טוב  מה  בעתו  דבר  שמיני  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן, על מה שזימן הקב"ה בפרשה זו לפונדק 

כי  ובאותיות,  בתיבות  התורה  התחלקות  אחד, 

החטאת  שעיר  "ואת  י-טז(:  )ויקרא  שכתוב  במקרא 

רׁש  "דָּ והנה שרף", שתי התיבות  ַרׁש משה  דָּ רׁש  דָּ

רׁש" הראשון  ַרׁש" הן מחצית התורה בתיבות, "דָּ דָּ

הוא סיום המחצית הראשונה של תיבות התורה, 

של  השניה  המחצית  התחלת  הוא  השני  ַרׁש"  "דָּ

באיסור  שכתוב  במקרא  ואילו  התורה.  תיבות 

גחון",  על  הולך  "כל  יא-מב(:  )שם  שרצים  אכילת 

האות ו' של "גחון" היא מחצית התורה באותיות, 

ולכן נמסר במסורה לכתוב את האות ו' גדולה.

מקור הדבר הוא במה ששנינו בגמרא )קידושין 

ל.(: "לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים 

דגחון  וא"ו  אומרים  שהיו  שבתורה,  האותיות  כל 

חציין של אותיות של ספר תורה, דרש דרש חציין 

של תיבות". וכן מבואר במסכת סופרים )פ"ט מ"ב(: 

"וי"ו דגחון צריך להיות זקוף ]כלומר גדול[ שהיא 

חצי אותיות של תורה, דרש דרש חצי תיבות של 

שיטה".  בראש  דרש  שיטה,  בסוף  דרש  תורה, 

בסוף  לכתוב  צריך  הראשון  רׁש"  "דָּ פירוש, 

השורה, כדי לרמז ששם מסתיים החצי הראשון 

השני צריך לכתוב  ַרׁש"  "דָּ ואת  של ספר התורה, 

בתחילת השורה הבאה, כדי לרמז ששם מתחיל 

החצי השני של התורה.

הנקראים  הראשונים  שטרחו  ממה  והנה 

כדי  והתיבות,  האותיות  את  לספור  "סופרים" 

לקבוע המקום המדויק של מחצית התורה, משמע 

ביאור  וצריך  ונשגב,  חשוב  ענין  זו  בידיעה  שיש 

הקב"ה  שקבע  במה  העמוקה  המשמעות  להבין 

ַרׁש",  רׁש דָּ מחצית התורה בתיבות בשתי התיבות "דָּ

ומחצית התורה באותיות באות ו' של "גחון".

 במאו" חדת של החתבון
תל יחצמ  ה מבו  והאו מו 

פתח דברינו יאיר במאמר הנזכר בגמרא )קידושין 

שם(: "לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים 

דגחון  וא"ו  אומרים  שהיו  שבתורה,  האותיות  כל 

 ה"אתוימם תהתמגו א  ה ו"ה היסוד"  לטימ הקברה
מדשו לסטו" ולגלו  יחצמ  ה ו"ה באו מו  וב מבו 

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

הודעה מפתיעה
וגשום הוזמנו בפתאומיות שני האחים  בערב קר 
היריבים, דני וגדי, להגיע לביתו המפואר של אביהם 
מה  שיערו  לא  הם  כהגדרתו.  ביותר',  'דחוף  לעניין 
מצפה להם. האב האמיד המתבגר קיבל את פניהם 
בסבר פנים חתומות וההודעה שהודיע להם הותירה 

אותם המומים.

זה היה כאשר הוויכוחים והמריבות בין שני האחים, 
הפכו למלחמת עולם של ממש. ניסיונות של ָשִנים 
ובני המשפחה לאחֹות את הקרעים  מצד ההורים 
את  אביהם  ביטא  דרמטית  ובהודעה  בתוהו.  עלו 

מורת רוחו ואכזבתו העמוקה משני בניו היחידים:

כל  מבחינתי  עברו  שביניכם  העכורים  "היחסים 
גבול, ובשל כך ברצוני להודיע לכם שהחלטתי לנשל 

את שניכם מהירושה..."

האחים היו מזועזעים מכך שהאב בחר בצוואתו 
להוריש  ולא  צדקה  לקרנות  נכסיו  כל  את  להוריש 

להם אף לא אגורה אחת שחוקה.

מעבירים את רוע הגזירה?
בחודִשים שלאחר אותו ערב יצאו האחים מגדרם. 
כל אחד מהם התחיל לבקר את ההורים על בסיס 
הם  להתעניין.  להתקשר,  מתנות,  לקנות  יומיומי, 
ניסו לשדל את ִאָמם שתלחץ על האב לשנות את 
דעתו. דיברו עם האב בעצמו שוב ושוב, בכו, שכנעו, 

התחננו – אבל הכול היה לשווא.

את  בראותה  יצא  שלבה  הרחמִנייה  האם  גם 
הקשה  "המריבה  להם:  אמרה  ילדיה  של  הצער 
איבד  הוא  אביכם.  מנוחתו של  מדירה את  ביניכם 
את הטעם בחיים בגללכם ונפגע קשות מכך שכל 
אחד מכם לא מוכן לוותר על הגאווה שלו ולהתפייס 
עם אחיו, ולּו למען השקט הנפשי שלנו כהורים. זה 

עניין מאוד עמוק אצלו, אני לא יכולה לעזור לכם..."

ולפתור  להתפייס  ובמקום  והסתבך  הלך  המצב 
מהאחים  אחד  כל  התחילו  הסכסכוך,  את  ביניהם 
ושהוא  אתו  שהצדק  אביו  את  לשכנע  לנסות 
מבחינתו כבר היה מוכן מזמן להתפייס, אבל האח 
השני הוא זה שמחרחר מריבה ומוסיף שמן למדורה. 
לאחר שיחות ארוכות וטעונות שבהן כל אחד שפך 
והכפשות,  השמצות  והאשמות,  בוז  של  קיתונות 
וחד  נוספת  – החליט האב החלטה  ְיִריבֹו  על אחיו 
משמעית לא לתת לבניו לדרוך עוד על מפתן ביתו: 
"אם אתם רוצים להמשיך להילחם אחד בשני – אל 

תעשו את זה אצלי בבית!"

לשוחח  הסכים  האב  להתקשר,  המשיכו  האחים 
איתם בתנאי שלא ידברו אתו דבר וחצי ודבר מעניין 
המחלוקת. אבל התחנונים לא הועילו, כל דבריהם 
מוכן  ואינו  החליט  האב  ערלות.  אוזניים  על  נפלו 

לחזור בו.

הזדמנות פז
עברו שנים, שנים קשות של ניתוק גם לבנים וגם 

להורים, והגיע יום ההולדת השבעים של האב. לרגל 
להגיע  לבנים  שיניח  הֵאם  ביקשה  החגיגי  המאורע 
נעתר  האב  ההולדת.  יום  את  יחד  לחגוג  לביתם 
מתנות,  קנו  להתכונן,  התחילו  והאחים  לבקשה 
ולעשות  וגמרו בלבם לנסות  כתבו שירים מרגשים, 
כל שביכולתם, ולקוות לעת רצון שבה יבקשו מהאב 

להעביר את רוע הגזירה.

הערב הגדול הגיע כל אחד מהאחים הגיע לבית 
לא  ואף  מילה  החליף  לא  וכמובן,  בחבילות,  עמוס 
ניסו  ביין,  האבא  לב  כטוב  והנה  אחיו.  עם  מבט 
אהבת  ולעורר  נעורים  זיכרונות  לו  להזכיר  האחים 
ואמר  האב  אותם  קטע  אז  אבל  בנים,  על  אב 

בפסקנות:

רואה  אני  מאוד.  אותי  אכזבתם  יקרים,  "בנים 
את  רואה  אני  הירושה,  את  רוצים  מאוד  שאתם 
אתם  משקיעים,  שאתם  ִנְדִלים  הבלתי  המאמצים 
הכול, אבל את הדבר  ועושים  ומתחננים  מבקשים 

היעיל ביותר והפשוט ביותר אינכם עושים.

אתכם  שנישלתי  מפורש  באופן  לכם  "אמרתי 
אתם  מדוע  שביניכם.  המריבות  בגלל  מהירושה 
שורש  את  כאשר  הירושה,  על  לבקש  ממשיכים 
חושבים שצריך  תיקנתם?! האם אתם  לא  הבעיה 
לשכנע אותי? אני רוצה לתת לכם יותר מאשר אתם 
רוצים לקבל, אבל הבעיה אינה אצלי אלא אצלכם.

אבל  לי,  שגרמתם  הצער  את  לתאר  אפשר  "אי 
הצער מהאכזבה שאתם גורמים לי בכך שאתם לא 
– עולה על כל  מצליחים להבין מסר כל כך פשוט 

הצער שגרמתם לי עד כה ---"

מי הם הבנים?
הבנים,  כלפי  מכוונים  אינם  האב  של  הדיבורים 
כלפינו. אנו הבנים שגלו מעל שולחן אביהם.  אלא 
אנו הבנים שיודעים היטב על מה ולמה איבדנו כל 
בינינו.  לשכון  חזר  לא  ה'  ולמה  מה  ועל  הרבה  כך 
מתאבלים  ומתחננים,  שמבקשים  הבנים  אנחנו 
ובוכים, ועושים הכול בשביל לשמח את האבא, אבל 
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האחים היו מזועזעים 
מכך שהאב בחר 
בצוואתו להוריש את 
כל נכסיו לקרנות 
צדקה ולא להוריש 
להם אף לא אגורה 
אחת שחוקה.
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