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rachamim.  Hence, this permutation is alluded to by the first 
letters of the passuk (Tehillim 96, 11): ו'תגל ה'שמים   י'שמחו 

  .let the heavens be glad, and let the earth rejoice—ה'ארץ
For, when the permutation is in this order, the rachamim 
delivered by this name gives both those up in the heavens and 
those down on earth cause to rejoice.  Yet, when the order of 
the letters is reversed--הוה"י  —the name implies that divine 
mercy—“rachamim”—has been transformed into divine 
judgment—“din.”  The source for this notion comes from 
the Tikunei Zohar (Introduction 10a); it explains there that 
Moshe Rabeinu employed this permutation of Havaya to kill 
the Egyptian.  

With this understanding, Rabbi Shimshon presents a 
fascinating chiddush.  He asserts that the sacred, four-letter 
name was etched on the staff in its proper order—YKVK—
lengthwise from top to bottom.  When Moshe intended 
to extend “rachamim” to Yisrael, he grasped the staff at 
its upper end, employing the name Havaya in its proper, 
straightforward order.  On the other hand, when it was time 
to deal the Egyptians a heavy blow of “din,” Moshe turned the 
staff around and held it by its lower end—thus, employing 
the four-letter name in its totally reverse order—KVKY—the 
name of complete “din.”  

Hence, when HKB”H sent Moshe to impose the force of 
“din” on the Egyptians with the first makah, HKB”H instructed 
to say: “So says Hashem, ‘Through this shall you know 
that I am Hashem.  Behold, with the staff that is in my 
hand, I shall strike the waters that are in the river.’”  He 
emphasizes the words “that are in my hand.”  In other 
words, pay attention to the position of my hand.  I will strike 

Two Illuminating Explanations from the Holy Rabbi Shimshon of Ostropoli 
Regarding the Makos Endured by Pharaoh from Moshe’s Staff
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Translation by Dr. Baruch Fox

In this week’s parsha, parshas Vaeira, it is fitting that we 
examine HKB”H’s command to Moshe Rabeinu concerning the 
first plague (makah).  Moshe is instructed to go to Pharaoh 
and say to him (Shemos 7, 17): כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה" 

לדם" ונהפכו  ביאור  אשר  המים  על  בידי  אשר  במטה  מכה   So says—אנכי 
Hashem, “Through this shall you know that I am Hashem.  
Behold, with the staff that is in my hand, I shall strike the 
waters that are in the river, and they shall transform into 
blood.  We will endeavor to explain in this essay what was so 
special about Moshe Rabeinu’s staff.  After all, HKB”H chose it 
as the vehicle to implement all of the makkos on Pharaoh and 
the Egyptians.  

We will begin to shed some light on the matter by 
introducing a wonderful insight presented in the sefer Kehilat 
Moshe (Megillah) in the name of the divine kabbalist Rabbi 
Shimshon of Ostropoli, ztz”l, hy”d.  He addresses the passuk 
cited above: “Behold, I am going to strike the waters with 
the staff that is in my hand.”  Why was it necessary to add 
the seemingly superfluous words “that is in my hand”?  It 
should have sufficed to say: “Behold, I am going to strike 
the water with the staff.”  

Based on a comment in the Targum Yonasan (ibid. 2, 21), 
he explains quite eloquently that Moshe Rabeinu found the 
staff that was created on Erev Shabbas, during the six days 
of creation, at twilight, in Yitro’s garden.  Emblazoned on the 
staff was the sacred name with which HKB”H was destined to 
perform the supernatural feats in Mitzrayim.  

Now, our sacred sefarim teach us an important fact 
regarding the permutations of the name Havaya.  When 
it is spelled in its original, proper order, it connotes total 
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An explosion of hashgacha – פיצוץ של השגחה 
I began my trip on the 71 bus from Gilo with two suitcases, but when I 
got off the bus, I was only holding one in my hand. The missing bag had 
my Tallis and Tefillin.  
I immediately called the company lost and found department, and they 
told me that in two days I could come down and find what I was looking 
for. In the meantime, I couldn’t stop thinking that someone would call 
the police thinking the lost bag was a suspicious package and they 
would blow up the bag with the Tefillin. From thought to deed, I called 
the police and they transferred me to the explosives department and I 
asked them not to blow up chalila the bag that I left on the 71 bus with 
my Tefillin in it, but they told me this was impossible! Every suspicious 
package is blown up. 
Perspiration dripped from my head as I did everything I could to save 
the Tefillin, if not because of the great financial expense, then at least to 
save them from the degradation being blown up. 
I remembered that I had a relative who lived in Ramot near the bus 
depot. I called her and asked if she could wait for the bus at the last 
stop and see if she could find the Tefillin bag. A short while later, she 
called me back that the bus had already left the last stop and was on its 
next run. I retraced my steps and waited for the 71 bus with the hope 
that the bag was still on it, but two 71 buses pulled in, one after the 
other. I got on the first bus and asked the driver if he found a bag and 
when he said that he did not I ran to the second bus. The driver was 
nice, and he told me that he was stuck in traffic for half an hour because 
they found a suspicious package on another 71 bus. I thought I would 
explode. I called the police to ask about the suspicious package they 
were about to blow up, but they said it would be done in two days 
outside the city. I did not give up. I called the police explosives 
department and the supervisor answered. He invited me to pick up the 
bag at the Kishla station in the old city. I went there, and when I arrived 
the supervisor greeted me nicely. He knew right away that I was coming 
for the exploded bag and he gave it to me saying: “Here is your lost 
object!” 
I took the bag, and with fear and love, I took out the tattered Tallis 
which was completely torn to shreds by the explosion. With a heavy 
heart, I took out the Tefillin, which to my great surprise, were 
completely intact, not at all damaged. I checked again and again but 
they were whole!!! 
I asked the supervisor if what I was seeing made sense? His reaction 
was: “Yes, this is so, with ‘hashgacha’!!! Whenever we blow up a bag 
with Tefillin, the Tefillin remain intact!!!” 
I take this opportunity to ask for forgiveness from all those who I caused 
to be late to their destinations because of me. 

    ש.פ.
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 בעבור זאת העמדתיך
On account of this I have left you standing 

The Gemara (Kiddushin 33a) relates the acts of the Amoraim: 
Rebbe Yochanan would stand before an elderly gentile, and 
Abaye would help them walk. He said: If they are old, they 
have already merited the kindness of the Creator, and the 
very reason they are old is because they recount the glory of 
Hashem.’ 
In our parsha we see a unique, amazing thing, the wicked 
Pharaoh receives plague after plague and during each plague 
thousands upon thousands of Egyptians died. But he did not 
die, he remained alive. We can imagine that the Children of 
Israel anxiously awaited to hear that Pharaoh died, and most 
likely, after each plague they wanted to hear if the wicked one 
was dead, but no, Pharaoh did not die in the first plague, or 
the second, nor in any of the plagues. The Children of Israel 
asked themselves (and perhaps even the Creator), ‘Why didn’t 
he die? Why did so many Egyptians die and he wasn’t among 
them?!’ 
Between the fifth and sixth plague, HaKadosh Baruch Hu 
orders Moshe Rabeinu to reveal to Pharaoh the real reason 
why he did not die in the plagues (9:16):  בעבור זאת העמדתיך'

את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ'תך בעבור הרא  – ‘On account 
of this I have left you standing in order to show you My power 
and so that My Name may be declared throughout the world.’ 
Yes, yes, the same Pharaoh who announced in the previous 
parsha (5:2) ''לא ידעתי את ה' – ‘I do not know Hashem’, that 
Pharaoh who enslaved the Children of Israel with hard labor 
and increased the hardship of the subjugation. And as for us, 
perhaps we hoped that HaKadosh Baruch Hu would finish him 
off in the first plague, this Pharaoh HaKadosh Baruch Hu 
makes known that he remains alive in order to retell and 
publicize the Glory of Hashem Yisbarach in the world, and 
here the son asks: ‘Is this really worth it? Is it worth leaving 
Pharaoh alive, just so in the end he will publicize the Glory of 
Hashem in the world?’ If we were asked, then according to 
our understanding, surely, we would have said that it is better 
to kill Pharaoh and we would then be inclined to publicize the 
miracle. 
Perhaps from the answer to this question we reveal the key to 
long life, as we see completely against our way of thinking, 
HaKadosh Baruch Hu did let Pharaoh live, and for the simple 
reason that afterwards he would tell and publicize the Glory 
of Hashem in the world. If this is so, then how important is it 
for a Jew to publicize His Glory? How much Hashem Yisbarach 
wants us to reveal His Glory in the world! And if this is the 
reason He left Pharaoh alive, then will He not let us live for 
this?! 

- Tiv HaTorah – Va’eira 
 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz
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he Torah defines people's levels of 
character significantly different from 
the way that people do. It’s important 
to know on what the Torah bases its 

decisions before people consider making any 
character trait changes.
 
For example, most people would consider 
those who Daven sincerely when someone 
is ill, but become lax when they regain their 
health, as sincere people who are too weak to 
sustain sincerity. Many people believe that such 
people are typical, and should not be looked at 
critically.
 
However, the Torah sees it differently. When 
Paroh was suffering the plague of hail, he 
asked Moshe Rabbeinu to Daven for him, with 
a pledge to let Klal Yisroel leave Mitzraim. As 
soon as the hail stopped falling, the Torah tells 
us, Vaya’ar Paroh, and Paroh saw, Ki Chodal 

Hamotor V’haborod V’hakolos, that the rain, hail 
and noise, stopped, Vayoseph La’cha’to, and he 
continued to sin. Sadly, this seems to be what a 
lot of people would do.
 
How does the Torah describe Paroh? The 
Medrash (12/7) says, Koch Heim HoReshoim, 
this is the way of the wicked, Kol Z’man Shehein 
B’tzoro Ho’yu Machni’yim Atzmom, whenever 
they are in a bad situation they humble 
themselves, Mishe’ha’tzo’ro Overes, Chozrin 
Lakilkulon, when their situation improves, they 
return to their bad behaviors.
 
Paroh, and many of us, seem to act in this way. 
This Medrash should adjust our view of how 
Hashem sees us. Behaving properly solely during 
the time that people are under pressure is not 
the sign of people who are trying to become 
better. Hashem considers them Reshoim. We 
can do better.
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PARSHAS VAYISHLACH 
RAV BRAZIL PARSHAS VAYISHLACH תשע"ט 

YAAKOV THE SOLE HANDLER OF EXCESS 
When Yaakov was sending to Eisav his gift of 580 animals to appease him, the passuk tells us 
 that he took from which came in his hand. The description ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
of מן הבא בידו is a little cryptic. Rashi brings the Chazal that the gift of Yaakov included also 
gems that one ties in a purse and carries it in his hands to which the Baal Haturim adds מנחה 
is gematriah אבנים. Another interpretation is that this gift of Yaakov only contained items 
from which Maaser has already been separated. Let us present a new interpretation to the 
meaning of these words by which we will be able to define clearly the different roles of Yaakov 
and Eisav. 
Chazal tell us that even in the womb Eisav and Yaakov had split ideologies. Eisav pursued this 
world and Yaakov the next. They made a deal between themselves that Eisav would inherit 
this world and that Yaakov would have the next world. This deal brings us to a big dilemma of 
how then, can Am Yisrael partake from this world and yet it should still not be considered 
stealing from Eisav's portion? One answer that's given is based on the Halacha that if one 
buys a house in the middle of the field but not the land surrounding it, and he did not stipulate 
that he is buying the path leading to the house's entrance, the sale automatically includes the 
pathway to the house. For it is understood that no one would make such a purchase without 
the ability to enter his house by walking to it. So too, when Yaakov chose the World to Come, 
automatically with it came the pathway in order to enter Olam Habah and that pathway is 
Olam Hazeh. 
However, this explanation tells us that Am Yisrael can only partake from this world the 
necessities required to arrive at the next world. Anything more than the minimum would be 
considered excess and would border on stealing from Eisav. But if one acquires a greater 
amount than the minimum, it still can be deemed not stealing from Eisav as long as they are 
used for mitzvos and to enhance avodas Hashem. As the Shulchan Aruch Orach Chaim writes 
in Siman 231. בכל דרכיך דעהו in all your ways know Hashem. Ways can be referring to Olam 
Hazeh as it is called the derech to Olam Habah. Having a nice house in which chesed is done, 
and that the family will have then elevated spirits causing simchas hachayim to permeate, 
also enhances service to Hashem "on the way" to eternity. 
 Now we can understand a deeper meaning in when Yaakov exited from the womb he was 
holding on to the עקב the heel of Eisav. For even though Eisav had already acquired Olam 
Hazeh and Yaakov is now entering his territory, nevertheless Yaakov was holding on the heel 
of Eisav which means he is allowed to partake minimally from this world because it is the 
pathway to attain his portion which is the Next World. That is why the gematriah of עקב is 
the same number of words found in the Aseres Hadibros. The message is clear; Yes a Yid can 
partake from this world but it must be together with the condition that it relates to the  
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Klal Yisroel – A Din of Bar Metzra 
וידבר אלקים אל משה, ויאמר “ 6:2
 ”אליו אני ד'
וארא אל אברהם אל יצחק ואל “ 6:3

 ”יעקב בא-ל שד-י ושמי ד' לא נודעתי להם

“Hashem spoke to Moshe and said to him: I am 
Hashem.”  “I appeared to Avrohom, to 
Yitzchok, and to Yaakov as Keil Shakai, but 
with My Name Havayah I did not make Myself 
known to them.” Moshe complained to 
Hakodosh Boruch Hu that Klal Yisroel were 
being afflicted worse than before.  If Moshe 
was going to make it worse, he asked, then 
why was he sent?  Moshe seemed to be 
questioning if this whole plan was going to 
work – whether Klal Yisroel would be freed 
from Mitzrayim.  How could Moshe Rabbeinu 
question it, when Hakodosh Boruch Hu had 
told him that Klal Yisroel were going to be 
redeemed, and would then receive the Torah?   
 Hashem spoke to Moshe with words 
of rebuke for saying, “Why have You harmed 
this people?”  Hakodosh Boruch Hu sent 
Moshe to officially help Klal Yisroel but since 
Moshe came on the scene, things seemed to 
have gotten worse for Klal Yisroel.  Moshe was 
complaining to Hakodosh Boruch Hu that not 
only did his going to Klal Yisroel not help them 
in any way, but rather it made things even 
more difficult for them. (רש"י) 
 Hashem said Moshe, “I am 
Hashem.”  I am faithful to pay a good reward 
to those who walk before Me.  I have not sent 
you in vain, but rather I have sent you to fulfill 
My words that I spoke to the Avos.  We find 
this Name of Hashem to be interpreted in this 
manner, of being faithful to exact payment. In 
context of punishment, it is used to ensure 
that one will receive punishment, but when 
stated in the context of the fulfillment of 
Mitzvos, it means that He is faithful to give 
reward. (רש"י)    
 It says in the Sefer Pri Eitz Chaim 
that the Shem Hashem which illuminates the 
Olam הבריאה is the Shem Keil Shakai.  It is 
known that it says in the Sha’ar Hakavonos 
that the Torah was given to us from the Olam 
 and the Neshomos of Klal Yisroel are ,הבריאה
from the Olam הבריאה, called the Kisai 
Hakovod.  The Arizal writes on, “ ברוך אלקינו
 that when it – ”שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת
says, “שבראנו” – that we were created, it 
alludes to the Olam הבריאה.  Moshe Rabbeinu 
was Zoche to be the one to be Mekabel the 
Torah, for his name is the same Gematria as 

י-ל שד-א , which illuminates the Olam הבריאה.  
This is an answer to the famous complaint that 
the Malachim had when Moshe wanted to take 
the Torah.  The Malachim claimed that they 
had a Din of Bar Metzrah, which means that 
the closest neighbor has first rights.  If one 
were to sell his property, and his next-door 
neighbor wants to purchase his property, all 

things being equal, the next-door neighbor has 
first right over anyone else, and is entitled to 
be able to purchase it from the seller.  The 
Malachim said that they had first rights to the 
Torah, for they were in Shomayim from where 
the Torah was.  However, based on this that 
we now know that the Torah is from the Olam 
 and the Neshomos of Klal Yisroel are ,הבריאה
also from the Olam הבריאה, then actually it is 
Klal Yisroel who can claim Bar Metzrah and 
not the Malachim, for they come from the 
Olam היצירה, which is below and different than 
the Olam (עוד יוסף חי)  .הבריאה 

 Each and every Mitzvah has its root 
in one of the 22 letters of the Aleph Bais. The 
Mitzvah of learning and toiling in Torah is 
rooted in the letter, 'א, which is a Loshon of 
 teaching, as it says in Tehillim 55:14 ,”לימוד“
 My guide and my intimate“ – ”אלופי ומידעי“
friend,” and as it says in Iyov 33:33 “ אאלפך
 I will teach you wisdom.” The“ – ”חכמה
Mitzvah of Limud Hatorah is also rooted in the 
letter ל, which also refers to “לימוד.”  The 
Mitzvah of Limud Hatorah needs to be rooted 
in two letters for there are two parts to the 
Torah: the revealed and the hidden.  The 
hidden part of the Torah is rooted in the letter 
 which has the – ”אלף“ ,which is spelled א'
letters of the word, “פלא” – “wonder”, which is 
a Loshon of that which is covered.  The 
revealed part of the Torah is alluded to in the 
letter ל, which is elevated and higher than all 
of the other letters of the Aleph Bais – it is the 
most visible of all of them.  Moshe Rabbeinu 
thought that there was a Midas Hadin which 
was taking place, and that Klal Yisroel did not 
complete their years of servitude yet, and that 
their actions did not warrant their being 
redeemed. Thus, he went to Hakodosh Boruch 
Hu with a complaint; why did Hashem send 
him, when it was only bad for Klal Yisroel? 

This seems hard to understand, 
when Moshe Rabbeinu at the סנה already had 
this question, as to how Klal Yisroel could be 
redeemed when they did not complete their 
years of servitude, and with what Zechus.  
Hakodosh Boruch Hu answered Moshe that 
although it is true that it was not the time, and 
Klal Yisroel did not have the Zechusim to be 
redeemed, nonetheless, they would be 
redeemed in the Zechus that in the future they 
would be Mekabel the Torah – it was the 
Zechus of the Torah which saved them.  If so, 
what changed here that caused Moshe to be 
concerned that they would not be redeemed?  
Moshe feared that perhaps the Malachim had 
heard that Hakodosh Boruch Hu was going to 
be giving the Torah to Klal Yisroel, and they 
would claim the Din of Bar Metzra.  They 
would say that they are entitled to receive the 
Torah, thus Klal Yisroel could not have it.  If 
Klal Yisroel would not be Zoche to the Torah, 

then they would no longer have any Zechus to 
be redeemed – for their entire Zechus for being 
redeemed was that they were going to be 
Mekabel the Torah – No Torah, No Geulah.  
Hakodosh Boruch Hu told Moshe that he need 
not fear the claim of the Malachim, and that 
Klal Yisroel would receive the Torah and 
would be redeemed, as He told him at the סנה.  
“ י-ל שד-וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא ” – 
Hakodosh Boruch Hu told Moshe Rabbeinu 
that He appeared to the Avos with the Shem 
Keil Shakai.  Meaning, that He already gave 
the Torah to the Avos Hakdoshim, and 
therefore the claim of the Malachim of Bar 
Metzra is not valid.  Meaning, that the Avos 
Hakdoshim come from the Olam הבריאה, the 
same place that the Torah comes from.  It is 
the place where the Shem Keil Shakai 
illuminates that world.  The Malachim come 
from the Olam היצירה, a different place, and 
therefore they have no claim of Bar Metzra.  
On the contrary, it is Klal Yisroel who have the 
Din of Bar Metzra, and not the Malachim.  The 
Torah is made up of the Sheimos of Klal 
Yisroel, and the Shem Havayah represents the 
Torah Hakdosha.  Hakodosh Boruch Hu said 
to Moshe, “לא נודעתי” – the “ל” and the “א” – the 
two parts of the Torah Hakdosha; the revealed 
part and the hidden part, I have already given 
to the Avos Hakdoshim, and you have no 
reason to fear that Klal Yisroel will not receive 
the Torah. (עוד יוסף חי) 
 Moshe trusted everything that 
Hakodosh Boruch Hu told him, but Moshe 
feared that something happened in between 
the time that Hakodosh Boruch Hu told him 
that Klal Yisroel would be redeemed and 
receive the Torah, and here.  Moshe feared 
that the Malachim were going to come with a 
valid claim to receive the Torah, and being 
that Klal Yisroel were only going to be 
redeemed because they would receive the 
Torah, that would mean that if they do not, 
they would not be redeemed.  Additionally, 
Moshe feared that perhaps the Midas Hadin 
was in control, and according the Midas 
Hadin, Klal Yisroel would not be Zoche to be 
redeemed. Hakodosh Boruch Hu was 
answering Moshe on both fronts: The 
Malachim did not have a valid claim of Bar 
Metzra, and therefore they were not entitled 
to the Torah.  Additionally, Moshe needed to 
know that the Midas Hadin of Hakodosh 
Boruch Hu is also Midas Harachamim.  
Hakodosh Boruch Hu would shower Klal 
Yisroel with much Midas Harachamim, and 
they would indeed be redeemed.  May we be 
Zoche to inculcate ourselves and have 
complete Emunah that the Midas Hadin of 
Hakodosh Boruch Hu is the Midas 
Harachamim.  We must have full Bitachon at 
all times that everything Hakodosh Boruch 
Hu does is for the good.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)

Rav Brazil
(English)
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PPaarraasshhaass  VVaa’’eeiirraa  
TThhee  BBeesstt  YYoouu  

““SShalom Yoni! How was school today?” 

“Not so good.” 
“Oy vey, Yoni. I am sorry to hear that. 
What happened?” 
“Do you remember the test that I studied 
so hard for last week?” 
“The one on Chumash Parashas Va’eira?” 
“Yes, that’s the one. I studied and re-
viewed my hardest – at least seven hours.” 
“That’s great, Yoni.” 
“It might sound great, but I only got a 75 
on the test. I was so disappointed. My 
friend Sruli told me that he only studied 
two hours, and he got a 95. What can I 
do Abba? I’ll never be as good as Sruli.” 
“Yoni, dear, I understand how you feel. 
Come let me give you a big hug. Every-
one wants to get the best grade in the 
class. However, you should know some-
thing. You did just fine. I’ll even bring 
you a proof from this week’s parasha.” 
“Really? Show me Abba.” 
“Look at this verse, ‘This was Aharon and 
Moshe ...’ (Shemos 6:26). The Torah is 
listing all of the sons and grandsons of 
Yaakov Avinu. Rashi takes note that the 
Torah mentions Aharon’s name before 
Moshe. This is not unusual. In many 
places, Moshe is mentioned first, and in 
many places, Aharon is mentioned first. 
Why? To teach us that they carried equal 
weight (as far as their spiritual level).” 
“That is surprising. Our teacher said that 
Moshe was the Prince of all prophets, the 
only one who spoke with Hashem face to 
face. How could Aharon be on the same 
level?” 

““EExcellent, Yoni. Rav Moshe Feinstein, 

is astounded by the very same question. 
See, you know the Chumash better than 
you think.” 
“Thank you Abba. What is Rav Moshe’s 
answer?” 
“He explains that Aharon performed his 
service to Hashem perfectly. All of his 
days, he did what Hashem asked of him 
to the best of his abilities. One cannot do 
any better than that. His younger brother 
Moshe had greater abilities; therefore, 
more was demanded of him. Moshe did 
indeed do more than Aharon, however 
they were equal in the sense that they 
both served Hashem with all of their 
koach (strength).” 
“I see, Abba.” 
“Therefore, I am telling you Yoni dear, 
that you are the best. If you studied your 
hardest for that test, then you got 100%! 
You used all of your koach. You can’t do 
any better than that.” 
“Abba, that makes me feel good, how-
ever, the other boys get all the glory.” 
“My dear Yoni, listen to what Rav Moshe 
says. After 120 years, in the Olam HaEmes 

(World of Truth), we see that our world is 
upside down. Some of those who are on 
top over here, are low over there. And 
some of the people who are perceived as 
low over here, are on top over there.” 
“How, Abba?” 
“Those who tried their hardest are really 
on top. They may not have scored the 
highest on the test, but they really got 
100% in their Avodas Hashem. Others 
who scored very well on test may be very 
intelligent. They may not need to use all 
of their abilities to get a perfect grade. 
Therefore, they are not serving Hashem 
with 100% of their abilities. In the Olam 
HaEmes, they did not get a 100%. There-
fore, they are not on top.” 
“Amazing, Abba. So I really did get 
100%.” 
“Beyond the shadow of a doubt, Yoni. 
You really are the best, and I’m very 
proud of you.” 
 

Kinderlach . . . 
We all have to be “the best”. How is that 
possible? There is only one “the best”. 
Everyone else is at best, second best. 
However, in Avodas Hashem, everyone 
can be “the best”. Because “the best” 
means the best you that you can be. 
Hashem gave everyone different talents 
and strengths. Some people are smarter, 
some people are stronger, some people 
are taller, and some people are more 
creative. Each has his own abilities; there-
fore, each has his own way to serve 
Hashem. Hashem wants you to do your 
best, with the gifts that He gave you. Then 
you will be “the best”. 100% all the way. 
 

TThhuunnddeerr  
TThe noise was deafening. The likes of 

which had never been experienced in 
Mitzraim before. This was thunder. Not 
ordinary thunder, but the thunder of a 
makko (plague) from Hashem. Why did 
Hashem bring this punishment upon the 
Mitzrim? We know that all of the makkos 
were middah kineged middah (measure 
for measure) in proportion to the sins 
that the Mitzrim committed. The Keli 
Yakar explains that Pharaoh did not want 
to listen to the pleasant voice of Hashem. 
He asked Pharaoh to let the Jewish peo-
ple go. What was Pharaoh’s response? 
“Who is Hashem that I should heed His 

voice to send out Israel?” (Shemos 5:2). 
Not only did Pharaoh not listen, he spoke 
loshon hora about his Creator. He did 
not listen to the pleasant voice, therefore 
he must hear the terrifying voice. Pharaoh 
heard the voice. “This time I have sinned; 
Hashem is the Righteous One, and I and 
my people are the wicked ones” (Shemos 
9:27). Moshe responded, “Pray to 
Hashem”. Do teshuva, correct your ways, 
and the thunder will cease. 
 
Kinderlach . . . 
Hashem can speak to us in many ways. He 
can speak nicely, telling us about all of the 
rewards that we will receive for doing His 
mitzvos, and the punishments for ignoring 
them. We read this twice each day in the 
second paragraph of the Kriyas Shema. If 
we are smart, we will listen to His voice. If 
not, then He must speak to us with a 
harsher voice. We have all heard the thun-
der in our days. Now is the time to listen. 
 

BBuussyy,,  BBuussyy,,  BBuussyy  
AA slave has no free time. Pharaoh put 

the Jewish people to work day and night. 
Gathering straw, kneading it, forming it 
into bricks, building buildings, was all 
hard, time-consuming work. They had no 
free time to rest. More importantly, they 
had no free time to think. The Mesillas 
Yesharim (Chapter 2) explains one of the 
reasons for this. A person with no time to 
think cannot plot against the king. He is 
too busy to fully grasp the desperation of 
his situation, or to contemplate how to 
escape his plight. The Mesillas Yesharim 
points out that this is one of the tactics of 
the Yetzer Hara (Evil Inclination). He 
keeps us busy, busy, busy. We have no 
time to introspect and consider if we are 
going on the right path. If we would stop 
and think, then we would realize the 
areas that we need to improve, and we 
would act. Therefore, he keeps us busy. 
 
Kinderlach . . . 
There are times when being busy is good. 
If you are traveling on a boat, you want 
the motor to be very busy, running as fast 
as possible to get you to dry land. How-
ever, the captain needs to check the bear-
ings from time to time, and steer the boat 
in the right direction. Similarly, we want 
to be busy doing mitzvos. We want to 
keep the mitzvah motor running. How-
ever, we also need to take time out and 
talk with our parents about big things. We 
need to make sure that we are going in 
the right direction. Are we in the right 
class? Do we have the right friends? Are 
our after school activities right for us? 
Take the time to make sure you are steer-
ing yourself in the right direction. 
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בני ראובן בכר ישראל... ובני שמעון... ואלה  אלה ראשי בית אבתם
 שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי

These were the heads of their fathers’ houses: the sons of Reuven… the 
sons of Shimon… These are the names of the sons of Levi in order of 

their birth: Gershon, Kehas and Merari. (6:14,15,16)  

 

 The Shlah HaKadosh wonders why, concerning Reuven and 
Shimon, the Torah states simply: Bnei Reuven u’Bnei Shimon, the sons of 
Reuven and the sons of Shimon, while with regard to Levi it says, V’eileh 
shemos Bnei Levi, “And these are the names of Bnei Levi.” Why does it 
not simply say Bnei Levi – why the extra word – shemos – names of? The 
Shlah explains that Levi knew that his shevet, tribe, would not be 
subjected to the Egyptian slavery. He was quite aware that while the rest 
of the nation would be suffering under the cruel subjugation of the 
Egyptian taskmasters, his shevet would be ensconced in the bais 
hamedrash studying Torah. True, Bnei Levi were preparing for their G-d-
given mission in life. Furthermore, as a result of their non-participation 
in the work detail, they lost out on the precious rations that their 
cousins received. Thus, they had to rely on the good-heartedness of 
their cousins, who shared their meagre rations with them. This, too, set 
the tone for the future in which Shevet Levi would not receive a portion 
of Eretz Yisrael and would be relegated to be supported by the nation. 
Nonetheless, Bnei Levi were in the bais hamedrash, while the rest of the 
Jewish People were suffering under the Egyptians.  

 This troubled Levi. Therefore, he decided to give each one of 
his sons a name that corresponded in some manner to the Egyptian 
bondage. Gershon: “I was a ger, stranger in a strange land”; Kehas: 
“Their teeth became dulled because of the many tzaros, troubles, which 
they had endured”; Merari: “Their lives were embittered by the slavery 
to which they were subjected.” It was these names that helped Shevet 
Levi to be nosei b’ol im chaveiro, carry the yoke with his friend or, in 
other words, empathise with his fellow Jews. Thus, the Torah 
underscores the names of the sons of Levi, because these names were 
special.  

 The answer is powerful. Nonetheless, I would like to 
supplement it with a personal observation. Viewing Levi’s actions with 
regard to naming his sons through the lens of contemporary society, one 
might ask: How does one stigmatise his child with a name that implies 
and calls slavery, troubles and bitterness to mind? I am certain that 
today’s psychologists would claim that Levi was setting his sons up for 
failure, making them prone to depression and negativity. After all, is that 
not what their names implied?  

 Baruch Hashem, we are not bound by the views and norms of 
contemporary society. A powerful lesson can be derived from the 
manner in which Levi named his sons, giving them names which showed 
empathy with the suffering the Jewish People had endured. He was 
conveying a message to his children: As Klal Yisrael’s future Torah 
leaders, you must bear the yoke with the community. Never forget who 
you are and from whom you descend. I think this is why, when after the 
sin of the Golden Calf, Moshe Rabbeinu called out, Mi l’Hashem elai, 
“Whoever is for Hashem, join me!” (Shemos 32:26), Shevet Levi came 
forth. In order to be so connected with Hashem, one must demonstrate 
an inextricable affinity for his fellowman. Levi’s naming of his sons 
imbued them and their descendants with a sense of responsibility for 

their brethren. As a result, they were able to ascend the ladder of 
spirituality to reach the pinnacle of “Mi l’Hashem elai!”  

 

 לך אל פרעה בבקר הנה יצאה המימה
Go to Pharaoh in the morning – behold! He goes out to the water. (7:15) 

 Rashi explains the purpose of Pharaoh’s daily jaunt to the Nile 
as going to the place in which he regularly relieved himself. Pharaoh 
pretended to be a god, and he would say that he has no need to relieve 
himself – as humans do. He would, therefore, arise early in the morning, 
go out to the Nile River and secretly tend to his body’s needs. We derive 
from here, comments Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, the strength of 
the power of the yetzer hora, evil inclination. Pharaoh lied to his entire 
country. He sold the lie that he was a god to anyone who would believe 
it. So wrapped up was he in his lie that he actually fooled himself. He 
began to believe his own lie – even though deep down he knew that it 
was untrue. He was not a god.  

 This is the power of insidious prevarication. It begins with a 
small white lie, a tinge of deceit, which festers and grows until it 
becomes a full - scale deception. It, however, does not stop at this point, 
because none of us is beyond deceiving him/herself. Indeed, everyone 
has a little bit of “Pharaoh” in himself. Deceiving others leads to self-
deception, which, in its most extreme and pathological form, is deemed 
as delusional. It is a condition that is much more pervasive than we 
think. We begin to twist the truth until we become convinced of its 
veracity. We dismiss certain facts that are incompatible with our myth of 
ourselves in favour of those that are less threatening and more 
corroborative. We become so “good” (or bad) at this distortion of facts 
that we begin rewriting our self-history for the purpose of preserving 
our (flawed) self-image. This was Pharaoh. He was a wise man, but not 
as smart as the yetzer hora, evil inclination, which helped him along with 
his self-deception until it (in his cognitive dissonant state) became his 
(distorted) reality.  

 

 אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים
Say to Aharon, “Take your staff and stretch out your hand over the 

waters of Egypt.” (7:19) 

 So begins the Ten Plagues that shook up the underpinnings of 
Egyptian arrogance and obstinacy. Hashem instructed Aharon to strike 
the waters; later, he struck the water from which emerged the frogs and 
then the earth which produced the lice. Why Aharon, and not Moshe? 
Chazal explain that the Nile River had protected Moshe Rabbeinu when 
he was an infant. It would have been wrong for him to serve as the 
instrument to inflict a plague on it. Likewise, the earth concealed the 
Egyptian that Moshe had slain. The Torah considers it wrong to show 
ingratitude even to an inanimate river/earth. How much more so should 
we be vigilant not to show ingratitude to a human being. In his Michtav 
MeiEliyahu, Horav Eliyahu Eliezer Dessler, zl, explains that while it is true 
that the inanimate object has no feelings, our concern is not for the 
object; rather, we are concerned that a person acting ungraciously, as 
the Talmud expresses itself, “Do not throw shoes into a well from which 
you drink,” will negatively affect his subconscious. The well will not feel 
lacking as a result of the person’s ingratitude, but the man’s character 
will be diminished as a result of his ingratitude.  

Peninim on the Torah
& Kinder Torah

R’ A.L. Scheinbaum & R’ Simcha Betzalel
(English)

David Gurwitz 
Parshas Vaeria  

 

Stripping Away Nature to Reveal Hashem’s Malchus 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l was niftar on 27 Teves, 5649 (1888). I owe so much 
to Rav Hirsch for opening my eyes to the wonders of Lashon Hakodesh, and to so many 
concepts, and would like to dedicate this week’s drash to serve his neshamah (395) in 
hashomayim (395), which have the same value.  

The author of the Kuzari, Rav Yehudah Halevi, tells us that the value of the Hebrew word 
for nature, hatevah (86), is equal to the value of Elokim, one of Hashem’s names, which 
literally means the gathering of forces which want to go back up to their source. Hashem 
hides in nature. As we said during Chanukah, the light of creation is hidden in the Torah. 

In that regard, it is interesting that the word va’eirah has a value of 208, which is the 
value, with the kollel, of the word ohr, light. It is also interesting that the positional 
gematriah of the letters of va’eirah - Vov (the sixth letter of the Alef Bais), Alef (the first 
letter), Reish (the twentieth letter), and Alef (the first letter) - add up to 28, 
corresponding to the 28 letters in the first sentence of the Torah. These seven plagues 
represent the light hidden in nature, corresponding to the first seven words of Bereishis. 

Next week, with Hashem’s help, in Parshas Bo, we will discuss the last three plagues, all 
of which came in some form of darkness. That seems to be a nice breakdown of the seven 
“light” plagues and the three “dark” plagues. However, even in the darkness (erev, which 
has a value of 272), there is the “hidden light.” 

Where do we see this? Ohr (207) haganuz (65) adds up to 272, the value of erev. 

Let’s now examine this Hebrew word for nature, based on the Etymological Dictionary 
derived from the Chumash commentary from Rav Hirsch, which takes this idea of similar 
sounding words and finds the common meaning to them. 

Rabbi Matisyahu Glazerson, in his book Letters of Fire, points out that since tevah, nature, 
covers and conceals the Divine powers, it is related to the word 
tzevah, which means paint. The letters Tes and Tzadi sound alike, but the Tes - “t”- is 
sharper and more forceful than the “tz” sound. We have seen previously that Lashon 
Hakodesh has many characteristics that make it unlike any other language.  
We see that the harder - or softer - the pronunciation, the harder - or softer - the meaning 
of similar sounding words. In the case of the word for paint, tzevah, the softer sound is 
more refined. It is a thinner covering than tevah, which is stronger. The letters comprising 
the word for nature, or tevah, Tes, Bais and Ayin, can be viewed as a combination of the 
words tes, materialism, and av, which means dense. Nature, then, linguistically, literally 
means dense materialism.  

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

(English)

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	VAEIRAH	
The	 Medrash	 (Shmos	 Rabba	 3)	 states	 that	 Hashem	 says	 to	 Moshe	 Rabbeinu	 until	 now	 their	 cries	 did	 not	 come	
before	Me	since	the	date	of	the	geulah	has	not	yet	arrived.	The	arrival	date	is	referring	to	the	four	hundred	years	
decreed	at	the	Bris	Bein	Habasarim	of	which	they	were	still	short	190.	Hashem	continues	to	say,	"However,	Now	I	
will	 send	 you	 to	 Mitzrayim	 for	 the	 time	 of	 geulah	 has	 come".	 The	 question	 on	 this	 Chazal	 is	 what	 changed	
suddenly?	The	 time	of	 the	400	years	decree	has	 still	 not	 yet	been	 reached	 then	why	 is	 the	geulah	 coming	now	
nevertheless?	
	
There	is	another	Medrash	that	is	just	as	perplexing.	The	Torah	relates	 מת מלך מצרים ויאנחו ויהי בימים הרבים ההם וי
	groaned	Yidden	the	and	died	Mitzrayim	of	King	The	בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה
from	the	work	load	and	their	cries	went	up	to	Elokim	from	the	work.	The	Medrash	comments	that	the	death	of	the	
Pharaoh	was	not	a	real	death	but	rather	he	contacted	leprosy	which	is	compared	to	death.	The	magicians	of	Egypt	
advised	him	to	kill	150	young	 Jewish	children	 in	 the	morning	and	another	150	at	night	and	bathe	 in	 their	blood	
which	will	heal	him	from	his	sickness.	As	a	result	of	their	atrocities	towards	the	children	of	Am	Yisrael,	this	ignited	
the	cries	and	groans	of	Am	Yisrael	as	stated	in	the	passuk.		
	
This	 Medrash	 needs	 explanation.	 How	 do	 Chazal	 conclude	 from	 this	 passuk	 that	 the	 groans	 came	 from	 the	
slaughter	 of	 300	 Jewish	 children	 daily	 when	 the	 passuk	 openly	 says	 that	 Yisrael	 groaned	 from	 the	 	,עבודה and	
similarly	 in	the	same	passuk	 their	cries	were	heard	 in	Shamayim	from	the	עבודה?	Secondly,	why	was	this	tzarah	
worse	 than	 the	 previous	 tzaros	 of	 throwing	 the	 Jewish	 children	 into	 the	 River	 which	 did	 not	 have	 cause	 such	 a	
bitter	reaction?	
	
The	Chamudei	Tzvi	answers	that	we	should	take	note	that	it	wasn't	the	doctors	who	advised	the	king	to	follow	this	
regimen	for	a	refuah	but	rather	the	magicians	who	had	another	agenda	in	mind	besides	a	cure	to	Pharaoh.	They	
understood	that	 the	Yiddishe	Kinder	possessed	an	undefiled	spark	of	holiness	within	themselves.	They	therefore	
devised	a	plan	to	murder	the	children	and	sacrifice	their	blood	to	avoda	zarah	and	in	this	same	sacrificed	blood,	
Pharaoh	was	to	bathe	and	thereby	be	cured	from	his	tzaraas.	When	the	Yidden	heard	that	not	only	are	they	killing	
their	children	but	they	are	using	their	blood	for	avodah	zarah,	they	were	broken	like	never	before.	They	rose	to	a	
new	level	of	unbearable	agony	and	anguish	and	were	groaning	to	Hashem	from	excruciating	pain.	This	is	what	the	
passuk	refers	to	when	it	says	that	the	Yidden	groaned	from	"avodah"	which	is	referring	to	the	blood	of	the	children	
which	was	sacrificed	to	avodah	zarah	for	Pharaoh's	recovery.	This	is	also	what	the	passuk	is	also	referring	to	when	
it	says	that	their	cries	went	up	to	Hashem	from	the	avodah.	That	it	was	a	greater	tragedy	to	Yisrael	that	the	blood	
of	their	children	were	used	to	serve	avodah	zarah,	than	over	the	death	of	their	children.	
	
This	 was	 the	 turning	 point	 for	 the	 geulah	 to	 begin	 even	 though	 the	 decree	 of	 four	 hundred	 years	 did	 not	 yet	
terminate.	The	explanation	is	as	follows.	There	is	a	Halacha	(Yevamos	46)	that	הקדש מפקיע מידי שעבוד	that	even	
though	the	borrower	of	a	loan	sells	his	property	which	had	a	lean	on	it,	the	lender	has	the	right	to	collect	his	debt	
from	that	sold	property.	However,	 if	the	borrower	gifts	this	land	with	the	lean	on	it	to	the	Bais	Hamikdash,	then	
the	 lean	 falls	 off	 and	 the	 lender	 cannot	 collect	 from	 the	 land.	 Likewise	 Am	 Yisrael	 had	 a	 lean	 of	 servitude	 to	
Mitzrayim	for	400	years.	However,	before	the	servitude	was	completed,	Hashem	sanctified	Yisrael	and	made	them	
Hekdesh	to	Himself.	The	rule	applies	here	as	well	that	taking	the	lean	(400	years)	on	a	property	(Am	Yisrael)	and		
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M O N S E Y
S H A B B O S :

By Rabbi Shmuel Gluck
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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.

W
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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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 שישית שנה "חתשע

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 א"שליטרבינושליעורוש
 ח"תשע'ה אב מנחם ג"כ בליל שבת קודש פר' עקב" לדרמן" הכנסת בבית שמסר

 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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג

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

Divrei Siach
R’ Kanievsky

(Hebrew)



 

LIGHTS OF OUR RIGHTEOUS TZADDIKIM

 

 

  


 


 






      
              

    

          





 



              


 

 

LIGHTS OF OUR RIGHTEOUS TZADDIKIM 

 

 

 

 

 
 


    




  SHOFTIM





        
              


             

              












              


  







       
              


    


  










              


ת ו ב י ד א ב ס  פ ד נ

To add your  shul,  or  request  
addit ional  copies,  please email :

mitzvos@ramapost.com
זכות רפואה שלמה

מלכה בת רחל

   
                      2 0 0 9

E
ST

ABLISHED

Meoros Hatzadikkim
Dvar Torah & Weekly Yahrzeits

(English)

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

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
1650 מס'  גיליון  ׀   17.8.18 ׀  התשע"ח  באלול  ו'  ׀  שופטים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

פרקי אבות: פרק ו

ימים של אהבה גדולה ושל הארת פנים מלמעלה. 'המלך בשדה' )צילום: קובי קלמנוביץ'(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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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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An explosion of hashgacha – פיצוץ של השגחה 
I began my trip on the 71 bus from Gilo with two suitcases, but when I 
got off the bus, I was only holding one in my hand. The missing bag had 
my Tallis and Tefillin.  
I immediately called the company lost and found department, and they 
told me that in two days I could come down and find what I was looking 
for. In the meantime, I couldn’t stop thinking that someone would call 
the police thinking the lost bag was a suspicious package and they 
would blow up the bag with the Tefillin. From thought to deed, I called 
the police and they transferred me to the explosives department and I 
asked them not to blow up chalila the bag that I left on the 71 bus with 
my Tefillin in it, but they told me this was impossible! Every suspicious 
package is blown up. 
Perspiration dripped from my head as I did everything I could to save 
the Tefillin, if not because of the great financial expense, then at least to 
save them from the degradation being blown up. 
I remembered that I had a relative who lived in Ramot near the bus 
depot. I called her and asked if she could wait for the bus at the last 
stop and see if she could find the Tefillin bag. A short while later, she 
called me back that the bus had already left the last stop and was on its 
next run. I retraced my steps and waited for the 71 bus with the hope 
that the bag was still on it, but two 71 buses pulled in, one after the 
other. I got on the first bus and asked the driver if he found a bag and 
when he said that he did not I ran to the second bus. The driver was 
nice, and he told me that he was stuck in traffic for half an hour because 
they found a suspicious package on another 71 bus. I thought I would 
explode. I called the police to ask about the suspicious package they 
were about to blow up, but they said it would be done in two days 
outside the city. I did not give up. I called the police explosives 
department and the supervisor answered. He invited me to pick up the 
bag at the Kishla station in the old city. I went there, and when I arrived 
the supervisor greeted me nicely. He knew right away that I was coming 
for the exploded bag and he gave it to me saying: “Here is your lost 
object!” 
I took the bag, and with fear and love, I took out the tattered Tallis 
which was completely torn to shreds by the explosion. With a heavy 
heart, I took out the Tefillin, which to my great surprise, were 
completely intact, not at all damaged. I checked again and again but 
they were whole!!! 
I asked the supervisor if what I was seeing made sense? His reaction 
was: “Yes, this is so, with ‘hashgacha’!!! Whenever we blow up a bag 
with Tefillin, the Tefillin remain intact!!!” 
I take this opportunity to ask for forgiveness from all those who I caused 
to be late to their destinations because of me. 

    ש.פ.
 

442.344 

Va’eira 
5779 

 בעבור זאת העמדתיך
On account of this I have left you standing 

The Gemara (Kiddushin 33a) relates the acts of the Amoraim: 
Rebbe Yochanan would stand before an elderly gentile, and 
Abaye would help them walk. He said: If they are old, they 
have already merited the kindness of the Creator, and the 
very reason they are old is because they recount the glory of 
Hashem.’ 
In our parsha we see a unique, amazing thing, the wicked 
Pharaoh receives plague after plague and during each plague 
thousands upon thousands of Egyptians died. But he did not 
die, he remained alive. We can imagine that the Children of 
Israel anxiously awaited to hear that Pharaoh died, and most 
likely, after each plague they wanted to hear if the wicked one 
was dead, but no, Pharaoh did not die in the first plague, or 
the second, nor in any of the plagues. The Children of Israel 
asked themselves (and perhaps even the Creator), ‘Why didn’t 
he die? Why did so many Egyptians die and he wasn’t among 
them?!’ 
Between the fifth and sixth plague, HaKadosh Baruch Hu 
orders Moshe Rabeinu to reveal to Pharaoh the real reason 
why he did not die in the plagues (9:16):  בעבור זאת העמדתיך'

את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ'תך בעבור הרא  – ‘On account 
of this I have left you standing in order to show you My power 
and so that My Name may be declared throughout the world.’ 
Yes, yes, the same Pharaoh who announced in the previous 
parsha (5:2) ''לא ידעתי את ה' – ‘I do not know Hashem’, that 
Pharaoh who enslaved the Children of Israel with hard labor 
and increased the hardship of the subjugation. And as for us, 
perhaps we hoped that HaKadosh Baruch Hu would finish him 
off in the first plague, this Pharaoh HaKadosh Baruch Hu 
makes known that he remains alive in order to retell and 
publicize the Glory of Hashem Yisbarach in the world, and 
here the son asks: ‘Is this really worth it? Is it worth leaving 
Pharaoh alive, just so in the end he will publicize the Glory of 
Hashem in the world?’ If we were asked, then according to 
our understanding, surely, we would have said that it is better 
to kill Pharaoh and we would then be inclined to publicize the 
miracle. 
Perhaps from the answer to this question we reveal the key to 
long life, as we see completely against our way of thinking, 
HaKadosh Baruch Hu did let Pharaoh live, and for the simple 
reason that afterwards he would tell and publicize the Glory 
of Hashem in the world. If this is so, then how important is it 
for a Jew to publicize His Glory? How much Hashem Yisbarach 
wants us to reveal His Glory in the world! And if this is the 
reason He left Pharaoh alive, then will He not let us live for 
this?! 

- Tiv HaTorah – Va’eira 
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Above are dependent on the ways down below. As long as the 
person does not act out of ‘the yoke of the Kingdom of Heaven’, 
then he cannot recognize that the elevation of service is dependent 
on thought. We find that first the person must establish the proper 
mindset, act properly outwardly even though his heart is not filled 
with holy sentiments by recognizing the purpose of the service. Only 
by properly preparing the neshama and then think about his 
obligation in the world, and only then will he be prompted to do the 
service with the ‘nefesh’ and ‘ruach’ with true inner desire. 
Perhaps these things are hinted at in our posuk. The words of 
Moshe apply to every generation (Tikunei Zohar 114a) and the 
righteous of the generation aroused the Children of Israel to leave 
Egypt. As long as a person does not recognize the elevation of 
service, then he chases after mundane matters which are 
categorized as Egypt. This shows the person that his way will not 
shine light, they must abstain from the mundane and enter in 
holiness for the service of their Creator. This is the intent of the 
posuk 'וידבר משה כן אל בני ישראל' – ‘Moshe spoke accordingly to the 
Children of Israel’, that is, as we have been discussing, that 
HaKadosh Baruch Hu wants to exile them from the category of 
Egypt. Therefore, He gave them the Torah to elevate the nefesh 
which is involved in it and its mitzvos with the mundane. Therefore, 
they must abandon the earthiness and come in the gates of Torah 
and avodah. However, 'ולא שמעו אל משה' – ‘but they did not listen 
to Moshe’, for even though they were given the knowledge and the 
understanding, the person is still not motivated to do the right thing. 
The posuk explains the reason for this, 'מקוצר רוח' – ‘because of 
shortness of spirit’, as they have not yet worked on their ways down 
below to activate the ways of Above categorized as ‘ruach’, and they 
have not first involved themselves in matters dependent on ruach, 
that is ‘Torah’ and ‘Tefillah’ with the yoke of the Kingdom of Heaven. 

דה קשה''ומעבו  – ‘and hard work’, and even if they have not done 
things dependent on the ‘nefesh’, that is, the mitzvos dependent on 
the limbs, for as we have said, to arouse the ‘neshama’ we must first 
do things in the afore-mentioned categories. 
Perhaps this is the intent of the words of the Ari HaKadosh 
(Machberes HaKodesh, beginning of Shaar HaShabbos) where he 
explains that even the work of the six days of creation requires 
assembling and separation through ‘nefesh’, ruach’, and ‘neshama’: 
Tuesday and Wednesday are the ‘nefesh’ of the week and we must 
place emphasis on the service of doing mitzvos. Monday and 
Thursday are the ‘ruach’ of the week and emphasis must be placed 
on the service dependent on speech, which is the Torah, and this is 
the basis why Ezra established that we read the Torah every 
Monday and Thursday. Sunday and Friday correspond to ‘neshama’ 
which is fitting to focus on service dependent on thought. 
In light of what we have said, then Shabbos arouses the person to 
yirah [awe] as Chazal have said (Yerushalmi Demai 4:1) ‘the fear of 
Shabbos is on the unlearned person’, and the first influence is on the 
neshama, as fear arouses the understanding of the person. 
Therefore, when a person leaves Shabbos, it is incumbent on the 
person to guard that which made an impression on the neshama, 
and he must be involved in thought, and the result will be that he 
will be prompted to be involved in things related to ‘nefesh’ and 
‘ruach’. He begins on Monday by learning with relates to ruach and 
this leads to Tuesday which relates to nefesh. In order to be 
prompted for the awe of Shabbos he must prepare three days 
before Shabbos. He must begin on Wednesday and then he will 
elevate on Thursday and come to ruach. This will arouse the 
neshama on Friday and the result will be that he will be a receptacle 
fit to receive blessing, which is the awe of Shabbos.    

 

 עבודת ה' בנפש רוח ונשמה
Service of Hashem with Nefesh, Ruach, and Neshama 

וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבודה  
)ו:ט(ה: קש  

Moshe spoke accordingly to the Children of Israel, but they did not 
listen to Moshe, because of shortness of spirit and hard work. (6:9) 
It is well-known that the vitality of a person is grouped in three 
categories: ‘nefesh’, ‘ruach’, and ‘neshama’. [loosely translated as 
soul, spirit, and soul] 
Nefesh is the lowest level of the three. It is the vitality in the limbs. 
Every action that a person does with his limbs is through the vitality 
of the nefesh in it. If the actions are good, then the nefesh is 
elevated by them, and if chas v’shalom his actions are not good, this 
causes a lowering of the nefesh, Rachmana litzlan. 
Ruach is the vitality one level above nefesh. The power of speech is 
the result of this category. As we see, Targum Onkelos translates the 
posuk (Bereishis 2:7) ה''ויהי האדם לנפש חי  – ‘and man became a 
living soul’ as ‘man had the spirit of speech’, meaning, ‘the power of 
speech’. We see from here that speech is derived from the category 
of ruach in the person, and just as the nefesh so too the ruach. Just 
as the level of the nefesh is dependent on the quality of the actions 
that come about through it, the same applies to the ruach. If the 
speech helps the person to attain things in Kedusha [sanctity] such 
as ‘Torah’ and ‘Tefillah’ then it will even help mundane matters. It is 
elevated by the category of ruach in it, and if chas v’shalom one uses 
this power for bad chas v’shalom for prohibited speech, then he 
lowers the level of Ruach with this, Rachmana litzlan. 
Neshama is the category above the fore-mentioned ones, and with 
this category the person merits the power of ‘thought’ [machshava] 
which is comprised of ‘chachma’, ‘binah’, and ‘da’as’ [‘wisdom’, 
insight’ and ‘knowledge’]. The purpose of this category is comprised 
of two topics, one leading to another: One – the power of thought 
lets the person understand his obligation in the world. With his 
intelligence, he gathers the words of the Chachamim and holy 
seforim that explain the purpose of the world to him. Two – Through 
thought he thinks about how to attach himself to the Shechina and 
designate his actions for its sake, and he then elevates his actions 
with the power of ‘nefesh’ and ‘ruach’ which are also done for the 
will of Above. 
This teaches us that the category of ‘neshama’ is the beginning of 
the categories of ‘nefesh’ and ‘ruach’ and it also facilitates actions to 
be completed, for the first thing is that the category of neshama 
arouses him to know Hashem which results in thought, which 
prompts him to think about using the power of ‘nefesh’ and ‘ruach’ 
to do things for his Maker. Even after the ‘nefesh’ and ‘ruach’ have 
done their parts we still need the category of ‘neshama’ which 
elevates the actions. For the ‘nefesh’ and ‘ruach’, though they do 
their part, but without the category of ‘neshama’ we would still not 
know for whom they are done, it is only by combining them to we 
know that it is for the sake of Heaven, and we find that the category 
of ‘neshama’ completes the categories of ‘nefesh’ and ‘ruach’. 
But you should know, that just as the prompting for ‘nefesh’ and 
‘ruach’ are dependent on ‘neshama’, so too the prompting for 
‘neshama’ is dependent on ‘nefesh’ and ‘ruach’. Although ‘neshama’ 
lets the person understand his obligation in the world, still, it itself 
first needs a ‘preparation’, as we often see that although the person 
has the knowledge to sometimes hear things that stir his heart, 
however, these things are not collected in his brain and he is not 
motivated to do the service. The reason for this is that his mind has 
not been properly prepped to receive these things, since the ways of  
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rachamim.  Hence, this permutation is alluded to by the first 
letters of the passuk (Tehillim 96, 11): ו'תגל ה'שמים   י'שמחו 

  .let the heavens be glad, and let the earth rejoice—ה'ארץ
For, when the permutation is in this order, the rachamim 
delivered by this name gives both those up in the heavens and 
those down on earth cause to rejoice.  Yet, when the order of 
the letters is reversed--הוה"י  —the name implies that divine 
mercy—“rachamim”—has been transformed into divine 
judgment—“din.”  The source for this notion comes from 
the Tikunei Zohar (Introduction 10a); it explains there that 
Moshe Rabeinu employed this permutation of Havaya to kill 
the Egyptian.  

With this understanding, Rabbi Shimshon presents a 
fascinating chiddush.  He asserts that the sacred, four-letter 
name was etched on the staff in its proper order—YKVK—
lengthwise from top to bottom.  When Moshe intended 
to extend “rachamim” to Yisrael, he grasped the staff at 
its upper end, employing the name Havaya in its proper, 
straightforward order.  On the other hand, when it was time 
to deal the Egyptians a heavy blow of “din,” Moshe turned the 
staff around and held it by its lower end—thus, employing 
the four-letter name in its totally reverse order—KVKY—the 
name of complete “din.”  

Hence, when HKB”H sent Moshe to impose the force of 
“din” on the Egyptians with the first makah, HKB”H instructed 
to say: “So says Hashem, ‘Through this shall you know 
that I am Hashem.  Behold, with the staff that is in my 
hand, I shall strike the waters that are in the river.’”  He 
emphasizes the words “that are in my hand.”  In other 
words, pay attention to the position of my hand.  I will strike 

Two Illuminating Explanations from the Holy Rabbi Shimshon of Ostropoli 
Regarding the Makos Endured by Pharaoh from Moshe’s Staff

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

In this week’s parsha, parshas Vaeira, it is fitting that we 
examine HKB”H’s command to Moshe Rabeinu concerning the 
first plague (makah).  Moshe is instructed to go to Pharaoh 
and say to him (Shemos 7, 17): כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה" 

לדם" ונהפכו  ביאור  אשר  המים  על  בידי  אשר  במטה  מכה   So says—אנכי 
Hashem, “Through this shall you know that I am Hashem.  
Behold, with the staff that is in my hand, I shall strike the 
waters that are in the river, and they shall transform into 
blood.  We will endeavor to explain in this essay what was so 
special about Moshe Rabeinu’s staff.  After all, HKB”H chose it 
as the vehicle to implement all of the makkos on Pharaoh and 
the Egyptians.  

We will begin to shed some light on the matter by 
introducing a wonderful insight presented in the sefer Kehilat 
Moshe (Megillah) in the name of the divine kabbalist Rabbi 
Shimshon of Ostropoli, ztz”l, hy”d.  He addresses the passuk 
cited above: “Behold, I am going to strike the waters with 
the staff that is in my hand.”  Why was it necessary to add 
the seemingly superfluous words “that is in my hand”?  It 
should have sufficed to say: “Behold, I am going to strike 
the water with the staff.”  

Based on a comment in the Targum Yonasan (ibid. 2, 21), 
he explains quite eloquently that Moshe Rabeinu found the 
staff that was created on Erev Shabbas, during the six days 
of creation, at twilight, in Yitro’s garden.  Emblazoned on the 
staff was the sacred name with which HKB”H was destined to 
perform the supernatural feats in Mitzrayim.  

Now, our sacred sefarim teach us an important fact 
regarding the permutations of the name Havaya.  When 
it is spelled in its original, proper order, it connotes total 
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the waters with the side of the staff that I normally hold in 
my hand.  Because the staff will be in a reverse position, the 
Egyptians will be subjected to the full force of “din” associated 
with the permutation KVKY.  

In this manner, he proceeds to explain the deeper 
significance of the following passuk in parshas Beshalach.  
When HKB”H sends Moshe to extract water from the rock for 
Yisrael, Hashem says to him (Shemos 17, 5): עבור לפני העם וקח" 

 אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידך והלכת... והכית בצור

 Pass before the people and take some of the  ויצאו ממנו מים".
elders of Yisrael with you; and the staff with which you 
struck the river, take in your hand and go . . .  For what 
purpose did HKB”H mention the fact: “With which you struck 
the river”?  Additionally, why did HKB”H add the instruction: 
“Take (it) in your hand”?  It seems obvious that to strike the 
rock, he would need to grasp the staff in his hand.  

Yet, based on what we have learned, we can provide an 
explanation.  Moshe was now preparing to perform an act of 
“chesed”—to extract water for Yisrael from the rock.  This 
demanded that he hold the staff upright, employing the 
permutation of the name Havaya in its proper order—YKVK.  
Therefore, on this occasion, HKB”H instructs him: “And the 
staff with which you struck the river, take in your hand and 
go.”  In other words, grasp the staff with the side with which 
you struck the river, so that the staff will be upright; thus, the 
permutation of the sacred name will be in the proper order to 
extend “rachamim” to Yisrael.  These are his sacred words.  

Pharaoh Denied the Authority of the Name 
Havaya but Acknowledged the Authority 

 of the Name Elokim

As a loyal servant in the presence of his master, it appears 
that we can expand on his sacred words.  We have learned that 
HKB”H chose to visit the Makos on Pharaoh via Moshe’s staff by 
having Moshe hold the staff upside down, thereby invoking the 
reverse permutation of the name Havaya.  Now, when Moshe 
and Aharon first went to Pharaoh as HKB”H’s messengers, they 
said to him (ibid. 5, 1): כה אמר ה' אלקי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי" 

 במדבר, ויאמר פרעה מי הוי"ה אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי

אשלח". לא  ישראל  את  וגם  הוי"ה   So said Havaya, the G-d of  את 
Yisrael, “Send out My people that they may celebrate for 
Me in the midbar.”  Pharaoh replied, “Who is Havaya that 

I should heed His command to release Yisrael?  I do not 
know Havaya nor will I release Yisrael!” 

Our master, the Arizal, explains in Sha’ar HaKavanos 
(Pesach, Drush 1) that Pharaoh denied the validity and 
authority of the name Havaya but acknowledged the validity 
and authority of the name Elokim.  As proof, he cites Yosef ’s 
remark to Pharaoh (Bereishis 41, 16): שלום את  יענה   "אלקים 

 Elokim will respond to Pharaoh’s welfare.  To which—פרעה"
Pharaoh responds (ibid. 39): אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין" 

כמוך" וחכם   ,since Elokim has informed you of all this—נבון 
there is no one so discerning and wise as you.  Note the 
acknowledgment and acceptance of the authority of Elokim 
in Pharaoh’s response.  

To shed some light on the subject, let us focus on a passuk 
at the beginning of the parsha (Shemos 6, 2): אל אלקים   "וידבר 

 And Elokim spoke to Moshe and said—משה ויאמר אליו אני ה'"
to him, “I am Havaya.”  Now, let us introduce the illuminating 
words of Rashi.  He explains the simple meaning of HKB”H’s 
pronouncement: “I am Havaya.”  This sacred pronouncement 
contains two inferences.  With regards to the performance of a 
mitzvah, “‘אני ה” assures us that Hashem will reward the doer; 
whereas, with regards to the commission of an aveirah, “‘אני ה” 
assures us that Hashem will punish the transgressor.  Here are 
his illuminating words: I am reliable to pay a good reward to 
those who walk before Me.  I have not sent you in vain, but 
rather, I have sent you to fulfill My words that I spoke to the 
Avos, who preceded you.  We find this language elucidated 
in this way in several places.  “I am Havaya” means that 
I am reliable to exact payment when it is stated in the 
context of punishment.  For example (Vayikra 19, 12), “And 
you will have profaned the name of your G-d, I am Havaya.”  
But when it is stated in the context of the fulfillment of 
mitzvos—for example (Vayikra 22, 31), “And you will keep 
My mitzvos and perform them, I am Havaya”—it implies 
that I am reliable to bestow reward.  

We must endeavor to explain and comprehend how 
both reward and punishment are alluded to by the single 
pronouncement: "'אני ה"—I am Havaya!  Furthermore, we know 
that the name Havaya connotes the midah of “rachamim.”  So, 
how does the pronouncement »›אני ה« also convey that those 
who commit aveiros will be punished appropriately?  
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Yet, based on what we have learned above, we can explain 
the matter very nicely.  In truth, everything stems from the 
name Havaya, blessed is He.  For, when the name appears in 
its proper, straightforward permutation, it is associated with 
the midah of “rachamim”; however, when a sinner causes the 
reverse permutation of the name to apply—KVKY—the midah 
of “din” goes into effect.  Therefore, when HKB”H declares, “I 
am Havaya,” it implies two things.  In its proper order: “I am 
Havaya” implies that I am reliable to pay a good reward to 
those who walk before Me.  Whereas, in its reverse order: 
“I am Havaya” means that I am reliable to exact payment 
from the transgressors and evildoers.  

Thus, we have explicit proof regarding HKB”H’s revelation 
to Moshe Rabeinu at the beginning of the parsha: “And Elokim 
spoke to Moshe and said to him, ‘I am Havaya.’”  The exodus 
from Mitzrayim by means of supernatural phenomena had 
a twofold purpose.  Firstly, it was aimed at punishing the 
Egyptians with the ten plagues and with the drowning of 
Pharaoh’s chariots and soldiers in the Yam Suf.  Secondly, it was 
aimed at elevating the downtrodden people of Yisrael.  The sea 
was transformed into dry land, and they departed Mitzrayim 
with tremendous wealth.  This illustrated to the entire world 
the powerful ramifications of the pronouncement "'ה  ,I—"אני 
Havaya, will reliably exact punishment from the evildoers and 
will reward generously those who follow My precepts—thereby 
fulfilling my promise to the holy Avos to take their children out 
of galus and take them into Eretz Yisrael.  

Pharaoh Rejected the Name Havaya Implying that 
He Reliably Metes Out Reward and Punishment

We can now comprehend Pharaoh’s denial of the validity 
of the name Havaya.  For, when Moshe and Aharon presented 
themselves to Pharaoh in the name of Havaya—insinuating 
that HKB”H will reward the holy Avos, who acted in 
accordance with His divine will and will punish the Egyptians, 
if they refuse to acquiesce to his demands—he burst out in 
his wickedness and proclaimed brazenly: “Who is Havaya 
that I should heed His command?”  For, in reality, he 
believed in the existence and authority of the name Elokim; 
however, he did not believe that HKB”H rewarded those who 
acted in accordance with His will and punished those who 
transgressed the will of Havaya.  

We find substantiation for this interpretation in the 
writings of the author of the Tanya, in Likutei Amarim (Chapter 
27).  He goes to great lengths to prove that even the forces of 
evil—the “sitra achra”—acknowledge the existence of HKB”H.  
As the Gemara explains (Menachos 110a), they refer to HKB”H 
as "אלהא דאלהא"—the G-d of gods, since he is superior to and 
reigns over the guardian angels of all the nations of the world.  
They erroneously believe, however, that he abandoned the 
earth and turned over its control and supervision to the stars 
and constellations.  Therefore, they believe that they can rule 
the world and do as they please.  

We can now rejoice, for this enlightens us with regards 
to the profundity of Hashem’s ways.  He commanded Moshe 
Rabeinu to use his staff to deliver the Makos to Pharaoh.  The 
name Havaya in its proper order was etched on the staff, in 
order to extend “rachamim” to Yisrael.  When it was time to visit 
the Makos on the Egyptians, invoking the midah of “din,” He 
commanded Moshe to turn the staff around, thereby reversing 
the order of the letters of the sacred name.  In this manner, he 
demonstrated to Pharaoh that with the same name Havaya 
that HKB”H rewarded Yisrael—the descendants of Avraham, 
Yitzchak and Yaakov—He would now punish Pharaoh and the 
Egyptians for failing to act according to His will and recognize 
the validity of the pronouncement: "'אני ה"—I am Havaya!  

This is the impact of Moshe Rabeinu’s statement to Pharaoh 
in the name of Hashem: "'בזאת תדע כי אני ה"--through this you 
will know that I am Hashem.  You will realize that I faithfully 
reward the tzaddikim and punish the reshaim appropriately.  
“Behold, I will strike the waters that are in the river with 
the staff that is in my hand”—I will turn the staff around 
to invoke the reverse permutation of the name Havaya; so, 
when I strike the river, its water will turn into blood.  Thus, 
the Egyptians will receive their just punishment for enslaving 
Yisrael.  This will prove to you beyond a shadow of a doubt that 
HKB”H punishes those who transgress His will with the very 
same name that He rewards those who perform His will.  

The Wickedness Concealed in Pharaoh’s Remark: 
"ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"

It is with great delight and pleasure that we will now 
introduce another fascinating interpretation from the holy 
Rabbi Shimshon of Ostropoli in Likutei Shoshanim related to 
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the passuk in this week’s parsha (Shemos 9, 27): פרעה  "וישלח 

—ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"
Pharaoh sent and summoned Moshe and Aharon and said 
to them, “This time I have sinned; Hashem is the tzaddik, 
and I and my people are the reshaim.  Superficially, it appears 
as if Pharaoh is recanting and performing teshuvah with this 
remark.  Yet, we have learned in the Gemara (Eiruvin 19a): 
 reshaim, even—"רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה"
on the doorstep of Gehinnom, do not perform teshuvah.  

Hence, the holy Rabbi Shimshon teaches us that even 
here, Pharaoh’s intentions were purely evil.  For, he cleverly 
separated the name Havaya into two parts—separating the 
letters י"ה from the letters ו"ה.  The first letters of the four 
words: "י'י ה'צדיק ו'עמי ה'רשעים" are the four letters of the sacred 
name Havaya (YKVK).  However, Pharaoh interjects the word 
—ו'עמי ה'רשעים and the words י'י ה'צדיק between the words "ואני"
thereby separating the י"ה from the ו"ה.  

Then he adds that this phenomenon also occurs in the 
passuk (Eichah 1, 10): "כ'י ראת'ה גוים בא'ו מקדש'ה"—indeed, she 
saw goyim invade her Sanctuary.  Note that the final letters 
of the words "בא'ו מקדש'ה  are the four letters of the "כ'י ראת'ה 
sacred name Havaya.  The word “goyim,” however, stands 
between the י"ה—the words כ'י ראת'ה—and the ו"ה—the words 
 separating the YK from the VK.  This then is the—בא'ו מקדש'ה
allusion in the passuk (Tehillim 79, 1): מזמור לאסף אלקים באו גוים" 

 A hymn by Assaf: O G-d, the goyim have come into--בנחלתך"
Your inheritance.  The word “goyim” has come and intruded 
in the inherited realm of kedushah between the letters י"ה and 
 they have defiled the—"טימאו את היכל קדשך" :Thus (ibid.)  .ו"ה
sanctity of Your Heichal—the integrity of Your sacred name.  
This concludes his sacred remarks.  

Let us combine this explanation with Rabbi Shimshon’s 
first explanation pertaining to Moshe’s staff.  Pharaoh saw 
that HKB”H brought the Makos upon him with Moshe’s staff 
held upside down, so as to subject him to the forces of “din” 
emanating from the completely reverse permutation of the 
name Havaya.  Hence, he was compelled to concede to the 
authority of the name Havaya.  However, in his wickedness, he 
cleverly devised a way to at least create a separation between 
the letters י"ה and ו"ה.  As we have seen, he inserted the word 
 ו'עמי ה'רשעים and the words י'י ה'צדיק between the words "ואני"
when he said: "י'י ה'צדיק ואני ו'עמי ה'רשעים".  

The Name Havaya Is Derived from the First Letters 
of י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ

Following this trend of thought, we will proceed to explain 
how Pharaoh intended to create a separation between the 
letters י"ה and ו"ה.  Regarding the battle with Amalek, it is 
written (Shemos 17, 16): ויאמר כי יד על כס י"ה מלחמה לה' בעמלק" 

 and he said, “For there is a hand on the throne—מדור דור"
of G-d—Havaya maintains a war against Amalek, from 
generation to generation.  Rashi provides the following 
clarification. HKB”H’s name is currently split in two; only the 
first two letters, י"ה, are mentioned, while the letters ו"ה are 
missing. Consequently, HKB”H vows that as long as the name 
of Amalek exists, His name will not be complete. 

The Yismach Moshe (Beshalach) explains why the letters 
 are absent in galus.  We know that the name Havaya is ו"ה
derived from the first letters of the passuk: י'שמחו ה'שמים ו'תגל" 

  .let the heavens be glad, and let the earth rejoice—ה'ארץ"
Now, the greatness of HKB”H and His sovereignty are always 
apparent in the heavens, even when there is “hester panim”—
divine concealment—down below.  Therefore, even during 
periods of galus, the heavens are happy—י'שמחו ה'שמים  —i.e. 
the letters י"ה are present.  

Down below on earth, however, the condition of ותגל" 

 and let the earth rejoice—only exists during periods—הארץ"
of geulah, when His sovereignty is apparent on earth.  During 
periods of galus, however, when “hester panim” prevails, the 
joy is absent down on earth.  Hence, the letters ו"ה, associated 
with the two words ה'ארץ  are missing from the sacred ו'תגל 
name.  Therefore, as long as Amalek exists, the sacred name 
remains incomplete, because the joy associated with the 
letters ו"ה of ו'תגל ה'ארץ is absent.  This situation will persist 
until His sovereignty will be revealed even down on earth 
le’atid la’vo; only then will the name Havaya be complete, 
including the letters ו"ה of ה'ארץ  This completes his  .ו'תגל 
sacred words.  

This explains very nicely the formula we recite in the 
tefilah “l’shem yichud” before performing a mitzvah: לייחד שם" 

 for the sake of uniting the—י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל"
two halves of the holy name—the letters “yud-kei” and 
“vav-kei”—in complete unity on behalf of all Yisrael.  For, 
by performing Hashem’s mitzvos on earth, we are uniting the 
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letters י"ה—signifying the gladness of heaven (י'שמחו ה'שמים), 
with the letters ו"ה—signifying the joy on earth (ו'תגל ה'ארץ), 
associated with the revelation of His glorious sovereignty 
resulting from the performance of the mitzvos.  

Thus, we can now explain Pharaoh’s strong desire to create 
a separation between the letters י"ה and ו"ה.  Due to the striking 
of the staff, he was compelled to acknowledge that HKB”H 
controls the world with the name Havaya—rewarding those 
who perform His will and punishing those who transgress 
his will.  Hence, he yearned to make Yisrael transgress and 
submerge them in the fifty levels of tumah; their spiritual 
descent would prevent the glory of the sovereignty of HKB”H 
from being revealed in the world.  That is how Pharaoh 
intended to separate the י"ה—the gladness in the heavens of 
ה'שמים ה'ארץ the joy on earth of—ו"ה from the—י'שמחו   ,ו'תגל 
associated with the revelation of His glorious sovereignty.  

Yet, in His infinite mercy and kindness, HKB”H foiled 
the wicked Pharaoh’s plan by subjecting him to the ten 
Makos facilitated by Moshe’s staff engraved with the name 
Havaya.  Thus, He took Yisrael, who had sunk to the forty-
ninth level of tumah, out of Mitzrayim and gave them the 
Torah and its mitzvos.  As a result, the four letters—“yud-
kei” and “vav-kei”—were united completely, forming the 
proper, straightforward permutation of Havaya without any 
separation, signifying the union of י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ.  

He Placed His Head between His Knees and 
Requested “Rachamim” on His Behalf

It is fitting at this point that we present to our royal 
audience a magnificent allusion.  We have learned that 
the sacred name Havaya was etched on Moshe’s staff.  It 
indicated that the Almighty reliably rewards those who act in 
accordance with His will via the permutation of the name in its 
proper, straightforward order, signifying absolute “rachamim; 
and that He punishes those who transgress His will via the 
permutation of the name in its reverse order, signifying 
absolute “din.”  This knowledge provides us with an insight 
into the following incident in the Gemara (Berachos 34b):  
 "מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה

 בנו של רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה, הניח ראשו

 An incident occurred involving  בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה".
Rabbi Chanina ben Dosa.  He went to study Torah with 

Rabbi Yochanan ben Zakkai, and Rabbi Yochanan ben 
Zakkai’s son became ill.  He (Rabbi Yochanan ben Zakkai) 
said to him, “Chanina, my son, request divine mercy 
(“rachamim”) for him, so that he might live!”  He (Rabbi 
Chanina ben Dosa) placed his head between his knees and 
requested divine mercy for him, and he lived.  

We find that Eliyahu HaNavi performed this very same act 
of placing his head between his knees when he prayed for 
rain, as it is written (Melachim I 18, 42): ראש אל  עלה   "ואליהו 

ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו"  but Eliyahu ascended to—הכרמל 
the top of the Carmel, bent down to the ground, and put 
his face between his knees.   We find a similar incident in 
the Gemara (A.Z. 17a) involving Elazar ben Durdia.  He was 
a notorious sinner, who wanted to perform teshuvah.  He 
went to the heavens and the earth, to the sun and the moon, 
to the stars and constellations, and pleaded that they request 
“rachamim” on his behalf; they all turned him down: אמר אין" 

 הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, יצתה

בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא" ואמרה, רבי אלעזר   ,he said—בת קול 
“The matter depends solely on me!”  He placed his head 
between his knees and burst forth crying until his soul 
departed.  A heavenly voice issued forth and proclaimed, 
“Rabbi Elazar ben Durdia is now ready for Olam HaBa.”   
We must endeavor to explain the matter of placing one’s head 
between one’s knees when praying.  

I was struck by a wonderful idea based on an interpretation 
in the Zohar hakadosh (Bo 42a) of the following passuk 
(Yeshayah 43, 7): "בראתיו ולכבודי  בשמי  הנקרא   all that is—"כל 
called by My Name and that I have created for My glory.  
There is no creature that does not have the blessed name 
Havaya imprinted on its body.  Take a human being, for 
example.  His head is shaped like a “yud”; the five fingers 
of his right hand correspond to the first “hei”; the upright 
body is shaped like a “vav”; the five fingers of his left hand 
correspond to the second “hei.”  Thus, he is always reminded 
that HKB”H created him.  

Now, we know that the tefilah of tzaddikim has the power 
to transform “midas hadin” into “midas harachamim.”  As we 
have learned in the Gemara (Succah 14a): למה נמשלה תפלתן של" 

 צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתם

 why—של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממדת אכזריות למדת הרחמים"
is the tefilah of tzaddikim compared to a pitchfork?  To 
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teach you that just as a pitchfork overturns the grain on 
the threshing floor from place to place, so does the tefilah 
of tzaddikim overturn the viewpoint of HKB”H from 
the attribute of cruel, harsh judgment to the attribute 
of mercy.  Let us explain based on our current discussion. 
Through tefilah, they transform the permutation הוה"י, which 
is pure “din,” into the properly aligned straightforward 
permutation of the sacred name, which is pure “rachamim”—
as alluded to by the first letters of the passuk: ה'שמים  י'שמחו 

  .ו'תגל ה'ארץ

Nevertheless, we are familiar with the fundamental 
principle presented by the Ramban (Bereishis 12, 6).  In 
order to bring salvation to the world, a corresponding 
symbolic gesture must first be performed.  This principle is 
also presented by the Sforno (Bamidbar 20, 8); he cites as 
examples throwing the staff down to the ground, raising the 
staff and striking the rock.  

Based on this principle, we can propose an explanation for 
the reason Rabbi Chanina ben Dosa placed his head between 
his knees when praying on behalf of the infirm.  For, when a 
person stands upright, his bodily habitus alludes to the name 
Havaya in its proper order; the head representing the “yud” 
is on top of the body; the body and two hands beneath the 
head represent the other three letters of the sacred name.  

When a person places his head, representing the “yud,” 
between his knees, it is now situated below the body and 
the two hands.  This position is consistent with the reverse 
permutation הוה"י.  That is, the five fingers of the right hand 
represent the first “hei,” the body represents the “vav,” and 
the five fingers of the left hand represent the second “hei”; 
then they are followed by the “yud”—the head between the 
knees.  Thus, we see that placing the head between the knees 
alludes to the reverse permutation הוה«י—the permutation 
of “din.”  

This then is what Rabbi Chanina ben Dosa in his wisdom 
elected to do.  He created an allusion to the force of “din”—
the reverse permutation  הוה«י–that affected the ill child.  
Then, with his head between his knees, he requested 
“rachamim” for him.  He prayed for the permutation of “din” 
to be transformed into “rachamim.”  Then he performed a 
symbolic gesture—“po’el dimyon”—down below on earth to 
elicit the desired salvation from above.  He removed his head 
from between his knees and resumed his normal, upright 
position—signifying the name Havaya in its proper order—so 
that הוה"י—the permutation of “din”—would be transformed 
into the name YKVK—the name of “rachamim”—above in 
the heavens.  Thus, the force of “din” was mollified and Rabbi 
Yochanan ben Zakkai’s son recovered and lived.
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he Posuk says, Vayichalkeil Yoseph Es Oviv, 
V’es Echov, V’eis Kol Bais Oviv, Lechem 
L’fi Hataf. Yoseph supported his father, 

and brothers, and the entire household, food for 
the mouth of each child. In the Mosef Medrash it 
explains what the added words, Lechem L’fi Hataf, 
mean.
 
Hodo Omro, Shehataf Mivazveiz Choimish, as 
people say, children waste a fifth of the food given 
to them. Children play with their food and ask for 
more than they end up eating. Instead of criticizing 
them, Yoseph incorporated the nature of children 
when he sent each family food.
 
People shouldn’t be critical, indignant, or stubborn, 
with any fault that’s consistent with other people's 
ages, genders, communities, or natures. Instead, they 

should begin by accepting the fault as consistent with 
the above, and then, over as long a period of time 
as is necessary, they should slowly and respectfully 
try to help them “grow” beyond their weaknesses.
 

I want to thank everyone who participated 
in our Dinner by donating, and/or joining us 
this past Motzoei Shabbos. There was a large 
crowd and, as expected, Dr. David Pelcovitz 
mesmerized the listeners with his powerful 
words.
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he Torah defines people’s levels of character significantly 
different from the way that people do. It’s important to 
know on what the Torah bases its decisions before people 
consider making any character trait changes.

 
For example, most people would consider those who Daven 
sincerely when someone is ill, but become lax when they regain 
their health, as sincere people who are too weak to sustain 
sincerity. Many people believe that such people are typical, and 
should not be looked at critically.
 
However, the Torah sees it differently. When Paroh was suffering 
the plague of hail, he asked Moshe Rabbeinu to Daven for him, 
with a pledge to let Klal Yisroel leave Mitzraim. As soon as the 
hail stopped falling, the Torah tells us, Vaya’ar Paroh, and Paroh 
saw, Ki Chodal Hamotor V’haborod V’hakolos, that the rain, hail 

and noise, stopped, Vayoseph La’cha’to, and he continued to sin. 
Sadly, this seems to be what a lot of people would do.
 
How does the Torah describe Paroh? The Medrash (12/7) says, 
Koch Heim HoReshoim, this is the way of the wicked, Kol Z’man 
Shehein B’tzoro Ho’yu Machni’yim Atzmom, whenever they 
are in a bad situation they humble themselves, Mishe’ha’tzo’ro 
Overes, Chozrin Lakilkulon, when their situation improves, 
they return to their bad behaviors.
 
Paroh, and many of us, seem to act in this way. This Medrash 
should adjust our view of how Hashem sees us. Behaving 
properly solely during the time that people are under pressure 
is not the sign of people who are trying to become better. 
Hashem considers them Reshoim. We can do better.
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his article is one that I never thought I’d write.  It’s about the 
aging process and how people should react to it.  Just like most 
people, I thought I was immortal, and that the quality of my life 
would remain the same forever.  Nevertheless, here I go!  The 
catalyst to writing this article was a thought that I recently had. 

The nature of people is to think about, and then to react 
to, their previous situation. Most people are unwilling to 
think and respond to what is needed at that moment, and 
certainly not what will be needed in the near future.
 
For example, many parents who deal with underachieving teenagers 
will agree to send them to a school which is one step lower than their 
present school, but only after their children are in need of a school 
which is already two steps lower.  When they 
finally agree to consider a school which is two 
steps lower than the present one, they should 
be considering one that is three steps lower. 
Had they been more sensible, they would 
have considered the school that their children 
needed at the time that they needed it, instead of only agreeing to 
that school when it was too late.
 
People are capable of anticipating future challenges and thinking one 
step ahead of any situation. Instead, many people react instead of 
being proactive, and satisfy themselves with reacting “too little, too 
late”.  The cost to them, of living one step behind their needs, is 
immeasurable. People have made decisions to waste their energies 
on damage control and crisis intervention by being passive, instead 
of planning their next step early enough to achieve their maximum 
success with significantly less effort.
 
Thinking one step ahead is a daily challenge, but it’s also a 

transitional challenge. People have to consider the next stage in 
their lives, and groom themselves in advance for the changes that 
will become necessary during the transition period. I don’t expect a 
twelve year old to anticipate the increased responsibilities resulting 
from his becoming Bar-Mitzvah, or when he will enter high school 
shortly afterwards. Nevertheless, people should be expected to 
anticipate the added, and different, responsibilities that come with 
adulthood, marriage, parenting, and subsequent stages. 
 
However, these expectations are often not met, because people 
don’t realize that they have reached a new stage. I notice how each 
day is never very different from the previous one. I wonder how my 
children have became as old as they are, how my hair disappeared 

as it did, and how I became older than most 
of the people around me. Nothing really 
changes from yesterday; however, 
somehow everything has changed from 
what I have been accustomed to.
 

In truth, many people anticipate their next life stage, but limit it to their 
less important needs. They anticipate marriage, but only with regard 
to the importance of supporting their family, including responsibilities 
such as insurance, and their children’s individual needs. When people 
become older, they are mostly concerned with moving near their 
children, and their changing financial circumstances. However, there’s 
so much more than money and enjoying their grandchildren’s 
company to think about.
 
Anticipating the next stage in life requires people to focus on the 
following two areas:
 
1) People’s expectations of others must adjust based on 

As We (Even Young People) Get Older

T

“People’s expectations of others must adjust 
based on their stage in life. “
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their stage in life.  It is understandable and, therefore, accepted, 
that a teenager may be obsessed with sports, even if it costs him 
good grades. On the other hand, people won’t accept parents who 
forget to take their children to doctors’ appointments, because of 
their obsession with sports.
 
Young married adults, are “allowed” to be very passionate about 
cars, and exotic vacations, but the same passion is frowned upon 
when they become older. People should always present themselves 
to others with the dignity expected of their stage in life. Otherwise, 
they will find that the same people who respected them until now 
have changed their opinions.
 
In addition to this concern, they should monitor their present 
behaviors, and assess whether they are growing at an acceptable pace 
in their life stages. No one wants to be the 15 year old who plays with 
trains. Husbands should feel just as disappointed with themselves, if 
they disappoint their wives by being glued to their computer screens 
playing games, when their wives need them. Adults should remember 
that being glued to phones in public may be acceptable for teenagers, 
but not for parents. Similarly, teenagers are expected to remind 
everyone of the details of their newest car lease, but adults should 
realize that it is unbecoming for someone in their stage of life.
 
2) Every stage in people’s lives lays the foundation on which 
the next stage is built. Without the success of the previous stages, 
life will stagnate and leave people in an old body, with the immature 
perspective, and lack of discipline, expected of people much younger 
than they are. 
 
Below are some of the foundational stages that are necessary for 
people to advance themselves:
 
a) The pre-teenager stage is the responsibility of parents. This 
stage should cultivate in children their self-esteem, an appreciation 
for family, and the important instinctive traits of loyalty, honesty, etc. 
(While achieving success in this stage deserves significant attention, it 
is not the focus of this article. I am happy to forward previous articles, 

as well as links to relevant Torah Anytime lectures, to people who are 
interested.)
 
b) The teenage stage, through the process of maturing 
and integrating with others, should teach teenagers more 
complex values, and allow them to experience those values, 
as well as those of the previous stages, and to hone them 
until they become “second nature”. People don’t usually learn 
values when they are married. They must learn them as teenagers.
 
c) The young adult stage should increase the previous values and, 
more importantly, cultivate an appreciation for them, something that’s 
often lacking in the teenage years.
 
Deficiencies carried over from the teenage years will prove damaging 
in this stage. Recognizing those gaps is important, because the 
deficiencies will only increase throughout this stage, and evolve into 
what’s commonly referred to as early midlife crisis.
 
However, it’s unlikely that in this stage they will learn the values that are 
traditionally acquired earlier. The previous stages are opportunities to 
learn values, without the distractions found in adulthood, and allow 
them to make mistakes, because at this stage, their future success 
isn not dependent on their decisions. In typical families, teenagers 
are protected by the “safety nets” put in place by their parents and 
schools.
 
I frequently speak to young men who are preparing for dating and 
marriage. I also remind working men that, once they are married, 
their Torah learning will be rushed, and squeezed in. Growth in 
learning will become more difficult, if not impossible. Therefore, they 
must improve their learning skills before marriage. If they are unable 
to learn Gemoroh on their own before marriage, it is unlikely that 
they will master it afterwards. There will be exceptions, but it’s good 
advice not to rely on being the exceptions.

To be continued

young bochur learning in the yeshiva of Baranovich, 
developed a serious throat ailment and was advised that 
he would require special surgery to correct the problem. 
The center for such medical issues during the early part of 

twentieth-century Lithuania, was the capital city of Vilna, and the 
boy made arrangements to travel there. Before he left, he went to 
speak with his rebbe, R’ Dovid Rappaport ZT”L, author of Mikdash 
Dovid, to ask for a letter of approbation describing his plight that he 
may bring before the gadol hador, R’ Chaim Ozer Grodzensky ZT”L, 
Chief Rabbi of Vilna. R’ Dovid wrote the letter and addressed it to R’ 
Chaim Ozer. Letter in hand, the bochur made his way to Vilna.
      His first stop in the big city was at the residence of the Rov. R’ 
Chaim Ozer read the letter and began asking all sorts of questions 
pertaining to his condition, as to better ascertain the proper method 
with which to proceed and the treatment that would be needed. 
The brilliance of the Rov was evident, as R’ Chaim Ozer immediately 
grasped the severity of the situation and concluded that a certain 
surgery would be preferred over another. Immediately, he wrote 
down the name and address of a particular doctor in Vilna and told 
the bewildered bochur to go see him and tell him that the Chief 
Rabbi had sent him. He also gave him some money for temporary 
lodgings, so that after the operation was completed he would be 
able to rest up and regain his strength before enduring the long trip 
back to Baranowitz. The bochur was overwhelmed by the care and 
concern of the great Rov and did exactly as he was told.
      Boruch Hashem, the surgery went well, and the boy was able 
to rest up for a number of days. Before his return trip back to 
Baranowitz, he felt it was only decent and proper for him to see R’ 

Chaim Ozer once again, thank him for all his assistance and receive 
a beracha for continued success in his studies. 
The apartment where R’ Chaim Ozer lived was known as an open 
house for most hours of the day. He did, however, keep his doors 
closed for a short time during the afternoon when the Rov would 
rest and eat lunch. It was exactly at this time that the young bochur 
arrived at the Rov’s home and found to his dismay that the doors 
were locked. His train was leaving soon and he didn’t have much 
time to wait. 
      Just then, one of the respected dayanim of the city appeared at 
R’ Chaim Ozer’s door, needing to discuss a matter of urgency with 
the Rov. He knocked repeatedly and waited with some impatience. 
After a short time, the door opened and none other than R’ Chaim 
Ozer himself, stood there. Immediately, he noticed the young 
bochur standing off to the side and bade him to come inside. 
Of course, the bochur complied and R’ Chaim Ozer started asking 
questions about the surgery. “Did it go well? Are you feeling 
better? When are you leaving?” To all these questions, the shy boy 
responded either by nodding his head or quietly murmuring an 
answer. 
R’ Chaim Ozer smiled warmly and took the boy’s arm. “You don’t 
understand. I want you to talk, to answer me so that I can hear 
how your voice sounds now that the surgery is done. Please - say 
something - I want to hear your voice!” 
The gadol hador spoke to hundreds of people every day, but his 
concern for the voice of one young bochur from Baranowitz was 
astounding.

A
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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David Gurwitz 
Parshas Vaeria  

 

Stripping Away Nature to Reveal Hashem’s Malchus 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l was niftar on 27 Teves, 5649 (1888). I owe so much 
to Rav Hirsch for opening my eyes to the wonders of Lashon Hakodesh, and to so many 
concepts, and would like to dedicate this week’s drash to serve his neshamah (395) in 
hashomayim (395), which have the same value.  

The author of the Kuzari, Rav Yehudah Halevi, tells us that the value of the Hebrew word 
for nature, hatevah (86), is equal to the value of Elokim, one of Hashem’s names, which 
literally means the gathering of forces which want to go back up to their source. Hashem 
hides in nature. As we said during Chanukah, the light of creation is hidden in the Torah. 

In that regard, it is interesting that the word va’eirah has a value of 208, which is the 
value, with the kollel, of the word ohr, light. It is also interesting that the positional 
gematriah of the letters of va’eirah - Vov (the sixth letter of the Alef Bais), Alef (the first 
letter), Reish (the twentieth letter), and Alef (the first letter) - add up to 28, 
corresponding to the 28 letters in the first sentence of the Torah. These seven plagues 
represent the light hidden in nature, corresponding to the first seven words of Bereishis. 

Next week, with Hashem’s help, in Parshas Bo, we will discuss the last three plagues, all 
of which came in some form of darkness. That seems to be a nice breakdown of the seven 
“light” plagues and the three “dark” plagues. However, even in the darkness (erev, which 
has a value of 272), there is the “hidden light.” 

Where do we see this? Ohr (207) haganuz (65) adds up to 272, the value of erev. 

Let’s now examine this Hebrew word for nature, based on the Etymological Dictionary 
derived from the Chumash commentary from Rav Hirsch, which takes this idea of similar 
sounding words and finds the common meaning to them. 

Rabbi Matisyahu Glazerson, in his book Letters of Fire, points out that since tevah, nature, 
covers and conceals the Divine powers, it is related to the word 
tzevah, which means paint. The letters Tes and Tzadi sound alike, but the Tes - “t”- is 
sharper and more forceful than the “tz” sound. We have seen previously that Lashon 
Hakodesh has many characteristics that make it unlike any other language.  
We see that the harder - or softer - the pronunciation, the harder - or softer - the meaning 
of similar sounding words. In the case of the word for paint, tzevah, the softer sound is 
more refined. It is a thinner covering than tevah, which is stronger. The letters comprising 
the word for nature, or tevah, Tes, Bais and Ayin, can be viewed as a combination of the 
words tes, materialism, and av, which means dense. Nature, then, linguistically, literally 
means dense materialism.  
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Rabbi Glazerson adds to his analysis. He points out that the word tevah is the harder 
version of the softer word shevah, which means seven and indicates the various sevens 
hinted at by nature - days, colors, notes, basic sciences, etc. The seventh character trait 
- after kindness, strength, beauty, endurance, humility and bonding - is malchus, which 
represents the gathering of the first six. Tevah, nature, contains shevah, the seven, which 
is embodied by malchus, back to the first sentence in Bereishis. 

Seeing Hashem’s malchus is the work of teshuvah for Rosh Hashanah and the entire 
month of Tishrei. That we can see past, beyond, and behind the mask called “nature” - 
which is stripped apart as an aspect of the Yetzias Mitzrayim story - is the work of 
“teshuvah” for Pesach.  

It is quite fascinating, then, that the difference in gematriah between Pesach, 148, and 
Rosh Hashanah, 861, is 713, the value of teshuvah. 

This work is alluded to in the very first sentence of this week’s parsha: “Vayedaber Elokim 
el Moshe vayomer eilav ani Hashem - Elokim spoke to Moshe, saying to him, I am 
Hashem.”  

Where is the malchus? Look behind! The last letters of this sentence - Reish (200), Mem 
(40), Lamed (30), Hey (5), Reish (200), Vov (6), Yud (10) and Hey (5) - add up to 496, 
which is the value of the word…malchus! There it is, right behind. Hashem’s malchus was 
set to be revealed with the coming plagues, but only in the back, to those who would be 
open to see the message beyond what was in front of their eyes. 80% of our ancestors 
in Egypt did not see any of this, and they died during the ninth plague of darkness. 
  
Paroh refused to open his eyes beyond the “natural,” beyond Elokim, and refused to open 
his heart to see who is behind everything, and therefore, it became hardened. Paroh was 
an example of how the secular New Year mentality can blind us. He was king, without 
malchus, since he only focused on his own thoughts and desires.  
Mitzrayim was a place that needed no rain to irrigate its crops, so they never looked up 
to Shomayim. Mitzrayim means limitation. Paroh therefore saw the ten plagues as being 
explainable by nature, not connected to a Higher Source. In contrast, Moshe’s job was to 
bring attention to the Jews that the ten plagues were manifestations of Hashem’s 
mastery. 
Why do we end our prayers with Aleinu all year? It comes from the prayers of Rosh 
Hashanah. Aleinu talks primarily about, and ends with, malchus: “Vehaya Hashem 
lemelech al kol haaretz - And he will be King over the whole world,” over the whole 
world’s “ratzon,” desire. We are given that free choice to make him the Melech, or to 
think that nature, and our nature, rules. That is our daily work of living Rosh Hashanah, 
not just for one day, but all year. The shibud stopped in Mitzrayim on Rosh Hashanah. 

Parshas Va’eirah (gematriah “ohr”) reflects the stripping away of the cover of nature to 
reveal the light of creation. It helps open our eyes to see Jewish “reality,” which is seeing 
Hashem’s Hand in all world events, in our lives, aided by thinking about leaving our 
limitations through leaving Mitzrayim every day. That is one reason we are commanded 
to remember, daily, leaving Miztrayim. Hashem took us out. Hashem continues to take 
us out. That vision needs to be as real as anything in our lives. 
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בני ראובן בכר ישראל... ובני שמעון... ואלה  אלה ראשי בית אבתם
 שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי

These were the heads of their fathers’ houses: the sons of Reuven… the 
sons of Shimon… These are the names of the sons of Levi in order of 

their birth: Gershon, Kehas and Merari. (6:14,15,16)  

 

 The Shlah HaKadosh wonders why, concerning Reuven and 
Shimon, the Torah states simply: Bnei Reuven u’Bnei Shimon, the sons of 
Reuven and the sons of Shimon, while with regard to Levi it says, V’eileh 
shemos Bnei Levi, “And these are the names of Bnei Levi.” Why does it 
not simply say Bnei Levi – why the extra word – shemos – names of? The 
Shlah explains that Levi knew that his shevet, tribe, would not be 
subjected to the Egyptian slavery. He was quite aware that while the rest 
of the nation would be suffering under the cruel subjugation of the 
Egyptian taskmasters, his shevet would be ensconced in the bais 
hamedrash studying Torah. True, Bnei Levi were preparing for their G-d-
given mission in life. Furthermore, as a result of their non-participation 
in the work detail, they lost out on the precious rations that their 
cousins received. Thus, they had to rely on the good-heartedness of 
their cousins, who shared their meagre rations with them. This, too, set 
the tone for the future in which Shevet Levi would not receive a portion 
of Eretz Yisrael and would be relegated to be supported by the nation. 
Nonetheless, Bnei Levi were in the bais hamedrash, while the rest of the 
Jewish People were suffering under the Egyptians.  

 This troubled Levi. Therefore, he decided to give each one of 
his sons a name that corresponded in some manner to the Egyptian 
bondage. Gershon: “I was a ger, stranger in a strange land”; Kehas: 
“Their teeth became dulled because of the many tzaros, troubles, which 
they had endured”; Merari: “Their lives were embittered by the slavery 
to which they were subjected.” It was these names that helped Shevet 
Levi to be nosei b’ol im chaveiro, carry the yoke with his friend or, in 
other words, empathise with his fellow Jews. Thus, the Torah 
underscores the names of the sons of Levi, because these names were 
special.  

 The answer is powerful. Nonetheless, I would like to 
supplement it with a personal observation. Viewing Levi’s actions with 
regard to naming his sons through the lens of contemporary society, one 
might ask: How does one stigmatise his child with a name that implies 
and calls slavery, troubles and bitterness to mind? I am certain that 
today’s psychologists would claim that Levi was setting his sons up for 
failure, making them prone to depression and negativity. After all, is that 
not what their names implied?  

 Baruch Hashem, we are not bound by the views and norms of 
contemporary society. A powerful lesson can be derived from the 
manner in which Levi named his sons, giving them names which showed 
empathy with the suffering the Jewish People had endured. He was 
conveying a message to his children: As Klal Yisrael’s future Torah 
leaders, you must bear the yoke with the community. Never forget who 
you are and from whom you descend. I think this is why, when after the 
sin of the Golden Calf, Moshe Rabbeinu called out, Mi l’Hashem elai, 
“Whoever is for Hashem, join me!” (Shemos 32:26), Shevet Levi came 
forth. In order to be so connected with Hashem, one must demonstrate 
an inextricable affinity for his fellowman. Levi’s naming of his sons 
imbued them and their descendants with a sense of responsibility for 

their brethren. As a result, they were able to ascend the ladder of 
spirituality to reach the pinnacle of “Mi l’Hashem elai!”  

 

 לך אל פרעה בבקר הנה יצאה המימה
Go to Pharaoh in the morning – behold! He goes out to the water. (7:15) 

 Rashi explains the purpose of Pharaoh’s daily jaunt to the Nile 
as going to the place in which he regularly relieved himself. Pharaoh 
pretended to be a god, and he would say that he has no need to relieve 
himself – as humans do. He would, therefore, arise early in the morning, 
go out to the Nile River and secretly tend to his body’s needs. We derive 
from here, comments Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, the strength of 
the power of the yetzer hora, evil inclination. Pharaoh lied to his entire 
country. He sold the lie that he was a god to anyone who would believe 
it. So wrapped up was he in his lie that he actually fooled himself. He 
began to believe his own lie – even though deep down he knew that it 
was untrue. He was not a god.  

 This is the power of insidious prevarication. It begins with a 
small white lie, a tinge of deceit, which festers and grows until it 
becomes a full - scale deception. It, however, does not stop at this point, 
because none of us is beyond deceiving him/herself. Indeed, everyone 
has a little bit of “Pharaoh” in himself. Deceiving others leads to self-
deception, which, in its most extreme and pathological form, is deemed 
as delusional. It is a condition that is much more pervasive than we 
think. We begin to twist the truth until we become convinced of its 
veracity. We dismiss certain facts that are incompatible with our myth of 
ourselves in favour of those that are less threatening and more 
corroborative. We become so “good” (or bad) at this distortion of facts 
that we begin rewriting our self-history for the purpose of preserving 
our (flawed) self-image. This was Pharaoh. He was a wise man, but not 
as smart as the yetzer hora, evil inclination, which helped him along with 
his self-deception until it (in his cognitive dissonant state) became his 
(distorted) reality.  

 

 אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים
Say to Aharon, “Take your staff and stretch out your hand over the 

waters of Egypt.” (7:19) 

 So begins the Ten Plagues that shook up the underpinnings of 
Egyptian arrogance and obstinacy. Hashem instructed Aharon to strike 
the waters; later, he struck the water from which emerged the frogs and 
then the earth which produced the lice. Why Aharon, and not Moshe? 
Chazal explain that the Nile River had protected Moshe Rabbeinu when 
he was an infant. It would have been wrong for him to serve as the 
instrument to inflict a plague on it. Likewise, the earth concealed the 
Egyptian that Moshe had slain. The Torah considers it wrong to show 
ingratitude even to an inanimate river/earth. How much more so should 
we be vigilant not to show ingratitude to a human being. In his Michtav 
MeiEliyahu, Horav Eliyahu Eliezer Dessler, zl, explains that while it is true 
that the inanimate object has no feelings, our concern is not for the 
object; rather, we are concerned that a person acting ungraciously, as 
the Talmud expresses itself, “Do not throw shoes into a well from which 
you drink,” will negatively affect his subconscious. The well will not feel 
lacking as a result of the person’s ingratitude, but the man’s character 
will be diminished as a result of his ingratitude.  
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 Horav Moshe Abuchatzeira wonders why Moshe did not show 
hakoras hatov, appreciation/gratitude, to Pharaoh in whose home he 
had grown up. If Moshe was obligated to be grateful to sand and water, 
would Pharaoh not inherently be included in the obligation? 
Nonetheless, Moshe catalysed the remaining seven Plagues. He explains 
that this Pharaoh was the melech chadash, “new” king, who somehow 
forgot or did not know Yosef – the man who had saved Egypt. The 
country, with its millions of citizens, would have perished from hunger 
had Yosef not organised them. Pharaoh would have been left with 
nothing. Whatever he had become was attributable to Yosef’s 
descendants. His excuse: He did not “know” anyone by the name of 
Yosef. (How quickly our enemies forget the contributions of the Jews’. 
This scenario has played itself out over and over throughout the ages. 
Pharaoh was the first to manifest this amnesia, and his many followers 
throughout history have developed and even embellished this illness.) 

 To such an ingrate as Pharaoh, we say: “If you do not 
remember Hashem, Whom you know sent Yosef to help you – then we 
do not know you, either.” Since Pharaoh showed that gratitude was not 
a character trait that he valued, Moshe was not obligated to show any 
appreciation to him.  

 Alternatively, Pharaoh was a despot who had no respect for 
human life. He enslaved an entire nation just because he wanted to. He 
had no rationale behind his decree. Bnei Yisrael were no danger to him – 
much like what has happened to our people throughout the millennia. 
The fact that he was kind to Moshe, the infant, was because he deferred 
to his daughter; Moshe and his people meant nothing to him. Such a 
person deserves no hakoras hatov, no form of appreciation. Whether 
the reason is that Pharaoh was himself a kafui tov, ingrate, or that he 
was a tyrant who had no respect for human life – Pharaoh was not a 
person who deserved our hakoras hatov.  

 It goes without saying that the middah, character trait, of 
hakoras hatov is of extreme significance, to the point that it defines 
one’s humanness. One who is an ingrate is not a mentsh – period.   
Many of us are sadly deficient in one specific aspect of hakoras hatov. 
We fail to recognise that gratitude is an obligation at all times – even 
when the situation has changed and the favour is no longer occurring.  
The following story is an example.  

 Reb Kalman was a well-to-do lumber merchant who was 
generous with his tzedakah, charitable contributions. Every economic 
climate has its ups and downs. Therefore, the fellow who is wealthy 
today might be a pauper tomorrow – and vice versa. When a fire broke 
out in Reb Kalman’s warehouse, he was reduced to pauper status 
overnight. With the limited funds that remained in his portfolio, he 
attempted to invest in varied business startups – all of which failed. Reb 
Kalman’s wealth was history. He was now relegated to living in abject 
poverty. When a frum, observant, Jew sustains such a “message” from 
Hashem, he goes to his Rebbe or gadol, Torah giant, to seek an 
interpretation, advice and guidance. Reb Kalman proceeded to Horav 
Yitzchak Zelig Sokolov, zl.  

 Reb Kalman came into his Rebbe’s office, loudly bemoaning his 
miserable circumstances: “Rebbe, Help me! I am finished!” The Rebbe 
listened intently with great empathy, and related to him an inspirational 
Chazal. Chazal teach (Sanhedrin 92b) that following Nevuchadnezer’s 
conquering of Yerushalayim, the evil king wanted to praise Hashem 
through shirah, song of praise. Indeed, he wanted his song to be able to 
surpass even David Hamelech’s songs of praise – Sefer Tehillim. As soon 
as he articulated his arrogant request, a malach, angel, came and 
slapped him on the mouth. Nevuchadnetzar immediately stopped.  

 The Kotzker Rebbe, zl, wonders why the angel put a swift end 
to Nevuchadnetzar’s shirah. If, as he claimed, his song was even more 
beautiful than that of David Hamelech, why not allow him to sing? The 
Rebbe teaches us a powerful lesson. When the angel slapped 
Nevuchadnetzar’s mouth, it was not for the purpose of preventing his 
shirah from being sung; rather, it was a test to ascertain if he would be 

able to continue singing even after he had been on the receiving end of 
a Heavenly slap.  

 David Hamelech authored Sefer Tehillim, his book of shirah to 
Hashem, reflecting all of life’s situations. David Hamelech’s life was filled 
with highs and lows, with triumph and much adversity. From a simple 
shepherd to Melech, King of Yisrael, from moments when he was 
running for his life, to the time when he was ensconced on his royal 
throne – Tehillim reflected his constant and ever ready gratitude to 
Hashem. He did not turn from Hashem when his bed of roses withered. 
He always sang his feelings of gratitude and praise.  

 This was the challenge to Nevuchadnetzer: You want to sing a 
more beautiful song than David Hamelech? Very impressive! However, 
can you say/sing it like David Hamelech – during all situations – even 
after you have received a Heavenly slap? It was this challenge that 
Nevuchadnetzer failed.  

 The Sokolover Rebbe looked at his chassid and said, “My dear 
student, in Heaven they saw that you sang shirah, that you praised 
Hashem, during and following times when life was good, when Heaven 
had overtly smiled on you. Now, they want to see if you are prepared to 
sing shirah and thank Hashem for all that you have left, for all that you 
had the good fortune to receive in the past. Can you sing shirah after 
you have received Hashem’s slap? You no longer have your wealth. The 
slap is very painful. Can you still sing? Heaven is awaiting your 
response!”  

 The Rebbe’s warm and sincere words hit home, and Reb 
Kalman realised that the difficulties he was presently experiencing 
should neither negate his song nor prevent him from continuing to sing, 
to pay his gratitude to the Almighty. He kept on singing, and over the 
next few months, having passed the Heavenly challenge, he saw his 
wealth return.  

 Can we say that we act any differently? Do we quickly forget 
the fellow who helped, sponsored, was there when we were in need – 
now when he is either unable, or lacks the desire – or we are in better 
shape? How easy it is to forget. How natural this altogether immoral 
attitude is. Nonetheless, it is all too common. The question is: Are we 
prepared to follow David Hamelech’s lead, or will we settle to be like 
Nevuchadnetzar or – worse – like Pharaoh? 

 

וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת... ויסר הערב 
 מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד

The frogs died from the houses, from the courtyards, and from the field… 
He removed the swarm of wild beasts from Pharaoh, from his servants, 

and from his people – not one remained. (8:9,27) 

 The frogs (most of them) died. The arov, wild beasts, and 
arbeh, locust, did not. Kli Yakar explains that Hashem sought to teach 
that one who gives himself up for Kiddush Hashem, to sanctify Hashem’s 
Name, will be saved. Thus, those frogs that climbed into the burning hot 
ovens belonging to the Egyptians – lived. The other frogs, who did not 
enter the ovens, but rather “chose” to invade the country, the fields, the 
homes – died. The ones that risked death for the glory of Hashem were 
spared; the others were not. It was this lesson that Chananyah, Mishael 
and Azaryah called to mind when they made the decision to sacrifice 
their lives Al Kiddush Hashem.  

 The Midrash (Shemos Rabbah 13:4) says, “We derive from 
here that one who relinquishes his life Al Kiddush Hashem – is spared. 
One who refuses to give up his life (should know) that Harbei shluchim 
laMakom, Hashem has many agents to catalyse one’s designated death.  
In other words; if it is one’s time to die – he will die, regardless of his 
actions. If it is not his time, then giving up his life Kiddush Hashem will 
not harm him. This is why, counter-intuitively, the frogs that did not 
enter the ovens died, while those who gave themselves up for Kiddush 
Hashem were saved.  
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 Chazal (Talmud Taanis 18b) set the standard for sanctifying 
Hashem’s Name for the purpose of saving Jewish People. They cite the 
actions of the harugei Lod, the martyrs of Lod, that no creature can 
stand in their (holy, exalted) presence. The Talmud relates the incident 
for which these two men earned such distinction. The daughter of the 
king was found dead, and immediately a false rumour went out that the 
Jews were behind the murder. The natural, but sadly not uncommon, 
response to such allegations was to first decree the death of all of the 
Jews and then investigate. When they saw that the only way to annul 
this decree was to assume responsibility, two Jewish men, Lulianus and 
Papus, came forward to take the blame. The king executed these two 
martyrs, and the community was spared.  

 The dialogue between Turyanus and the martyrs is recorded in 
the Talmud: “If you are descendants of Chananyah, Mishael and 
Azaryah, let your G-d come and save you from death as He saved them 
from King Nevuchadnezar,” the king said. The martyrs replied, “They 
were holy and worthy Jews, and Nevuchadnetzar was a king worthy of 
being a catalyst for a miracle. We were destined to die for Hashem. If 
you will not kill us, then Hashem has many agents. Many bears and lions 
abound that can carry out the Heavenly decree. Furthermore, you are 
an evil king (not of the calibre of Nevuchadnezar and, thus, unworthy of 
being involved in a miracle.)  Hashem chose you to be His agent, 
because He will, in the future, mete out His vengeance against you.” 
Chazal state that, despite their response and the threat of Divine 
vengeance notwithstanding, Turyanus executed them, just before a pair 
of officers came from Rome bearing an imperial edict against Turyanus. 
The officers split open the head of Turyanus.  

 In the city of Vyzon (Vyzuonos) an ancient Lithuanian town, an 
incident occurred which is recorded in the Sefer Gedolei Hadoros (cited 
in Niflaosecha Asicha). A Jewish apostate whose animus for the Jewish 
community was beyond rationale (he was rejected for his heresy and 
conversion) committed an egregious act of terror against the Jewish 
community. (Sadly, such self-loathing which manifests itself with acts of 
vengeance against the Jewish community was not uncommon. We have 
been dealing with self-loathing for as long as there has been hatred). 
Erev Hoshanah Rabbah, when all was quiet, he hid a crucifix (with the 
godhead attached) under one of the benches in the shul. He then told 
the local priest, a rabid anti-Semite, that on Hoshanah Rabbah the Jews 
strike the crucifix against the floor, basically defiling their sacred 
godhead. Soldiers immediately surrounded the shul and, following a 
search (this was after chibut aravah, when the aravah is struck on the 
ground five times), they arrested all of the men and brought them to 
Vilna, the capital city. They were (of course) immediately found guilty 
and given the death penalty, which meant being hung in the town 
square.  

 At that moment, one of the members of the community, 
whose name was Menachem Mann, came forward and “confessed” his 
guilt, thereby removing the onus from the community. This unique 
individual sacrificed his life to save the community. As a result, the 
community of Vyzon always made a special, “Keil malei rachachamim 
(Prayer for the Dead) four times a year (during the Yizkor, memorial, 
service) in memory of Rabbi Menachem Mann HaKadosh, who gave up 
his life to save their community.  

 It is not all about willingness to give up one’s life for Hashem. 
Veritably, there are those who would come forward at the bat of an 
eyelash to relinquish their lives, but to arise early in the morning to 
attend davening on time is for them a formidable challenge. Giving up 
their money to help a friend in need is, for them, a no-brainer, but to 
refrain from speaking during davening or to attend a seder or shiur 
comes with great difficulty. They want to demonstrate their love for 
Hashem through great deeds – not “mediocre” ones. Mesiras nefesh 
comes easy to them, because they truly love Hashem, but they want to 
show their love in “big” way. If they cannot give a kiddush in shul with 
all the trimmings – they will not give a kiddush – period. It is either all or 
nothing.  

 Horav Yitzchak Hutner, zl (quoted by Horav Elimelech 
Biderman, Shlita), explained this is the context of the shofar that we 
blow on Rosh Hashanah, as a zchus, merit, for Klal Yisrael. We blow the 
shofar as a “reminder” to Heaven of the participation of Yitzchak Avinu 
and his father, Avraham Avinu, in the Akeidas Yitzchak. It was this 
outstanding, unprecedented act of selfless mesiras nefesh which infused 
this middah, character trait, into our collective DNA.  

The Rosh Yeshivah asked why the shofar is singled out more so 
than the maacheles, knife, that Avraham prepared to use to slaughter 
Yitzchak. He explained that many people are prepared to execute great 
deeds – even to be slaughtered with a knife – to demonstrate their 
abiding, all-consuming love for Hashem. As a result, the knife, which 
indicates a Jew’s readiness to be moser nefesh for Hashem, is not all that 
significant. It is a natural trait endemic to our People. Instead, we take a 
shofar; the ram’s horns were caught in the s’vach, thistle. S’vach also 
means sibuchim, confusions, problems, challenges, issues. The kunst, 
trick, is to serve Hashem even when one is overwhelmed with sibuchim. 
To pass those, relatively speaking, minor tests can be considered greater 
mesiras nefesh than the greater life-altering tests. Challenges are 
relative. Some of us can relate better to the “exotic” challenges, but fail 
dismally in the everyday arena of challenge. Some people thrive on 
crisis, but ignore the mundane challenges that confront us on a regular 
basis.  

 The path of life is strewn with difficulty and pain. What hurts 
one person does not necessarily afflict another. It is all relative. 
Furthermore, man cannot comprehend the implications of every given 
situation in life. One thing is for certain: without Hashem, we are totally 
helpless. We shore up our faith for the greater challenges, but do not 
realise that getting out of bed in the morning on time to daven properly 
is a difficult challenge for some. As we appeal to Hashem for what 
appear to be staggering challenges, we should, likewise, turn to Him for 
all of life’s situations with which we grapple regularly, almost on a daily 
basis.  

 

 

 

Va’ani Tefillah 

נבוש כי בך בטחנו ולא   
V’lo neivosh ki Becha batachnu.  

And we will not be ashamed, because we trust in You.  
 
 The Dover Shalom explains the uniqueness of trusting in 

Hashem from a practical vantage point. When one is compelled to rely 
on the favour of his fellowman, he experiences an element of a loss of 
dignity. It is embarrassing to rely on the good graces of a human being.  

Most people want to feel that whatever they have achieved, 
they have accomplished by themselves, without anyone’s assistance. 
When we trust in Hashem, we experience no element of shame. Indeed, 
it is a privilege to know that we can throw all of our problems on 
Hashem. He can shoulder them, and, if we are deserving, He will help 
us. We have no reason to feel embarrassment because we know that, 
without Hashem, we are unable to accomplish anything.  

I wonder why we must make this statement in a negative 
manner. If it is such a privilege, why can we not simply assert: “We are 
privileged to trust in You.” Why do we speak in a roundabout manner? 
Perhaps, to make a definitive positive declaration alludes to arrogance – 
as if we are certain that our level of bitachon, trust, is worthy of 
Hashem’s affirmative response.  

To assert that one is fully trusting in Hashem is a compelling 
statement. It is much more courteous and safe to speak benignly 
concerning our personal level of bitachon.  
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PPaarraasshhaass  VVaa’’eeiirraa  
TThhee  BBeesstt  YYoouu  

““SShalom Yoni! How was school today?” 

“Not so good.” 
“Oy vey, Yoni. I am sorry to hear that. 
What happened?” 
“Do you remember the test that I studied 
so hard for last week?” 
“The one on Chumash Parashas Va’eira?” 
“Yes, that’s the one. I studied and re-
viewed my hardest – at least seven hours.” 
“That’s great, Yoni.” 
“It might sound great, but I only got a 75 
on the test. I was so disappointed. My 
friend Sruli told me that he only studied 
two hours, and he got a 95. What can I 
do Abba? I’ll never be as good as Sruli.” 
“Yoni, dear, I understand how you feel. 
Come let me give you a big hug. Every-
one wants to get the best grade in the 
class. However, you should know some-
thing. You did just fine. I’ll even bring 
you a proof from this week’s parasha.” 
“Really? Show me Abba.” 
“Look at this verse, ‘This was Aharon and 
Moshe ...’ (Shemos 6:26). The Torah is 
listing all of the sons and grandsons of 
Yaakov Avinu. Rashi takes note that the 
Torah mentions Aharon’s name before 
Moshe. This is not unusual. In many 
places, Moshe is mentioned first, and in 
many places, Aharon is mentioned first. 
Why? To teach us that they carried equal 
weight (as far as their spiritual level).” 
“That is surprising. Our teacher said that 
Moshe was the Prince of all prophets, the 
only one who spoke with Hashem face to 
face. How could Aharon be on the same 
level?” 

““EExcellent, Yoni. Rav Moshe Feinstein, 

is astounded by the very same question. 
See, you know the Chumash better than 
you think.” 
“Thank you Abba. What is Rav Moshe’s 
answer?” 
“He explains that Aharon performed his 
service to Hashem perfectly. All of his 
days, he did what Hashem asked of him 
to the best of his abilities. One cannot do 
any better than that. His younger brother 
Moshe had greater abilities; therefore, 
more was demanded of him. Moshe did 
indeed do more than Aharon, however 
they were equal in the sense that they 
both served Hashem with all of their 
koach (strength).” 
“I see, Abba.” 
“Therefore, I am telling you Yoni dear, 
that you are the best. If you studied your 
hardest for that test, then you got 100%! 
You used all of your koach. You can’t do 
any better than that.” 
“Abba, that makes me feel good, how-
ever, the other boys get all the glory.” 
“My dear Yoni, listen to what Rav Moshe 
says. After 120 years, in the Olam HaEmes 

(World of Truth), we see that our world is 
upside down. Some of those who are on 
top over here, are low over there. And 
some of the people who are perceived as 
low over here, are on top over there.” 
“How, Abba?” 
“Those who tried their hardest are really 
on top. They may not have scored the 
highest on the test, but they really got 
100% in their Avodas Hashem. Others 
who scored very well on test may be very 
intelligent. They may not need to use all 
of their abilities to get a perfect grade. 
Therefore, they are not serving Hashem 
with 100% of their abilities. In the Olam 
HaEmes, they did not get a 100%. There-
fore, they are not on top.” 
“Amazing, Abba. So I really did get 
100%.” 
“Beyond the shadow of a doubt, Yoni. 
You really are the best, and I’m very 
proud of you.” 
 

Kinderlach . . . 
We all have to be “the best”. How is that 
possible? There is only one “the best”. 
Everyone else is at best, second best. 
However, in Avodas Hashem, everyone 
can be “the best”. Because “the best” 
means the best you that you can be. 
Hashem gave everyone different talents 
and strengths. Some people are smarter, 
some people are stronger, some people 
are taller, and some people are more 
creative. Each has his own abilities; there-
fore, each has his own way to serve 
Hashem. Hashem wants you to do your 
best, with the gifts that He gave you. Then 
you will be “the best”. 100% all the way. 
 

TThhuunnddeerr  
TThe noise was deafening. The likes of 

which had never been experienced in 
Mitzraim before. This was thunder. Not 
ordinary thunder, but the thunder of a 
makko (plague) from Hashem. Why did 
Hashem bring this punishment upon the 
Mitzrim? We know that all of the makkos 
were middah kineged middah (measure 
for measure) in proportion to the sins 
that the Mitzrim committed. The Keli 
Yakar explains that Pharaoh did not want 
to listen to the pleasant voice of Hashem. 
He asked Pharaoh to let the Jewish peo-
ple go. What was Pharaoh’s response? 
“Who is Hashem that I should heed His 

voice to send out Israel?” (Shemos 5:2). 
Not only did Pharaoh not listen, he spoke 
loshon hora about his Creator. He did 
not listen to the pleasant voice, therefore 
he must hear the terrifying voice. Pharaoh 
heard the voice. “This time I have sinned; 
Hashem is the Righteous One, and I and 
my people are the wicked ones” (Shemos 
9:27). Moshe responded, “Pray to 
Hashem”. Do teshuva, correct your ways, 
and the thunder will cease. 
 
Kinderlach . . . 
Hashem can speak to us in many ways. He 
can speak nicely, telling us about all of the 
rewards that we will receive for doing His 
mitzvos, and the punishments for ignoring 
them. We read this twice each day in the 
second paragraph of the Kriyas Shema. If 
we are smart, we will listen to His voice. If 
not, then He must speak to us with a 
harsher voice. We have all heard the thun-
der in our days. Now is the time to listen. 
 

BBuussyy,,  BBuussyy,,  BBuussyy  
AA slave has no free time. Pharaoh put 

the Jewish people to work day and night. 
Gathering straw, kneading it, forming it 
into bricks, building buildings, was all 
hard, time-consuming work. They had no 
free time to rest. More importantly, they 
had no free time to think. The Mesillas 
Yesharim (Chapter 2) explains one of the 
reasons for this. A person with no time to 
think cannot plot against the king. He is 
too busy to fully grasp the desperation of 
his situation, or to contemplate how to 
escape his plight. The Mesillas Yesharim 
points out that this is one of the tactics of 
the Yetzer Hara (Evil Inclination). He 
keeps us busy, busy, busy. We have no 
time to introspect and consider if we are 
going on the right path. If we would stop 
and think, then we would realize the 
areas that we need to improve, and we 
would act. Therefore, he keeps us busy. 
 
Kinderlach . . . 
There are times when being busy is good. 
If you are traveling on a boat, you want 
the motor to be very busy, running as fast 
as possible to get you to dry land. How-
ever, the captain needs to check the bear-
ings from time to time, and steer the boat 
in the right direction. Similarly, we want 
to be busy doing mitzvos. We want to 
keep the mitzvah motor running. How-
ever, we also need to take time out and 
talk with our parents about big things. We 
need to make sure that we are going in 
the right direction. Are we in the right 
class? Do we have the right friends? Are 
our after school activities right for us? 
Take the time to make sure you are steer-
ing yourself in the right direction. 
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Klal Yisroel – A Din of Bar Metzra 
וידבר אלקים אל משה, ויאמר “ 6:2
 ”אליו אני ד'
וארא אל אברהם אל יצחק ואל “ 6:3

 ”יעקב בא-ל שד-י ושמי ד' לא נודעתי להם

“Hashem spoke to Moshe and said to him: I am 
Hashem.”  “I appeared to Avrohom, to 
Yitzchok, and to Yaakov as Keil Shakai, but 
with My Name Havayah I did not make Myself 
known to them.” Moshe complained to 
Hakodosh Boruch Hu that Klal Yisroel were 
being afflicted worse than before.  If Moshe 
was going to make it worse, he asked, then 
why was he sent?  Moshe seemed to be 
questioning if this whole plan was going to 
work – whether Klal Yisroel would be freed 
from Mitzrayim.  How could Moshe Rabbeinu 
question it, when Hakodosh Boruch Hu had 
told him that Klal Yisroel were going to be 
redeemed, and would then receive the Torah?   
 Hashem spoke to Moshe with words 
of rebuke for saying, “Why have You harmed 
this people?”  Hakodosh Boruch Hu sent 
Moshe to officially help Klal Yisroel but since 
Moshe came on the scene, things seemed to 
have gotten worse for Klal Yisroel.  Moshe was 
complaining to Hakodosh Boruch Hu that not 
only did his going to Klal Yisroel not help them 
in any way, but rather it made things even 
more difficult for them. (רש"י) 
 Hashem said Moshe, “I am 
Hashem.”  I am faithful to pay a good reward 
to those who walk before Me.  I have not sent 
you in vain, but rather I have sent you to fulfill 
My words that I spoke to the Avos.  We find 
this Name of Hashem to be interpreted in this 
manner, of being faithful to exact payment. In 
context of punishment, it is used to ensure 
that one will receive punishment, but when 
stated in the context of the fulfillment of 
Mitzvos, it means that He is faithful to give 
reward. (רש"י)    
 It says in the Sefer Pri Eitz Chaim 
that the Shem Hashem which illuminates the 
Olam הבריאה is the Shem Keil Shakai.  It is 
known that it says in the Sha’ar Hakavonos 
that the Torah was given to us from the Olam 
 and the Neshomos of Klal Yisroel are ,הבריאה
from the Olam הבריאה, called the Kisai 
Hakovod.  The Arizal writes on, “ ברוך אלקינו
 that when it – ”שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת
says, “שבראנו” – that we were created, it 
alludes to the Olam הבריאה.  Moshe Rabbeinu 
was Zoche to be the one to be Mekabel the 
Torah, for his name is the same Gematria as 

י-ל שד-א , which illuminates the Olam הבריאה.  
This is an answer to the famous complaint that 
the Malachim had when Moshe wanted to take 
the Torah.  The Malachim claimed that they 
had a Din of Bar Metzrah, which means that 
the closest neighbor has first rights.  If one 
were to sell his property, and his next-door 
neighbor wants to purchase his property, all 

things being equal, the next-door neighbor has 
first right over anyone else, and is entitled to 
be able to purchase it from the seller.  The 
Malachim said that they had first rights to the 
Torah, for they were in Shomayim from where 
the Torah was.  However, based on this that 
we now know that the Torah is from the Olam 
 and the Neshomos of Klal Yisroel are ,הבריאה
also from the Olam הבריאה, then actually it is 
Klal Yisroel who can claim Bar Metzrah and 
not the Malachim, for they come from the 
Olam היצירה, which is below and different than 
the Olam (עוד יוסף חי)  .הבריאה 

 Each and every Mitzvah has its root 
in one of the 22 letters of the Aleph Bais. The 
Mitzvah of learning and toiling in Torah is 
rooted in the letter, 'א, which is a Loshon of 
 teaching, as it says in Tehillim 55:14 ,”לימוד“
 My guide and my intimate“ – ”אלופי ומידעי“
friend,” and as it says in Iyov 33:33 “ אאלפך
 I will teach you wisdom.” The“ – ”חכמה
Mitzvah of Limud Hatorah is also rooted in the 
letter ל, which also refers to “לימוד.”  The 
Mitzvah of Limud Hatorah needs to be rooted 
in two letters for there are two parts to the 
Torah: the revealed and the hidden.  The 
hidden part of the Torah is rooted in the letter 
 which has the – ”אלף“ ,which is spelled א'
letters of the word, “פלא” – “wonder”, which is 
a Loshon of that which is covered.  The 
revealed part of the Torah is alluded to in the 
letter ל, which is elevated and higher than all 
of the other letters of the Aleph Bais – it is the 
most visible of all of them.  Moshe Rabbeinu 
thought that there was a Midas Hadin which 
was taking place, and that Klal Yisroel did not 
complete their years of servitude yet, and that 
their actions did not warrant their being 
redeemed. Thus, he went to Hakodosh Boruch 
Hu with a complaint; why did Hashem send 
him, when it was only bad for Klal Yisroel? 

This seems hard to understand, 
when Moshe Rabbeinu at the סנה already had 
this question, as to how Klal Yisroel could be 
redeemed when they did not complete their 
years of servitude, and with what Zechus.  
Hakodosh Boruch Hu answered Moshe that 
although it is true that it was not the time, and 
Klal Yisroel did not have the Zechusim to be 
redeemed, nonetheless, they would be 
redeemed in the Zechus that in the future they 
would be Mekabel the Torah – it was the 
Zechus of the Torah which saved them.  If so, 
what changed here that caused Moshe to be 
concerned that they would not be redeemed?  
Moshe feared that perhaps the Malachim had 
heard that Hakodosh Boruch Hu was going to 
be giving the Torah to Klal Yisroel, and they 
would claim the Din of Bar Metzra.  They 
would say that they are entitled to receive the 
Torah, thus Klal Yisroel could not have it.  If 
Klal Yisroel would not be Zoche to the Torah, 

then they would no longer have any Zechus to 
be redeemed – for their entire Zechus for being 
redeemed was that they were going to be 
Mekabel the Torah – No Torah, No Geulah.  
Hakodosh Boruch Hu told Moshe that he need 
not fear the claim of the Malachim, and that 
Klal Yisroel would receive the Torah and 
would be redeemed, as He told him at the סנה.  
“ י-ל שד-וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא ” – 
Hakodosh Boruch Hu told Moshe Rabbeinu 
that He appeared to the Avos with the Shem 
Keil Shakai.  Meaning, that He already gave 
the Torah to the Avos Hakdoshim, and 
therefore the claim of the Malachim of Bar 
Metzra is not valid.  Meaning, that the Avos 
Hakdoshim come from the Olam הבריאה, the 
same place that the Torah comes from.  It is 
the place where the Shem Keil Shakai 
illuminates that world.  The Malachim come 
from the Olam היצירה, a different place, and 
therefore they have no claim of Bar Metzra.  
On the contrary, it is Klal Yisroel who have the 
Din of Bar Metzra, and not the Malachim.  The 
Torah is made up of the Sheimos of Klal 
Yisroel, and the Shem Havayah represents the 
Torah Hakdosha.  Hakodosh Boruch Hu said 
to Moshe, “לא נודעתי” – the “ל” and the “א” – the 
two parts of the Torah Hakdosha; the revealed 
part and the hidden part, I have already given 
to the Avos Hakdoshim, and you have no 
reason to fear that Klal Yisroel will not receive 
the Torah. (עוד יוסף חי) 
 Moshe trusted everything that 
Hakodosh Boruch Hu told him, but Moshe 
feared that something happened in between 
the time that Hakodosh Boruch Hu told him 
that Klal Yisroel would be redeemed and 
receive the Torah, and here.  Moshe feared 
that the Malachim were going to come with a 
valid claim to receive the Torah, and being 
that Klal Yisroel were only going to be 
redeemed because they would receive the 
Torah, that would mean that if they do not, 
they would not be redeemed.  Additionally, 
Moshe feared that perhaps the Midas Hadin 
was in control, and according the Midas 
Hadin, Klal Yisroel would not be Zoche to be 
redeemed. Hakodosh Boruch Hu was 
answering Moshe on both fronts: The 
Malachim did not have a valid claim of Bar 
Metzra, and therefore they were not entitled 
to the Torah.  Additionally, Moshe needed to 
know that the Midas Hadin of Hakodosh 
Boruch Hu is also Midas Harachamim.  
Hakodosh Boruch Hu would shower Klal 
Yisroel with much Midas Harachamim, and 
they would indeed be redeemed.  May we be 
Zoche to inculcate ourselves and have 
complete Emunah that the Midas Hadin of 
Hakodosh Boruch Hu is the Midas 
Harachamim.  We must have full Bitachon at 
all times that everything Hakodosh Boruch 
Hu does is for the good.   
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PARSHAS	VAEIRAH	
The	 Medrash	 (Shmos	 Rabba	 3)	 states	 that	 Hashem	 says	 to	 Moshe	 Rabbeinu	 until	 now	 their	 cries	 did	 not	 come	
before	Me	since	the	date	of	the	geulah	has	not	yet	arrived.	The	arrival	date	is	referring	to	the	four	hundred	years	
decreed	at	the	Bris	Bein	Habasarim	of	which	they	were	still	short	190.	Hashem	continues	to	say,	"However,	Now	I	
will	 send	 you	 to	 Mitzrayim	 for	 the	 time	 of	 geulah	 has	 come".	 The	 question	 on	 this	 Chazal	 is	 what	 changed	
suddenly?	The	 time	of	 the	400	years	decree	has	 still	 not	 yet	been	 reached	 then	why	 is	 the	geulah	 coming	now	
nevertheless?	
	
There	is	another	Medrash	that	is	just	as	perplexing.	The	Torah	relates	 מת מלך מצרים ויאנחו ויהי בימים הרבים ההם וי
	groaned	Yidden	the	and	died	Mitzrayim	of	King	The	בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה
from	the	work	load	and	their	cries	went	up	to	Elokim	from	the	work.	The	Medrash	comments	that	the	death	of	the	
Pharaoh	was	not	a	real	death	but	rather	he	contacted	leprosy	which	is	compared	to	death.	The	magicians	of	Egypt	
advised	him	to	kill	150	young	 Jewish	children	 in	 the	morning	and	another	150	at	night	and	bathe	 in	 their	blood	
which	will	heal	him	from	his	sickness.	As	a	result	of	their	atrocities	towards	the	children	of	Am	Yisrael,	this	ignited	
the	cries	and	groans	of	Am	Yisrael	as	stated	in	the	passuk.		
	
This	 Medrash	 needs	 explanation.	 How	 do	 Chazal	 conclude	 from	 this	 passuk	 that	 the	 groans	 came	 from	 the	
slaughter	 of	 300	 Jewish	 children	 daily	 when	 the	 passuk	 openly	 says	 that	 Yisrael	 groaned	 from	 the	 	,עבודה and	
similarly	 in	the	same	passuk	 their	cries	were	heard	 in	Shamayim	from	the	עבודה?	Secondly,	why	was	this	tzarah	
worse	 than	 the	 previous	 tzaros	 of	 throwing	 the	 Jewish	 children	 into	 the	 River	 which	 did	 not	 have	 cause	 such	 a	
bitter	reaction?	
	
The	Chamudei	Tzvi	answers	that	we	should	take	note	that	it	wasn't	the	doctors	who	advised	the	king	to	follow	this	
regimen	for	a	refuah	but	rather	the	magicians	who	had	another	agenda	in	mind	besides	a	cure	to	Pharaoh.	They	
understood	that	 the	Yiddishe	Kinder	possessed	an	undefiled	spark	of	holiness	within	themselves.	They	therefore	
devised	a	plan	to	murder	the	children	and	sacrifice	their	blood	to	avoda	zarah	and	in	this	same	sacrificed	blood,	
Pharaoh	was	to	bathe	and	thereby	be	cured	from	his	tzaraas.	When	the	Yidden	heard	that	not	only	are	they	killing	
their	children	but	they	are	using	their	blood	for	avodah	zarah,	they	were	broken	like	never	before.	They	rose	to	a	
new	level	of	unbearable	agony	and	anguish	and	were	groaning	to	Hashem	from	excruciating	pain.	This	is	what	the	
passuk	refers	to	when	it	says	that	the	Yidden	groaned	from	"avodah"	which	is	referring	to	the	blood	of	the	children	
which	was	sacrificed	to	avodah	zarah	for	Pharaoh's	recovery.	This	is	also	what	the	passuk	is	also	referring	to	when	
it	says	that	their	cries	went	up	to	Hashem	from	the	avodah.	That	it	was	a	greater	tragedy	to	Yisrael	that	the	blood	
of	their	children	were	used	to	serve	avodah	zarah,	than	over	the	death	of	their	children.	
	
This	 was	 the	 turning	 point	 for	 the	 geulah	 to	 begin	 even	 though	 the	 decree	 of	 four	 hundred	 years	 did	 not	 yet	
terminate.	The	explanation	is	as	follows.	There	is	a	Halacha	(Yevamos	46)	that	הקדש מפקיע מידי שעבוד	that	even	
though	the	borrower	of	a	loan	sells	his	property	which	had	a	lean	on	it,	the	lender	has	the	right	to	collect	his	debt	
from	that	sold	property.	However,	 if	the	borrower	gifts	this	land	with	the	lean	on	it	to	the	Bais	Hamikdash,	then	
the	 lean	 falls	 off	 and	 the	 lender	 cannot	 collect	 from	 the	 land.	 Likewise	 Am	 Yisrael	 had	 a	 lean	 of	 servitude	 to	
Mitzrayim	for	400	years.	However,	before	the	servitude	was	completed,	Hashem	sanctified	Yisrael	and	made	them	
Hekdesh	to	Himself.	The	rule	applies	here	as	well	that	taking	the	lean	(400	years)	on	a	property	(Am	Yisrael)	and		

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



	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
turning	it	over	to	Hekdesh	(Hashem)	as	a	gift,	renders	it	released	from	collection	and	Mitzrayim	has	lost	their	claim	
of	servitude	on	Yisrael.	
	
However,	this	works	only	if	Yisrael	can	demonstrate	that	they	possess	this	quality	of	sanctification	to	Hashem.	The	
first	 time	 that	 they	 showed	 this	kedusha	was	 in	 the	above	 instance;	 in	 that	 they	were	more	upset	of	Hashem's	
desecration	caused	by	the	using	the	children's	blood	and	sparks	of	holiness	for	a	sacrifice	to	avodah	zarah,	 than	
the	actual	death	of	their	children.	By	demonstrating	that	they	possessed	this	lofty	holiness,	they	were	now	able	to	
execute	 the	Halacha	 that	 they	 were	 sanctified	 to	 Hekdesh	 (Hashem)	 thereby	 releasing	 the	 lean	 of	 400	 years	 to	
Mitzrayim,	making	them	now	worthy	for	the	geulah.	
	
This	is	what	the	Medrash	means	when	it	said	that	up	until	now	I	did	not	listen	to	their	tefillos	since	it	would	not	
help	 anyway	 for	 there	 still	 remains	 a	 lean	 of	 190	 years	 in	 their	 servitude	 to	 Mitzrayim.	 Now,	 since	 they	
demonstrated	their	extreme	holy	reaction	to	this	decree	of	Pharaoh	bathing	in	Jewish	blood	that	was	sacrificed	to	
avodah	 zarah,	 they	 merited	 that	 their	 tefillos	 should	 be	 answered,	 and	 the	 Halacha	 of	 Hekdesh	 releasing	 the	
remaining	190		years	of	servitude	could	now	be	executed.		
	
	and	validation	a	as	serve	to	code	the	were	words	These	you.	remember	will	Hashem	(50,25	Bereishis)	פקוד יפקוד
proof	of	the	true	redeemer	of	Yisrael	and	to	rule	out	any	imposter.	The	Baal	Haturim	and	Tosfos	write,	that	in	the	
code	lay	the	explanation	of	how	could	they	be	redeemed	prior	to	the	designated	400	year	decree.	The	code	of	the	
redemption	is	alluding	to	the	early	redemption	of	190	years	which	is	gematriah	פקוד.	It	is	as	if	the	passuk	is	saying	
the	amount	of	190	פקוד	years,	יפקוד	will	be	subtracted	from	the	decree	of	400.	However,	according	to	our	mamar	
there	is	yet	another	hint	in	the	code	of	פקד	giving	a	reason	to	the	early	geulah	from	Mitzrayim.	As	we	explained	
above	 only	 when	 Yisrael	 attained	 the	 level	 of	 kedusha	 demonstrated	 by	 experiencing	 more	 anguish	 with	 their	
children's	 blood	 being	 sacrificed	 to	 avodah	 zarah	 than	 their	 actual	 deaths,	 did	 the	 geulah	 kick	 in	 through	 the	
halachah	of	הקדש מפקיע מידי שעבוד.	This	is	alluded	to	in	the	word	פקד,	Hashem	will	remember	which	is	gematriah	
194	equaling מן העבודה	 (including	 the	 two	words).	The	 turning	point	 for	 the	geulah	occurred	at	 this	 juncture	 in	
time,	 when	Yidden	 showed	 their	deveikus	 to	 their	 G-d	 gifted	kedusha	 over	 and	 beyond	 their	 personal	 losses	 of	
their	children's	lives.	That	is	the	time	that	Hashem	remembered	us	through	our	tefillos	and	hastened	the	geulah.		
	
Moshe	Rabbeinu	 revealed	 the	code	word	פקד	 to	Am	Yisrael	which	explained	why	 the	geulah	 is	happening	even	
before	the	400	years	were	over.	In	his	name	there	is	also	hinted	the	second	step	of	that	followed	their	lofty	level	of	
kedusha.	משה	is	the	same	acronym	of	הקדש מפקיע מידי שעבוד.	Because	of	"מן העבודה"	the	geulah	was	activated	
through	Hashem	sanctifying	Yisrael	to	be	His	kodesh.		

	
With	 the	above	explanation	we	can	understand	a	deeper	meaning	 into	what	Chazal	 say	 (Avos	4,20)	 אל תסתכל 
	Don't	בקנקן אלא מה שיש בו look	at	 the	exterior	 jug	but	rather	at	 its	contents.	The	author	of	 this	statement	was	
Rabbe	Yehudah	Hanasi	the	final	editor	of	the	Mishnayos.	As	Nasi,	he	became	very	wealthy	comparable	to	Roman	
rulers.	But	he	gave	much	of	his	wealth	 to	 the	support	of	 the	poor.	 It	was	 said	of	him	"From	the	days	of	Moshe	
Rabbeinu	 until	Rabbeinu	Hakadosh,	 there	 was	 never	 found	 such	 a	 great	 Torah	 knowledge	 combined	 with	 great	
wealth.	Yet	when	he	died	he	picked	up	his	ten	fingers	and	said	Ribbono	Shel	Olam	You	alone	known	that	with	these	
I	toiled	in	Torah	and	I	did	not	derive	from	this	world	even	the	slightest	pleasure.	Surely	this	statement	reflected	his	
own	 personal	 life,	 for	 on	 the	 outside	 with	 such	 extraordinary	 wealth	 one	 would	 undoubtedly	 assume	 that	 he	
experienced	the	greatest	of	pleasures.	Yet	Rabbe	Yehudah	on	his	deathbed	claimed	the	opposite.	In	essence	he		
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was	declaring	 "Don't	 look	at	my	exterior	wealth	but	 rather	my	contents	of	my	 inner	being	which	controlled	my	
exterior	wealth.		
	
Rabbe	Yehudah's	dictum	also	applied	to	the	geulah	in	Mitzrayim	as	we	just	explained	above.	In	Mitzrayim,	Pharaoh	
slaughtered	150	children	in	the	morning	and	150	children	at	night	and	bathed	in	their	blood.	Am	Yisrael	reacted	
with	tremendous	pain	and	anguish.	On	the	outside	it	would	appear	that	they	reacted	so	bitterly	due	to	the	killing	
and	bathing	in	the	children's	blood.	However,	our	Chazal	take	us	into	a	deeper	look	of	what	really	transpired	and	
we	 are	 handed	 a	 scenario	 of	 quite	 a	 different	 sort.	 The	 Yidden	 became	 broken	 spirited	 because	 of	 the	 Chillul	
Hashem	that	the	Egyptians	sacrificed	Jewish	blood	to	Avodah	Zarah.	They	did	not	cry	over	their	personal	tragedy	
but	rather	over	the	defilement	of	Hashem's	kedusha.	By	doing	so,	they	demonstrated	their	own	deep	attachment	
to	the	Kedusha	that	was	gifted	to	them	surpassed	any	personal	tragedy	and	thereby	they	merited	the	beginning	of	
the	geulah	process.	
	
This	concept	is	also	hinted	in	Rebbe's	moral	instructions	אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו		Do	not	look	at	the	קנקן	
which	symbolizes	the	murder	of	the	קנ	150	children	whose	blood	Pharaoh	bathed	in	every	morning,	and	the	קן	150	
children	whose	blood	he	bathed	in	at	night.	That	was	not	the	real	issue	and	the	cause	of	Am	Yisrael's	anguish,	nor	
their	 reason	for	an	 immediate	redemption.	Rather	 look	at	 the	contents	 	understanding	deeper	a	with	מה שיש בו
through	the	lens	of	Chazal	and	realize	that	 it	was	the	sacrifice	of	their	blood	to	avodah	zara	 that	 incensed	them	
even	more	than	the	murder	of	their	children.	Their	lofty	and	heavenly	response	was	the	cause	of	their	geulah.	
	
We	now	have	a	new	understanding	why	the	first	plague	on	Mitzrayim	was	that	the	waters	of	the	Nile	which	was	
their	avodah	 zara,	 turned	 into	 blood.	 The	 answer	 is	 that	geulah	 only	 came	 about	 at	 an	 earlier	 time	 because	 of	
Yisrael's	 reaction	 to	 the	 Jewish	 blood	 that	 the	 Egyptians	 sacrificed	 to	 their	 avodah	 zarah.	 Therefore,	 midah	
keneged	midah,	the	first	plague	of	the	geulah	was	to	have	blood	in	their	avodah	zarah	as	well.		
	
The	Egyptians	spilled	Jewish	blood	and	honored	their	avodah	zarah	with	it.	For	doing	so	they	suffered	a	plague	that	
shamed	their	avodah	zarah	with	blood.	Basya	the	daughter	of	Pharaoh,	in	contrast,	went	down	to	the	Nile	to	be	
megayeir	and	by	doing	so	she	dishonored	the	avodah	zarah	of	Mitzrayim.	Her	action	brought	honor	to	the	Jewish	
People	by	saving	Jewish	blood,	the	life	of	Moshe	Rabbeinu,	and	for	this	she	was	rewarded	and	honored	forever.		
	
As	we	sit	at	the	Pesach	Seder	we	begin	with	the	Kiddush.	The	Kiddush	at	this	night	is	different	from	the	Kiddush	of	
Shabbos	nights	and	Yomim	Tovim.	The	night	of	the	Seder	which	is	the	night	of	geulah	only	came	about	because	of	
	relationship	in	kedusha	this	demonstrated	we	and	Hashem	to	sanctified	became	we	that	הקדש מפקיע מידי שעבוד
to	the	spilled	blood	of	our	children.	The	children	are	made	a	main	focus	during	the	Seder	as	we	are	commanded	
from	the	Torah	to	do	so.	This	focus	is	more	than	just	an	assurance	to	preserve	the	transmittance	of	the	mesorah	
from	 one	 generation	 to	 another.	 It	 is	 also	 because	 by	 	 having	 their	 blood	 sacrificed	 to	avodah	 zara,	Klal	Yisrael	
were	able	to	manifest	to	the	world	that	they	can	ascend	above	any	personal	 loss,	and	demonstrate	בכל לבבך	to	
love	Hashem	with	all	their	hearts	even	beyond	the	love	of	their	children.	It	is	the	children's	role	and	their	merit	in	
Mitzrayim	 to	be	 the	 catalyst	 through	whom	the	geulah	 came	 is	one	of	 the	 reasons	why	we	also	 focus	on	 them	
during	the	Seder	night.		
	
Gut	Shabbos	
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השיחה כפתרון בעיות פרק ה'
הילדים  ועם  הזוג  בת/בן  עם  בשיחה  השימוש 
בכדי  אך  עצומה,  היא  בעיות  לפתרון  כאפשרות 
"מרחב-שיחה"  ליצור  עלינו  בשיחה,  לפעול  שנוכל 
מתוח,  בבית  רגועות.  שיחות  המזמין  רגוע  בית 
כיון  הילד,  של  הבעיות  על  בנחת  לשוחח  נתקשה 
יוצרים אצלו בעיות חדשות  שבהתנהגות שלנו אנו 
דרך  לפתחו.  מציבים  שאנו  מהמתח  כתוצאה 
וללחץ,  נפשי  למתח  הסיכוי  את  המפחיתה  חיים 
"תשחרר" את הילד ותגרום לו להיות נעים לשיחה. 
ככל  לבנין,  יסודות  ליציקת  דומה  רגוע,  בית  יצירת 
שהיסודות  מושרשים עמוק באדמה, כך ניתן לבנות 
הראשוני  הטיפול  לכן,  ביציבות.  לגובה  הבניין  את 
בחינוך ילדים הינו המצב "הנפשי" האישי שלנו ודרך 

ההתמודדות שלנו בחיים. 

ילד תחת חקירה
כאשר אנו מקבלים את הילד כשהוא שב מביה"ס 
ורוצים לדעת איך עבר עליו היום, באופן טבעי אנו 

שואלים אותו שאלות שהן מתחום המושגים שלנו: 
איך היה היום בבי"ס? מה עשיתם היום? איך היה 
השאלות  המקרים,  ברוב  וכו'  תורה/חשבון?  שיעור 
הללו מושבות בתשובות לאקוניות וקצרות: היה כיף, 
הכל בסדר, וכו'. לתחקר זה לא נקרא לנהל שיחה. 
ההורה  מתוסכלים:  יוצאים  כולנו  כזאת,  משיחה 
והילד-שלא  המספקות,  התשובות  את  קיבל  שלא 
סיפק את ההורה. אבל ההפסד היותר גדול שבזבזנו 
איכותית  שיחה  להיות  שיכלה  חשובה,  הזדמנות 

ומועילה עם הילד. 

אז מה עושים?
ראשית יש להבחין בין הגילאים, ולשוחח עם כל 
בראש  אבל,  לו.  שמתאימה  לרמה  בהתאם  גיל 
ילד  "החקירה".   את  להפסיק  צריך  ובראשונה 
יתאמץ בכל פעם לספק פחות  שמרגיש בחקירה, 
מעוניין  שההורה  התשובה  את  יספק  או  מידע 
לשמוע. הסיבות שאנו "מתשאלים" היא בגלל קושי 
אישי שלנו לבצע שיחה פתוחה ובגלל תפיסת עולם, 
שהילד יכול לנהל איתנו שיחה בוגרת, ולא כך היא. 

לעיתים, אנחנו שואלים את אותן שאלות ילדים בני 
שלוש וארבע, וילדים בני עשר ויותר.  עלינו להתאים 
את  שמעניינים  ולנושאים  לגיל,  השיחה  אופן  את 
גיוון בשאלות: "עם מי  וליצור  יצרתיים  הילד. להיות 
היה לך נעים היום?" או "תספר לי על חוויה לימודית".  
בכדי ליצור מצב של "שיחה" עם תקשורת פתוחה 
וזורמת, עלינו להיות מאוזנים עם עצמנו וללמוד את 
ואת  פתוחה".  "תקשורת  שיוצרת  השיחה  אומנות 
זה נשאיר בע"ה למאמר הבא. "לשעורי בית" הייתי 
רגועה בבית.  יצירת אוירה  רוצה שנעבוד ביחד על 
ולכן חשוב לקחת נייר ולרשום עליו את כל הדברים 
גורמי  ועל  "תוסס"  להיות  שלנו  לבית  שגורמים 

התסיסה הזו עלינו להתייעץ ולשפר. בהצלחה!

ָהַרע ִהְתָּבֵרר ַּכּטֹוב ַהֻּמְׁשָלם
ְׁשלֹום  ֶׁשל  ְּביֹוֵתר  ָקׁשֹות  ְּבָעיֹות  ָהיּו  ַאַחת  ה  ְלִאּשָׁ
ִהיא  נֹוָרא.  ֵסֶבל  ִמַּבְעָלּה  ָסְבָלה  ָׁשִנים  ּוְבֶמֶׁשְך  ַּבִית, 
ִהִּגיָעה ְוִסְּפָרה ִלי ֶאת ָּכל ַהֵּסֶבל ֶׁשָּלּה ִמַּבֲעָלּה, ַמָּמׁש 
ֶׁשַּתֲעֶׂשה  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  ּוְלַׁשֵער.  ְלָתֵאר  ֶׁשֵאין  ֵסֶבל 
ִּתָּוַׁשע.  ְוִהיא  ַהְּבָעָיה  ַעל  ּתֹודֹות  ָׁשָעה  ֲחִצי  יֹום  ְּבָכל 
יֹום הֹוְדָתה  ּוְבָכל  ְמאֹד,  ְּתִמיָמה  ָהְיָתה  ה  ִאּׁשָ אֹוָתּה 
ְוִקְּבָלה  ֶׁשָּלּה  ַהְּבָעיֹות  ָּכל  ַעל  ְּבִׂשְמָחה  ִיְתָּבַרְך  ַלה' 
ֵּביֵניֶהם  ֶׁשָהִעְנָיִנים  ִהְׁשִּגיַח  ִיְתָּבַרְך  ְּבַאֲהָבה. ה'  אֹוָתן 
ִמַּבֲעָלה  ִהְתָּגְרָׁשה  ִהיא  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ָּכְך  ִהְתַּגְלְּגלּו 

ְוִנְׁשֲאָרה ְלַבד ִעם ַהְּיָלִדים. 

ֶאָחד ֵמָהֲאָנִׁשים ַהְּקרֹוִבים ֵאֶליָה ֶׁשָהָיה ְמעָֹרב ְּבָכל 
ַהִּסּפּור, ָיַדע ִמָּכל ָמה ֶׁשָאַמְרִּתי ָלּה ַעל ַהּתֹוָדה, ֲאָבל 
ְּכֶׁשהּוא ָרָאה ֶׁשַּבּסֹוף ִהיא ִהְתָּגְרָׁשה, ִהְתִחילּו ֶאְצלֹו 

ֻקְׁשיֹות: ֲהֵרי ִהיא ִהְקִׁשיָבה ָלַרב ְוָעְׂשָתה ָמה ֶׁשָהַרב 
ִיְסַּתְּדרּו,  ָאַמר ָלּה ַלֲעׂשֹות, ַמּדּוַע ִּבְמקֹום ֶׁשַהְּדָבִרים 
ֵהם ַרק ָהְלכּו ַּבִּכּוּון ֶהָהפּוְך, ְוַעְכָׁשו ִהיא ִנְׁשֲאָרה ְלַבד 
ָקרֹוב  ְלאֹותֹו  ְוָלֵכן  ְועֹוֵזר?  ּתֹוֵמְך  ְלֹלא  ַהְּיָלִדים  ִעם 
ְוַעל ָּכל ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ַהּתֹוָדה  ְוַתְרעֶֹמת ָעַלי  ָהיּו ֻקְׁשיֹות 
ַהּכֹל  ְּכִאּלּו  ָהָיה  ֶׁשִּנְרֶאה  ַּלְמרֹות  ֲאָבל  ְוַההֹוָדָאה. 
ִּבְתִמימּות.  ַלה'  ְלהֹודֹות  ִהְמִׁשיָכה  ִהיא  ָהפּוְך,  הֹוֵלְך 
ִעם  ְּגרּוָׁשה  ֶׁשִהיא  ַלְמרֹות  ה',  ּוָברּוְך  ָמה,  ְזַמן  ָלַקח 
ֹלא  ְּבאֶֹפן  ְמֻיָחד  ַמָּמׁש  ְּבַבַעל  ָזְכָתה  ִהיא  ְיָלִדים, 
ָרִגיל. ה' ַּבֲחָסָדיו ָעַזר ְוִהיא ִהְתַחְּתָנה ִעם ָּבחּור ַרָּוק 
ְוִנְפָלא,  טֹוב  ֶקֶׁשר  ֵּביֵניֶהם  ְוֵיׁש  ְמֻיָחדֹות,  ִמּדֹות  ַּבַעל 
ְוהּוא אֹוֵהב ֶאת ַהְּיָלִדים ּוִמְסַּתֵּדר ִאָּתם, ְוֵהם ַמָּמׁש 

ַמְצִליִחים ְּבאֶֹפן ֹלא ָרִגיל ְוֹלא ִטְבִעי. 

הּוא  ָלֵכן  ָטָעה,  ֶׁשהּוא  ָקרֹוב  אֹותֹו  ֵהִבין  ֶזה  ִמּתֹוְך 

ִלי: "ְּכבֹוד ָהַרב,  ְוָאַמר  ְלַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ְסִליָחה  ֵאַלי  ָּבא 
אַֹמר ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת, ַאֲחֵרי ַהֵּגרּוִׁשין ִהְרַהְרִּתי ַאֲחֶריָך 
ְלַעְצִמי,  ָאַמְרִּתי  ַהּתֹוָדה.  ִמָּכל  ְלַגְמֵרי  ֶנְחַלְׁשִּתי  ְוַגם 
ִהֵּנה, ִהיא ַמְקִּפיָדה ַעל ַהֲחִצי ָׁשָעה ּתֹוָדה ַוֲאִני רֹוֶאה 
ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה  ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ָהפּוְך,  ֶאְצָלּה הֹוֵלְך  ֶׁשַהּכֹל 
ֵמַהַּבַעל  ִנְגֲאָלה  ַּגם  ֶׁשִהיא  ה',  ֶׁשל  ַהַהְׁשָּגָחה  ֶאת 
ְוַגם ִקְּבָלה ָּבחּור  ַהּקֹוֵדם, ֶׁשָהָיה ַמָּמׁש ָצָרה ְצרּוָרה, 
ָּכל ָּכְך ְמֻיָחד, ְועֹוד ַרָּוק, ֶׁשִּקֵּבל אֹוָתּה ִעם ַהְּיָלִדים ְוֵיׁש 
ְסִליָחה,  ִמְּמָך  ְלַבֵּקׁש  ָּבאִתי  ָלֵכן  ַאֲהָבה,  ָּכזֹו  ֵּביֵניֶהם 
ַהַהְדָרָכה ֶׁשְּלָך.  ַאֲחֵרי  ִמְצַטֵער ְמאֹד ֶׁשִהְרַהְרִּתי  ַוֲאִני 
זֹו  ּוָמה  ַהּתֹוָדה  ֶׁשל  ַהּכַֹח  ֶזה  ָמה  ֵמִבין  ֲאִני  ַעְכָׁשו 

ֱאמּוָנה ֲאִמִּתית".
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בדיחות הדעת

ידיו  ששתי  טיפש  מולי  יושב  ברכבת  נסעתי 
אתה  "למה  מזו.  זו  מה  במרחק  מושטות 
יושב ככה?" שאלתי. "זו המידה המדויקת של 
לקנות  נוסע  אני  ענה.  שלי"  הבן  של  הנעלים 
אותן בעיר.  שאלתי אותו " איך שילמת לרכבת 
בלי להשתמש בידיים" ענה לי " הבן שלי בא 

אתי".
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פדיון שבויים בשני עולמות
היה  מקפיד   , זיע"א  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי   
היה  מילה,  ברית  לקיים מצוות  לו   נזדמנה  כאשר 
"וישכם  מצוות   את  ולקיים  קום  להשכים   נוהג 
אברהם" בהידור רב.  מכין עצמו כראוי למצווה וניגש 
בחיל ורעדה לקיימה. אירע פעם אחת, שבה קיים 

מצווה זו באיחור רב. ומעשה שהיה כך היה:

היה זה כשנולד נכדו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
שנת  בשבט  ד'  ליום  הברית  מועד  ונקבע  בתו,  בן 
רבים  אנשים  הגיעו  הברית  לשמחת  תקס"ז. 

תלמידי  וחשובים, 
חסידים  חכמים, 
ואף  מעשה,  ואנשי 
שכיבדו  העם  פשוטי 
את רבם. אך למרבה 
הפלא התמהמה רבי 
לוי יצחק לבוא. זמן רב 
חיכה לו הקהל לבואו, 
ונהיו  ארכו  הדקות 
שכמעט  עד  לשעות 
של  סבלנותם  פקעה 
דבר  מביני  אלו.  אי 
יש  טעם  כי  הבינו 

באיחורו של הצדיק. 

שעות  מספר  רק 
היום  חצות  לאחר 
יצא הרבי מחדרו, מל 
את הנכד וקרא שמו: 

"משה יהודה לייב".

***

הסעודה  לאחר 
הבן,  אבי  חתנו  שאלו 

מצוות  את  מלערוך  עיכובו  דבר  לגלותו  יוכל  אם 
את  הילד.  את  קרא  מי  שם  ועל  בזמן,  המילה 
תשובתו נתן הצדיק לא רק לחתנו, אלא  פנה לקהל 
וסיפר להם את הסיפור המסתתר  כולו  המסובים 

מאחורי הדברים ואלו הקשיבו באוזניים כרויות:

והתכוננתי  כדרכי  בבוקר  כשהשכמתי  היום, 
להכניס את נכדי לבריתו של אברהם אבינו, ראיתי 
חושך גדול שמכסה את העולם כולו.  ואז התברר לי 
דבר סיבת החושך, כי שר וגדול נפל בישראל; הצדיק 
רבי משה יהודה לייב מסאסוב נסתלק לעולמו. עודני 
יושב אבל וחפוי ראש, ומצטער על הסתלקותו של 
לרבי  מקום  "פנו  ומכריז:  יוצא  קול  שמעתי  הצדיק 
משה יהודה לייב בן רבי יעקב, וצאו לקבל את פניו!" 
לקול הכרוז התכנסו ובאו נשמות קדושות וטהורות 

שיצאו להקביל את פני הצדיק.

כשהגיע רבי משה לייב מוקף בנשמות הצדיקים, 
נשמע פתאום קול זעקה שהלך מסוף העולם ועד 
סופו. באותו רגע עזב הצדיק את החבריא קדישא 
ורץ לעבר הקול, עד שהגיע בעקבותיו אל פתחו של 
התעורר  שעה  באותה  לתוכו.  נכנס  ומיד  הגיהינום 
רעש גדול בעולם העליון על שרבי משה לייב הצדיק 
נכנס לגיהינום. מיד ניתנה פקודה לשרו של גיהינום 

שלא יבעיר את האש, כל זמן שהצדיק מצוי שם.

בא השר של גהנום אל רבי משה לייב וביקש ממנו 
לעזוב את המקום, מכיוון שכל זמן שהוא כאן אין לו 
רשות להשתמש באש. השיב לו הצדיק: "לא אזוז 
מכאן עד שיצאו עימי כל הנשמות הנמצאות כאן". 
רבי משה  למה?' השיבו  זה  'וכל  אותו השר:  שאל 
שבויים  פדיון  במצוות  עסקתי  בחיים  "בהיותי  לייב: 
והצלתי נפשות רבות, לפיכך ברצוני גם כאן להציל 

נפשות משביין".

הלך השר אל בית דין של מעלה וסיפר על טענתו 
לייב. משנשמעה טענתו של הצדיק  רבי משה  של 
של  דין  בית  בפני 
מעלה, החליטו להביא 
לפני  המשפט  את 
כיסא הכבוד. כשהגיע 
אליו  הדין  בית  שליח 
והודיע לו על ההזמנה, 
השיב הצדיק: "כל ימי 
במצווה  החזקתי  חיי 
נפשי  ומסרתי  אחת 
פדיון  מצוות  עליה, 
ועכשיו,   – שבויים 
האמת  בעולם  כאן 
זו  מצווה  כשבאה 
אקיימנה?!  לא  לידי 
עד  מכאן  אזוז  לא 
זו"  מצווה  שאקיים 
הצדיק  התעקש  כך 
מקומו.  על  לעמוד 
אל  עיניו  נשא  אחר 
ואמר:  הכבוד  כסא 
עולם!  של  "ריבונו 
אתה יודע כמה גדולה 
שבויים,  פדיון  מצוות 
על  לא  בעצמך,  אותה  קיימת  חשיבותה  ומרוב 
ישראל  כשהיו  שהרי  שליח,  ידי  על  ולא  מלאך  ידי 
עבדים.  מבית  לפדותם  בכבודך  ירדת  במצריים 
כמו שאמרת 'אני ולא אחר'. ריבונו של עולם,  אני 
וכל  זו  במצווה  טרחתי  ימי  כל  אחזתי;  במידתך 
צדיק  בין  הבדלתי  לא  בעיני,  כשרים  היו  השבויים 
כן  על  שבויים,  הרבה  כך  כל  מצאתי  וכאן  לרשע, 
רצוני לקיים את אותה המצווה. ואם לאו, מוטב לי 
להישאר עימם בגיהינום ולסבול כמותם, מלישב עם 

הצדיקים ולהנות מזיו השכינה".

רבי  שפדה  השבויים  שכמניין  הקב"ה  פסק  מייד 
גדודי  יצאו  כאן.  גם  לפדות  יוכל  בחייו,  לייב  משה 
מביאם  כשהוא  בראשם,  והוא  מהגיהינום  נשמות 

לגן עדן.

***

לא  סיפורו.  את  סיים  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי 
היה צריך בהסברים נוספים, ולא פרושים מיותרים. 
היה די בסיפור הזה כדי להבין את הנעשה. שמחתם 
של הורי הילד הייתה עצומה על שזכו כי בנם יקרא 
על שם הצדיק, וכי ביום פקודתו זכה להיכנס בבריתו 

של אברהם אבינו.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

והוא נתן לנו  שנהיה בקשר מתמיד ִאתו יתברך. 
יצר רע גדול כזה שלא נוכל לעמוד כנגדו בכוחות 
עצמנו – כדי שנהיה חייבים להיות תמיד מחוברים 
אליו יתברך בתפילה ובבקשת עזרה. כי התכלית 
של האדם היא להיות תמיד מקושר ומחובר לה' 
הגדול  הרע  היצר  ידי  על  ורק  בתפילה,  יתברך 
 – והחזק שמחייב אותנו לבקשת עזרה מתמדת 
רק באמצעותו אנו יכולים לחיות באמת בתכלית 

שלנו.

להיבהל  לך  אסור  מדוע  ההסבר  עומק  וזה 
מהיצר הרע שלך, כי הכוחות האדירים שלו אינם 
באשמתך, אלא הם לטובתך, כדי להראות לך שיש 
לך רק דרך אחת: לדבר עם הבורא, ומטרתם היא 
בעולם  וייעודך  לדחוף אותך למלא את תכליתך 

ולהיות מחובר עם הבורא בכל רגע בחיים.

הברית,  לתיקון  לזכות  בשביל  היקר,  חברי  לכן 
שלימה,  לתשובה  הרע,  היצר  על  להתגברות 
לאמונה שלימה, לחיים מלאי סיפוק ואושר, לעונג 
כללי  את  לעצמך  ַׁשֵּנן   – ובמצוות  בתורה  אמתי 

החיים:

וכמה  גדול  הרע  היצר  כמה  תסתכל  ַאל 
– אלא  ונכשל  נופל  וכמה אתה  המלחמה קשה 
תסתכל כמה ה' גדול וכמה הוא יכול ורוצה לעזור 
ליצר הרע  ונתן  ושהוא ברא אותך  רגע,  לך בכל 
שלך כוח כזה רק כדי שתפנה אליו ופשוט תבקש 

ממנו עזרה, ולכן תדע:

'החזירנו  חוזרים בתשובה? מבקשים מה':  איך 
בתשובה'!

מה':  מבקשים  הרע?  היצר  על  מתגברים  איך 
'עוזרני א-ל חי להכניע את היצר המפתה'!

לי  'עזור  מה':  מבקשים  בטוב?  בוחרים  איך 
למאוס ברע ולבחור בטוב'!

איך שומרים את העיניים? מבקשים מה' 'שמור 
לי את העיניים'!

מה'  מבקשים  המלחמות?  בכל  מנצחים  איך 
'אתה איש מלחמה, תילחם בשבילי'!

ותפילה?  דבקות  אמונה,  של  לחיים  זוכים  איך 
להתפלל  לי  עזור  אמונה,  לי  'תן  מה':  מבקשים 

ולהיות קשור אליך ודבוק בך'!

התפילה היא הכוח שלך. הכוח היחיד שלך. לכן 
התפילה היא הדרך. מעתה נבאר ונסכם את שני 
ראשון,  שלב  לניצחון:  בדרך  הראשונים  השלבים 
אל תסתכל על הרע שלך, שלב שני, תדע היטב 
שהכוח היחיד שלך הוא התפילה. וזה נקרא 'סור 
הרע  על  להסתכל  במקום   – טוב'  ועשה  מרע 
התפילה,  שזה  טוב,  בעשיית  תרבה  ולהתייאש 

ותנצח!

בני ישראל היקרים, זו הדרך היחידה, זו הדרך 
זו  זו הדרך הבטוחה,  זו הדרך הסלולה,  הישרה, 
של  מלא  קיום  של  לחיים  לזכות  האמונה  דרך 
תורה ומצוות גם בתוך עולם מלא חושך והסתרה, 
ולזכות לחיים של אור וגילוי שכינה בתוך החשיכה.

בברכת שבת שלום ומבורך
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להיות  זה  לוי  ולהיות  לוי,  בחינת  הוא  יהודי  כל 
נלווה אל ה', ללכת אתו יד ביד, להיסמך עליו, לתת 
לו ללוות אותי, להנחות אותי, להזיז לי את הידיים 
והרגליים, לפתוח לי את השפתיים, לתת לו לדבר 
להתפלל ולחשוב דרכי, זה נקרא להיות לוי, להתלוות 
אל ה', כמאמר הנביא מלאכי "ִלְהיֹות ְּבִריִתי ֶאת ֵלִוי.. 
אשר ִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת הּוא" לוי הוא זה שִנַחת מפני 

שם ה', נכנע אליו.

יעקב,  בן  לוי  אותנו  לימד  לה'  זו  דרך התמסרות 
כמו  התורה,  פנימיות  מיעקב  שקיבל  זה  שהוא 
שאומר הרמב"ם )עכו"ם א( שעוד לפני שירדו ישראל 

למצרים, הפך שבט לוי להיות המובחר שבשבטים

ורזיה,  תורה  בניו  כל  את  לימד  שיעקב  ואע"פ 
אותו ראש לאחים  ומינה  בניו  לוי מכל  הבדיל את 

ללמדם דרך ה' ולשמור מצוות אברהם.

אחר  ממונה  לוי  של  מזרעו  פסק  לא  כך,  בשל 
מצרים  בגלות  הימים  כשרבו  שגם  עד  ממונה, 
מאוחר  ואף  אבות.  במצוות  ועמד  לוי  שבט  נשמר 
ֵאָלי",  ַלה'  "ִמי  משה  כששאל  העגל  במעשה  יותר 
בכל  וכך  ֵלִוי",  ְּבֵני  ָּכל  ֵאָליו  "ַוֵּיָאְספּו  המענה  היה 
דור, הלווים הם אלו הדבקים בה', מתמסרים אליו, 
מפנימים התורה לקרבם, עד שאין שום דבר שיכול 

להעבירם על דתם. 

לחדד  צריך  זו  לבחינה  להתקרב  לזכות  ובשביל 
אנשים  "מצוות  בבחינת  להיות  לא  הבחירה,  כח 
מלומדה" וחידוד כח הבחירה זה אומר שגם אחרי 

הערכיים,  בדברים  הטובים,  בדברים  בוחר  שאדם 
בערכי הקודש של תורת ישראל, עליו להזדהות עם 
להתאחד  אותם,  להעצים  שלו,  הטובות  הבחירות 
איתם, לא לעשות את מה שהוא עושה רק בגלל 

שכך צריכים לעשות.

אלא להסתכל בשכל של כל דבר, להגיע לפנימיות 
כי הלויים הם סוד  לוי,  הדברים, שזה נקרא להיות 

הניגון, והניגון הוא כנגד עולם הטעמים.

והעניין, שהתורה נחלקת לפרדס, יש בתורה את 
חלקי הפשט שלה, חלקי הרמז והדרש, ויש הרובד 
העמוק שלה, ורובד זה הוא עולם הניגון של התורה, 
והוא כנגד טעמי התורה, וכשאדם הוא בבחינת לוי, 
היינו שהוא נלווה אל ה', התורה מתנגנת דרכו, יש 

לו הרמוניה אתה

ממשיך  הוא  זו  ובדרך  שמתנגן,  מיתר  צליל  כמו 
בבחינת  סביבתו  ועל  עצמו  על  האלוקי  האור  את 
וגם סביבתו הקרובה אליו  ֵאַלי"  ִאיִׁשי  ִיָּלֶוה  "ַהַּפַעם 
מתענגת מניגוני דבריו טעמיו רמיזותיו, כי כל מהותו 

נלוות אל ה'.

ובכל יום צריכים לכוון את כלי הנגינה מחדש, כמו 
להקה שעשתה הופעה ביום א, שמכוונת את כליה 
מחדש בהופעה של יום ב, וכל הופעה זה עניין חדש, 
שהיה  מה  יום,  בכל  מיתריו  לכוון  צריך  האדם  כך 
אתמול לא רלוונטי, בטח לא מה שיהיה מחר, לכל 
יום יש את הניגון שלו, ולכל אחד ואחד ניגון מיוחד 
משלו, ומההרמוניה שבין כולנו נעשה ניגון של הלב.

האם מותר לצאת לנופש ביום שישי ועשיית מלאכה 
אחר הצהריים

ביום  לעיר  מחוץ  לצאת  מותר  האם 
שישי כדי לשבות בעיר אחרת?

שרחוקה  אחרת  לעיר  שבת  בערב  לנסוע  אסור 
כן  אם  אלא  פרסאות(,  )שלשה  קילומטר  עשר  שנים 
לו  הכינו  עיר  שבאותה  או  עימו,  שבת  צרכי  לקח 
צרכי שבת. גמרא סוכה )דף מ"ד( ואם מוזמן להתארח 

ומבשלים בשבילו אין איסור זה. 

בעיר  אבל  שבת,  צרכי  הכין  לא  אם 
חנויות  ישנן  בה,  לשבות  שהולך 
המוכרות אוכל מוכן לשבת, האם עדיין 

יש איסור לצאת מחוץ לעיר או לא? 
שליח  שלח  שאם  מבואר  רמ"ט(  )סימן  יוסף  בבית 
להודיע ביאתו, מותר לצאת מעירו בערב שבת ללא 
חשש, והוסיף בספר כף החיים )סעיף קטן ח'( שהוא 
הדין אם באותו מקום מוכרים אוכל מבושל כל היום, 
צרכי  לו  הכינו  כאשר  אף  מקום  ומכל  להתיר.  יש 
שבת צריך לצאת מוקדם שיעור זמן שיגיע למחוז 
מחשש  השבת,  כניסת  קודם  שעות  מספר  חפצו 

עיכוב או תקלה בדרך חס ושלום.

מאיזו שעה ביום שישי אסור לעשות 
מלאכה?

אסור לעשות מלאכה בערב שבת מתשע שעות 
בסביבות  ובחורף   16.00 שעה  בסביבות   – )בקיץ  שביום  וחצי 
שעה 14.00(,  כדי שיהיה פנוי לעסוק בצרכי שבת, וכל 

העושה מלאכה בזמן הנ"ל אינו רואה סימן ברכה 
מאותה מלאכה לעולם. על פי הגמרא בפסחים )דף 

נ'( וכן פסק בשלחן ערוך )סימן רנ"א(.

האם מותר לעשות עסקים ביום שישי 
לעשיית  שנחשב  או  לשבת,  סמוך 

מלאכה?
מעיקר הדין המיקל יש לו על מה שיסמוך, אמנם 
מד  עמוד  א'  שבת  עובדיה  )חזון  עובדיה  הרב  מרן  כתב 
בהערות( שכל זה הוא באופן שיש לו אחרים או בני 

ביתו שעוסקים בביתו ומכינים לו צרכי שבת. 

וסופרים  מכולת  לחנויות  מותר  האם 
לכניסת  סמוך  עד  פתוחים  להישאר 
איסור  משום  בזה  שיש  או  שבת 

מלאכה?
פשוט  שהדבר  פוסק  )שם(  עובדיה  הרב  מרן 
ומשקה,  מאכל  מיני  כל  שמוכרים  מכולת  שחנויות 
נחשבים לצרכי שבת, ומותר להם למכור עד סמוך 
להקפיד  עליהם  מקום  ומכל   השבת,  לכניסת 
יסגרו  כן, אלא  יחללו שבת מחמת  לא  שהעובדים 
את החנות כשעתיים או שלש קודם השבת, בזמן 
קודם  ולהתארגן  לביתם  לשוב  יספיקו  שהעובדים 

השבת, ולהגיע לבית הכנסת בזמן.

אלו מלאכות מותר לעשות ביום שישי 
גם לאחר שעה תשיעית?

א. דווקא מי שעושה מלאכה להשתכר אסור, אבל 
ולכן  היום,  כל  מותר  כך,  על  שכר  מקבל  אינו  אם 
מותר לתקן בגדיו או בגדי חבירו לצורך השבת כל 

היום. 

כל  לימודו  דרך  ספרים  לכתוב  לאדם  מותר  ב. 
היום. )בית יוסף(. 

ג. מותר לכתוב אגרת שלומים בערב שבת. )דרכי משה(. 

והוצאותיו  חשבונותיו  לחשב  לאדם  מותר  כן  ד. 
כשם שמותר בחול המועד. )כף החיים(.

זמן  אחר  אף  שבת  בערב  להסתפר  מותר  ה. 
המנחה, אף שהספר נוטל שכר, מכיון שניכר לעין כל 

שעושה כן לכבוד שבת. )בית יוסף(. 

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*

ֶאת  ִיְכּבׁש  ָמִׁשיַח  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ַרֵּבנּו  ָאַמר 
ָהאֹוְמֵרי  ַהְּפׁשּוִטים  ָהֲאָנִׁשים  ִעם  ַרק  ָהעֹוָלם 
ַההֹוְלִכים  ִעם  ְוֹלא  ּוְתִמימּות  ִּבְפִׁשיטּות  ְּתִהִּלים 
ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ַרֵּבנּו  ֶזה  ַעל  ְוִסֵּים  ְּבָחְכמֹות. 
ֶׁשל  ֹלא  ַמּבּול  ִיְהֶיה  ְמִׁשיָחא  "ְּבִעְּקבֹות  ְוָאַמר: 
ֶהָהִרים  ָּכל  ִויֻכּסּו  ָזרֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ֶׁשל  ַרק  ַמִים 
ַהְּגבֹוִהים ַוֲאִפּלּו ְּבֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ָהָיה ַמּבּול, 
ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשָּיַרד ְּבכַֹח ִנְּתזּו ַּגם ָׁשם ַהַּמִים, ְוִעם 
ַהְּמלּוָכה  ָׂשֵרי  ְוָכל  ֵעָצה,  ִלֵּתן  יּוְכלּו  ֹלא  ָחְכמֹות 
ִיְתַּפְּזרּו ְוַהְּמלּוָכה ֹלא ַּתֲעמֹד ַעל ָעְמָדּה, ַרק ִעם 
ְּפׁשּוֵטי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשאֹוְמִרים ְּתִהִּלים ִּבְפִׁשיטּות ְוכּו', 
ְמלּוָכה  ַהֶּכֶתר  ִיְּתנּו  ֵהם  ָמִׁשיַח,  ְּכֶׁשָיבֹא  ְוַעל-ֵּכן 

ְּברֹאׁשֹו. )שיש"ק א-תקעז(

ְרָפֵאל  ְלַרִּבי  ְלהֹודֹות  "ָּצִריְך  ָאַמר:  ַרֵּבנּו 
ִמַּבאְרַׁשאד )תלמיד רבי פנחס מקאריץ זיע"א( 
ּוְלא  ִּבְקִרירּות  ַאף  לֹוַמר  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִהְכִניס  ַעל 
ְּפקּוָדתֹו  ַעל-ִּפי  ִּכי  ְּתִהִּלים",  ִמְזמֹוֵרי  ִהְתעֹוְררּות 
ַּבֲאִמיָרה  ְּתִהִּלים  ַּבֲאִמיַרת  ַמְרִּבים  ֲאָנָׁשיו  ָהיּו 

ִּבְלָבד. )שם ב- צד(

א. ב. של החיים
ִנּגּוִנים טֹוִבים מֹוִליִדים ַמְחָׁשבֹות טֹובֹות; ִנּגּוִנים 

ָרִעים ְמעֹוְרִרים ְּתׁשּוקֹות ַּבֲהִמּיֹות.

ֵמִביא  ה,  ִלְקֻדּׁשָ ִּכּסּוִפים  ְמעֹוֵרר  ה  ִּדְקֻדּׁשָ ִנּגּון 
ִׂשְמָחה ַּבֵּלב, ַמְמִּתיק ִּדיִנים.

ה נֹוְתִנים ּכֹחֹות ַלֶּנֶפׁש. ִנּגּוִנים ֶׁשל ְקֻדּׁשָ

פנינים
חסידות ברסלב
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שלב שני בדרך לניצחון: תהיה מודע לכוח שלך
מי שלא מכיר את החסרונות שלו – הוא מדומיין; 
אבל מי שלא מכיר את הכוחות שלו ואת היתרונות 
שלו – זה כבר אסון של ממש, אין לו סיכוי להצליח. 
בעלי המוסר אומרים שמי שלא מכיר את הכוחות 
יותר גרוע מזה שלא  שלו הוא במצב רוחני הרבה 

מכיר את החסרונות שלו.

משפטי מפתח לחיים
בזה  להכיר  צריך  כתבנו שאתה  הקודם  במאמר 
יש  ממך.  נפרד  בלתי  חלק  זה  הרע.  יצר  לך  שיש 
תאוות,  רעות,  מידות  תשוקות,  יצרים,  דחפים,  לך 
בלבולים, חולשות – והרשימה עוד ארוכה – אבל זה 
לא בטעות, כך בדיוק רצה ה' לברוא אותך ובשביל 
זה בדיוק נבראת. ובנוסף, היצר הרע הזה הוא חזק 
בווידוי  וכמובא  הגובה",  "על  שאומרים  כמו  ושולט, 
של יום הכיפורים )נוסח ע"מ(: "הוא מאש ואני בשר 
לנו  חשוב  היה  הראשון  במאמר  כבר  ולכן  ודם". 
להדגיש שהכוח היחיד שלנו להתמודד נגדו הוא רק 

בכוח התפילה.

מהגמרא:  כלל  כבר  זה  שלמעשה  שוב,  ונזכיר 
"אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו". אם 
אתה רוצה לנצח אתה חייב עזרה, ואם אתה רוצה 
יוצא שבלי תפילה  עזרה אתה צריך לבקש עזרה. 
סיכויים,  חסר  כלומר  הבורא  של  עזרתו  בלי  אתה 
אין  הרע  וליצר  עזרה מהבורא  לך  יש  ועם תפילה 

סיכוי.

כלומר:
בלי תפילה יש לך יצר רע ואין לך יצר טוב – ועם 

תפילה יש לך יצר טוב!

בלי תפילה אין לך כוח בחירה לבחור בטוב – ועם 
תפילה אתה יכול לבחור בטוב.

 – כנגד היצר הרע  כוח  לך בכלל  אין  בלי תפילה 

ועם תפילה אין לו כוחות כנגדך.

אתה נמצא במלחמה גדולה ואכזרית, בלי תפילה 
אין לך שום הגנה ושום כלי נשק – ועם תפילה יש 

לך הגנה חזקה וכלי נשק אדיר וידך על העליונה!

בלי תפילה – זה אומר לחיות בלי אמונה, כי איך 
ולא  רגע  בכל  לידך  נמצא  שהבורא  להאמין  יתכן 
שקורה  מה  בכל  אותו  ולשתף  עזרתו  את  לבקש 
ִאתך; ואילו עם תפילה – זה אומר לחיות באמונה 

שלימה, להרגיש את נוכחות הבורא בכל רגע בחייך. 
ולסיכום: בלי תפילה אתה אפס ועם תפילה אתה 

כול יכול.

עולים קומה
ועכשיו נוסיף רובד נוסף: איך חוזרים בתשובה? רק 
תפילה  בלי  תפילה.  היא  תפילה! התשובה  ידי  על 
– לא התחלת לחזור בתשובה; ואילו עם תפילה – 
התשובה  תחילת  כי  התשובה.  בדרך  אוחז  אתה 
היא לעזוב את החטאים, כלומר להפסיק לִהישמע 
ליצר הרע ולהתחיל לעשות את רצון הבורא. אבל 
כפי שלמדנו, זה לא בידיים שלך כי היצר הרע חזק 
ממך, ומהי הדרך היחידה לנצח אותו? דרך התפילה. 
לקבוע  הוא  פירושה  שלימה',  ש'תשובה  נמצא 
במילים  מה'  ולבקש  להתפלל  יומיומי  זמן  לעצמך 

ויעזור לך להתחזק  שלך שיציל אותך מהיצר הרע 
ולהתגבר עליו. אין אפשרות אחרת לחזור בתשובה.

אנחנו נמצאים בימי השובבי"ם, ימים של תשובה 
איך  להילחם?  חושב  אתה  איך  הברית.  פגמי  על 
חושב  אתה  איך  תשובה?  לעשות  חושב  אתה 
לתקן? איך אתה חושב לקבל על עצמך לא לחטוא 

מהיום והלאה? – וכי זה בכוחך?!

קבוע  זמן  לעצמך  לקבוע  אבל  בכוחך.  לא  זה 
ויומיומי לתפילה, לשיחה אישית עם הבורא – זה ֵּכן 

בכוחך, וזה כל הכוח שלך!

תיקון  שלך.  התיקון  וזה  שלך,  התשובה  זו  ולכן 
"מתחת  דברים  לחפש  אומר  לא  זה  שובבי"ם 
להרבות  זה  אמתי  שובבי"ם  תיקון  לאדמה". 
בתפילה, ולבקש מבורא עולם תעזור לי לתקן את 

הברית ולשמור את העיניים.

עם תפילה – עם ה'
אתה חייב שיהיה לך זמן רציני בכל יום לבקש מה' 
עזרה ולעשות חשבון נפש. ואם אתה רואה דברים 
– תתפלל עליהם  נכשל בהם באופן קבוע  שאתה 
באופן קבוע. הרי יש לך יצר הרע קבוע בנושא כזה 
איך אתה  חושב להשתנות?  איך אתה   – או אחר 
והוא  ממך  חלק  הוא  הרע  היצר  להתגבר?  חושב 
חזק ממך! דע לך, שאתה תתגבר ותשתנה באמת 
רק בעזרתו של הבורא, ואתה תשיג את עזרתו של 
הבורא רק כאשר אתה תקבע לעצמך זמן להתפלל.

היצר  גדול, שהוא  חיסרון  לכולנו  יש  נמצא שאכן 
הרע השולט בנו. אבל יש לכולנו יתרון הרבה יותר 
גדול – ה' ִאתנו! בכוח התפילה ה' איתך: עם תפילה 
אחד  ה'.  בלי  אתה  תפילה  ובלי  ה',  עם  אתה   –
הצדיקים אמר שעם ה' אפשר לעבור את כל העולם 

כולו, ובלי ה' אי אפשר לעבור את מפתן הבית.

ועכשיו נתבונן ביתר עמקות ונֹאמר: לפי זה היצר 
גדול  יתרון  הוא  אלא  חיסרון,  לא  בכלל  הוא  הרע 
מאוד, וזה מכוון היטב מאת הבורא שברא אותנו כדי 

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

ר"תיציאהכניסה

16:1317:2818:05ירושלים

16:2817:2918:02תל אביב

16:1917:2718:02חיפה

16:3217:3118:06באר שבע

פרשת וארא
גליון 603 | כ"ח טבת תשע"ט

מאמר

ראש הישיבה

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום ב', א' שבט
)07/01/19(

"בית העם"
בשעה 20:00

יום ד', ג' שבט
)09/01/19(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 20:30

יום ה', ד' שבט
)10/01/19(

בי"כ ע"ש חללי צה"ל 
המעפילים פינת המצודה,

בשעה 21:30

חולוןירושליםמושב משען

כשיש רק דרך 
אחת, ללכת בדרך 
היחידה – זהו קיצור 
הדרך הטוב ביותר

בס"ד בר"ה

לישועה שלך, או להקדשת העלון 
הזמן את העלון עוד היום | 02-5308000

העלון מופץ כבר ב- 60,000 עותקים
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הערות הקוראים
  

  א עורך הגליון "דברי שי"ח""שליט ידידי לכבוד
  שלומים רב
 מגאון נפלאים דברים בשבתו שבת מידי להביא שנים מחמש למעלה כבר שזוכה מעלתו גודל את לציין ראוי הדברים בתחילת הנה
  .רבה ובחכמה בחן א"שליט התורה שר מרן עוזנו
  .נפלאים ודברים חדשים ברעיונות מתחדש עת לכוב

 מעורכי א"שליט פרוש יצחק חיים רבי הגאון הוא השואל, פרטים כמה ולציין. שמות' פר שיח בעלי הנכתב על להאיר בזה ובאתי
 זה א"שליט מרן תשובת לאחר ובאמת. ח"תרכ בשנת בובר שלמה' ר י"ע ל"שי אכהנ דרבי בפסיקתא היה והנידון. אהרן זכרון המכון
  .ל"הנ המכון י"ע בהדרו לאור יצא

 א"שליט מרן של חברותא שהיה א"שליט איזקוב משה יעקב' ר להגאון בהתפעלות זו עובדא סיפר א"שליט גולדברג נ"הגר ר"וכשאאמו
 המופתמ מתפעל אני אבל. הזה מהמעשה מתפעל שהעולם, ל"הנ הרב לו אמר] תלמודא כוליה עמי שלמד מרן וכלשון[ ס"הש בכל

  .זהה למעשה שהביא גדול היותר
 דרישה ח"ב י"ב טור פעם מחמשים למעלה למד הוא הלכות השונה את לכתוב שהתחיל שלפני: א"שליט התורה שר מרן לי אמר שכך

 א"שליט מרן שידע פלא זה כ"וא, לכתוב התחיל הוא אז ורק. הציון ושער הלכה ביאור ב"משנ המפרשים כל עם ערוך שולחן. ופרישה
  ....הלשון על הציון השער את

  . יודע שאינו ח"או ע"בטשו פסיק דאין א"שליט רבנו על הסטיפלער מרן שאמר במה ונסיים
  .צדק גואל ביאת עד ונילך ניסע ולאורו א"שליט מרן בתורת. ולהאדירה תורה להגדיל רבות שתזכו הפתיחה מעין ואחתום

  (ירושלים) .ג .בברכה י
  לכבוד מערכת הגליון "דברי שי"ח"

  .הערות ב׳ להוסיף כדאי אבל. בובר שלמה החוקר אודות מרן מדברי שהבאת ומה שמות לפרשת שי״ח מדברי מאוד נהניתי
 להשואל ומקורב בגאליציא מלעמבערג משכיל״ פרומע ״א הי׳ בובר שלמה, לפרט וכדאי בובר בשם מפורסמים אנשים שני היו) א

 ע״י המובאים הדברים מסתובבים ועליו תולדות וספרי מכת״י ומדרשים הפסיקתא לאור שהוציא זה הוא, ישראל גדולי ועוד ומשיב
  אפיקורס״ אן ״נעביך שהיה מסכימים אחד פה וכולם הסכמות שום אין בובר מרטין הפילוסוף נכדו על אבל. רבנו מרן
 ואין תנחומא מדרש הנקראים מדרשים שני באמת יש שם כי בובר שלמה של תנחומא להוצאת רבנו שציין ממה ראיי׳ להביא אין) ב

 רפ״ב בשנת בקושטא כבר והנדפס ברש״י הנזכר תנחומא מדרש שיש, בובר של בתנחומא הנמצא לציין אלא ברירה ואין שוה תוכנם
 לברר מוכרח כרחו בעל לכן. תרמ״ה בשנת בובר ע״י רק ונדפס הערוך ע״י מובא האחרת התנחומא ואילו, כך אחר פעמים והרבה
  .מיירי קא מהם באיזה

  

 שבפרק כיון: אותו ושאלתי שליט״א למרן נכנסתי. אצלי שקרה ממה מעשה אספר שליט״א רבינו של המפליאה בבקיאותו דברי ומידי
 ענינים כל שבירר הרא״ש של לדרכו בניגוד הפרק על רא״ש אצלנו נמצא לא ואעפ״כ למעשה להלכה הנוגעים דברים הרבה מצינו חלק

 על רא״ש פעם שהיה סביר ואולי, חלק פרק על ישנה הרא״ש פסקי קיצור ואילו. אגדתא בתוך מעורבים הם אם גם להלכה הנוגעים
 הש״ס על אחרים במקומות הרא״ש מדברי נלקח הפרק זה על הרא״ש פסקי ״הקיצור מרן לי השיב רגע אף לשהות בלי. ונאבד זה פרק

 תוכל לא אתה אם המקורות לך להראות יכול ״אני הוסיף זה מגילוי שנשתוממתי ובראותו ״.בחלק הגמ׳ דברי אודות שמדברים
  .למוצאם״

   וכט״ס ד״ש, לדבריו לצמאים שליט״א מרן תורת להפיץ להמשיך תזכה
)רקיו (ניו חינוך מנחת דקהל רב, מארמארשטיין ירמי׳ אברהם

                                                      
  

 

 ט"התשע וארא פרשת, ישראל בני נאקת את שמעתי לסדר' א יום
 חיים זלמן שלום רבי ג"הרה של הסתלקותו על נתבשרנו
 בעיר תורה של עולה נפש במסירות מקים ל"זצ כהנוביץ
 רבינו ח"להבחל של ידו מתוך ידו זזה שלא, רחובות
 פרט בכל בו נועץ שנה משלושים למעלה ובמשך א"שליט
 פעמים כמה התבטא ורבינו, יתירה לקירבה וזכה, ופרט
 התלמוד את ניהל הוא שבו נפשו ומסירות יושרו על

  לבקר בעצמו הגיע אף פעם לא, לתפארת הנודע התורה
 החלוץ היה ל"ז שלום שרבי וידוע. שם תורה בתלמוד
 מרן ובברכת הקודש טהרת על ת"ת להקים בעירו הראשן
 .מוסדותיו את הקים ע"זי יעקב קהילות ראש

 

 

 יפה מראה

 :הנדירה בתמונה
 מאחורי, חדש תורה ספר בכתיבת להתחיל קלף מונח לפניו, )מהסופר דיו עם נוצה לקבל( ממתין רבינו: שנה משלושים למעלה לפני
 .ל"זצ שלום רבי ג"הרה ניצב רבינו
 לא רבינו השבוע באמצע הקודמות ובשנים. מאפה מיני עם וצלחת משקה כוס ניצב התמונה בימין: מעניין בפרט להבחין ניתן
 זילברשטין יצחק רבי הגדול הגאון גיסו עם הקבועה בחברותא בשבוע פעם אבל, זמנו על חס היה כי הלימוד באמצע שותה היה
 לרבינו משקה כוס גם הגישה הזדמנות ובאותו א"שליט יצחק רבי של לכבודו קפה כוס מכינה ה"ע הרבנית היתה, א"שליט
 .א"שליט
 ).קודש שבת לכבוד המוכנים, השמאלי בצד בנרות גם להבחין ניתן( שישי ביום, השבועי השיעור אחרי צולמה זו תמונה כי, למדים נמצינו
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 ואראפרשת  314' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 הדף היומי 
 "מסוכנת בהמה בענין"

 שלא מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבלה' וגו אהה ואומר ביחזקאל מדכתיב ומסיק' כו דשריא ממאי מסוכנת' א ז"ל חולין

 ס"ס ד"יו( הטור' וכ. דיחזקאל רבותא מאי אסירא א"אא דיחזקאל' רבותי היינו דשריא ב"אא מעולם כוס כוס בשר אכלתי

 נכרי בבהמת לא אבל ממונו הפסד משום ישראל בבהמת אלא סימנין י"ע מסוכנת התירו שלא שכתבו הגאונים מן יש) ז"י

 דבבהמת קצת משמע הטור ומדברי, )כ"מש ז"סי שור בתבואות' ועי( חסידות ממדת רק כ"ג שהוא' כ שם בחולין ן"והרמב ל"עכ

 א"פ( שם' דאי חסידות מדת אלא שאינו ן"הרמב' כד מוכח כותים' דמס מברייתא' ולכאו, הגאונים' לד מדינא אסור נכרי

 מהם לוקחין אין כך להם מוכרין שאין וכשם' כו שליל ולא )מסוכנת' פי( כוסכוס לא' כו להם מוכרין שאין דברים אלו) ג"סי

  דמדינא ל"תיפו הגאונים לדעת ומעתה, לה' ילפי היאך ביאורים' ב מצרף' בפי כ"ועמש אלקיך' לה אתה קדוש עם כי' שנ

 ל"וקמ חסידות מדת אלא בזה דאין ן"הרמב כדעת כ"אע פסידא דליכא כיון נכרי דבהמת דומיא מסוכנת מהם ליקח אסור

 וממילא ישראל ביד כבר נמצאת הבהמה כאילו היא הרי הן אמת גרי דכותים דכיון בדוחק לדחות ויש, אסור דמדינא כאן

 אוכלין אין דהכותים ונהי אחר ישראל ביד או זה ישראל ביד אם מ"נ דמאי ישראל דבהמת דומיא לאכלה מדינא מותר

 . ודוחק אסור אתה קדוש עם דכי טעם משום ורק ז"עי לישראל פסידא איכא ס"ס מ"מ אותה

 )ש"עי ח"כ' סי כותים' מס(

 

  האירוסין שמחת לזכות יו"ל זה גליון
 ני״ו אבא שמואל להבה״ח 

 ולייקוואד עיה״ק מיר ישיבת ממצוייני
 יפה ויזכו להקים בית נאמן בישראל יעלה שהזיוווג יה״ר  

 ידידינו אביו י"ע נודב
 ארצות הברית שליט״א וב״ב כץ דודהר"ר  

 פשט על הפרשה
 )יד ,(ח "יכלו ולא הכנים את להוציא בלטיהם החרטמים כן ויעשו"
 

 ד"מ בסנהדרין ש"כמ הארץ עפר על עומד המכשף כ"אא כשפים לעשות א"שא הטעם ל"י
) ס"ש' ע מ"באו ש"כמ( לכנים נהפך אמה ברום הארץ עפר שכל וכיון )ו"ה ו"פ שם' בירו ה"וכ(' ב

 .כשפיהם הצליח ולא הארץ על עמדו לא שוב
 על שולט השד שאין י"פירש. יכלו ולא הכנים את להוציא בלטיהם החרטומים כן ויעשו  

 כנים מיני ד"י בילקוט אמרו הרי ונשאלתי'. ב ז"ס בסנהדרין ה"וכ, מכשעורה פחותה' ברי
 למה כ"וא אוז של כביצה שבהן והגדולה תרנגולת של כביצה שבהן הקטנה עליהם הביא

 כאלו בעולם אין כי היו נסים מעשה אלו דכנים ל"וי. להביאם יכולים היו לא החרטומים
  השד שאין אמר ז"וע פשוטים כנים להביא יכולים היו אבל, להביאן יכולין שאין ודאי וזה

 .מכשעורה פחות על שולט
 ל"וי. ש"ע בכנים מלבד ישראל בבני' הי שלא כתיב המכות דבכל דאבות ה"בפ א"הגר כתב  

 נתפשט שלא ממה' הי' הראי עיקר שד או כשפים י"ע כ"ג לבא שיכול המכות דבכל הטעם
  שזה כנים אבל' וגו תדע למען' וגו והפליתי ש"כמ למנוע השד ביד אין שזה גושן בארץ גם
  לכן בגושן' הי שלא מה ולא עצמה המכה' הי המופת עיקר כ"א י"כדפרש כלל השד ביד אין
 .זאת התורה הזכירה לא

 

 )יח,יט ,(ח "עמך ובין עמי בין פדות ושמתי' וגו גושן ארץ את ההוא ביום והפליתי"
 
 החיות ימצאו אם מצרים בארץ שאפילו להודיע פדות ושמתי לומר שחזר מה ן"רמב' כ

  למשה לקרוא כ"אח שולח' הי לא כן שאלמלא לפרעה זה שהודיע ונראה, יזיקוהו לא יהודי
 לומר שבא אחר באופן ל"ועי, החיות מפני המצרים למקום ליכנס יתייראו שהרי ואהרן
 שאם' וגו פדות ושמתי גופא בגושן שגם הודיע לכך לגושן כולם לברוח המצרים יוכלו שלא
 את ההוא ביום והפליתי קמא בקרא מדכתיב' ידעי כבר דזה ל"י מיהו, יוזק מצרי שם' יהי
  אשר דדוקא לומר ובא מיותר' עלי עומד עמי אשר דהאי' עלי עומד עמי אשר גושן ארץ
 )(טעמא דקרא                                                         .לשם שנכנס המצרי ולא עומד עמי

 בדידי הוי עובדא
 

 

אי"ה בקרוב יובא  

אשר כשמו במדור זה 

עובדות כן הוא 

שהצטברו במערכת 

כפי  במשך השנים

 ששמענו ממקור ראשון

מאנשים רבים שהיו 

אצל רבינו ושמעו ממנו 

עצה ותושיה בענינים 

 שונים.

דברים  עוד נשמח לקבל

מעין אלו מציבור  

הקוראים והלומדים 

שהיו אצל רבינו 

שליט"א במשך השנים 

   בהזדמנויות שונות.
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

בין  ראשו  את  וכשהוציא  לרחמים,  שיתהפך 

עשה  מגופו,  למעלה  למקומו  והחזירו  ברכיו 

יתהפך  למעלה  שגם  למטה,  דמיון  פועל  בכך 

הצירוף של דין לצירוף של רחמים, ועל ידי זה 

נמתק הדין וחיה בנו של רבי יוחנן בן זכאי.

הגר"א,  דברי  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

זכאי  בן  יוחנן  רבי  של  ההגדרה  שמבאר 

לפני  כעבד  "דומה  דוסא:  בן  חנינא  רבי  כי 

ביחודים  תמיד  העוסק  הוא  "והעבד   - המלך" 

ובתפילות". לפי האמור הכוונה בזה כי תפלתן 

כח  לה  יש  לעתר,  שנמשלה  צדיקים  של 

מיוחד להפוך מדת הדין למדת הרחמים, לכן 

להתפלל  דוסא  בן  חנינא  רבי  של  בכוחו  היה 

ברכיו  בין  ראשו  שהניח  ידי  על  ביחודים, 

להפוך  דמיון  פועל  לעשות  היחוד,  בכוונת 

הצירוף של דין לצירוף של רחמים.

יומתק לבאר בזה מאמר הגמרא )ברכות יב.(: 

"אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, המתפלל 

זוקף  זוקף  וכשהוא  בברוך  כורע  כורע,  כשהוא 

דכתיב  דרב  טעמא  מאי  שמואל  אמר  בשם, 

להלכה  ונפסק  כפופים".  זוקף  ה'  קמו-ח(  )תהלים 

בשולחן ערוך )או"ח סימן קיג ס"ז(. ויש לבאר הטעם 

שצריך לכרוע ולזקוף לפני הזכרת השם הוי"ה, 

כדי לעשות בכך פועל דמיון להפוך הצירוף של 

דין לצירוף של רחמים.

לכן לפני הזכרת השם הוא כורע וכופף את 

לרמז  כדי  הברכיים,  לבין  מטה,  כלפי  ראשו 

דין,  צירוף של  על השם בהיפוך אתוון שהוא 

ואחר כך הוא זוקף לפני הזכרת השם לרמז על 

שעשה  אחרי  ומיד  ביושר,  השם  של  הצירוף 

פועל דמיון להחזיר הצירוף ביושר, הוא מזכיר 

בכוונתו את השם ביושר ]כי אף שאומר אדנ"י 

ראיה  שמביא  וזהו  הוי"ה[,  בשם  לכוון  צריך 

הוי"ה  השם  כי  כפופים",  זוקף  "ה'  מהפסוק: 

על  רמז  שהם  כפופים,  וזוקף  ממתיק  ביושר 

אתוון  בהיפוך  השם  בצירוף  השולט  הדין 

והקב"ה זוקף אותם לשם הוי"ה ביושר.

 רהניח ראת  בין ברכי ר 
לרמז של הציר ף תל דין

הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שהניח רבי חנינא בן דוסא את ראשו בין ברכיו 

כדי להתפלל על החולה, על פי מה שהתפלל 

דוד המלך על החולה )תהלים מא-ד(: "ה' יסעדנו 

ויש  בחליו".  הפכת  משכבו  כל  דוי  ערש  על 

לומר הביאור בזה כי על החולה שורים דינים 

התפלל  לכן  לדין,  שנהפך  השם  של  מהצירוף 

דוי",  ערש  על  יסעדנו  "ה'  המלך:  דוד  עליו 

לרפאותו,  יסעדנו  ביושר  הוי"ה  השם  היינו 

כי  בחליו",  הפכת  משכבו  "כל  הטעם,  ומפרש 

נהפך עליו השם הוי"ה לצירוף של דין. 

זקוף,  בגוף  ישר  עומד  אדם  כאשר  והנה 

כי  ביושר,  הוי"ה  השם  של  הצירוף  בו  רמוז 

אות  בצורת  הוא  הגוף  כל  מעל  שהוא  הראש 

מצד  הידים  שתי  עם  הגוף  ממנו  ולמטה  י', 

ימין לשמאל הם בצורת שאר ג' האותיות, ה' 

ה' ראשונה, הגוף הישר  אצבעות יד ימין אות 

שניה,  ה'  שמאל  אצבעות  ה'  ו',  אות  בצורת 

הרי שרמוז בו השם הוי"ה ביושר.

אולם כאשר האדם מניח את ראשו שהוא 

י' בין ברכיו למטה מן הגוף ושתי  בצורת אות 

ה'  דהיינו  הוה"י  הוא  שהצירוף  הרי  הידים, 

הגוף  צורת  ראשונה,  ה'  ימין  יד  של  אצבעות 

שניה,  ה'  שמאל  יד  של  אצבעות  ה'  ו',  אות 

שבין  הראש  הוא  מהם  למטה  כך  ואחר 

הברכים בצורת אות י', נמצא כי מעשה הנחת 

הראש בין הברכיים רומזת על הצירוף ההפוך 

הוה"י שהוא צירוף של דין.

בן  חנינא  רבי  שעשה  זהו  כן  כי  הנה 

כדי  ברכיו,  בין  ראשו  שהניח  בחכמתו  דוסא 

החולה  על  השולט  הדין  תוקף  על  בכך  לרמז 

ואז  הוה"י,  ההפוך  בצירוף  השם  בהתגלות 

הרומז  הברכיים  בין  הראש  של  מעמד  באותו 

רחמים"  עליו  "ביקש  דין:  של  הצירוף  על 

ביקש  דין  של  הצירוף  על  דייקא,  "עליו"   -

נרשם  שלא  נברא  לך  שאין  בראתיו",  ולכבודי 

בצורת גופו השם הוי"ה ברוך הוא: "ולית בריאה 

בגין  הוי"ה[  ]שם  שמא  בהאי  אתרשים  דלא 

איהו  יו"ד  והאי  ליה,  דברא  למאן  לאשתמודעא 

דיוקנא דרישא דכל בריין, ה' ה' דיוקנא דה' אצבען 

דימינא וה' דשמאלא, ו' דיוקנא דגופא".

פירוש, הראש של האדם הוא בצורת אות 

ראשונה.  ה'  כנגד  הן  ימין  יד  אצבעות  ה'  י'. 

אצבעות  ה'  ו'.  אות  בצורת  הוא  ביושר  הגוף 

יד שמאל הן כנגד ה' שניה, כדי שיזכור תמיד 

שהקב"ה בראו. ויש לומר כי זהו פירוש הכתוב 

מהגוף  אלוק",  אחזה  "ומבשרי  יט-כו(:  )איוב 

אחזה  השם,  אותיות  ד'  בצורת  הבנוי  הבשרי 

תמיד ואזכור את אלקי שבראני.

בכוחה  יש  הצדיקים  תפלת  כי  ידוע  והנה 

להפוך מדת הדין למדת הרחמים, כמו ששנינו 

של  תפלתן  נמשלה  "למה  יד.(:  )סוכה  בגמרא 

צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך את התבואה 

בגורן ממקום למקום, אף תפלתם של צדיקים 

אכזריות  ממדת  הקב"ה  של  דעתו  מהפכת 

בזה,  הכוונה  המבואר  ולפי  הרחמים".  למדת 

הוה"י  ידי התפלה הם מהפכים הצירוף  כי על 

שהוא דין לצירוף השם ביושר, שהוא רחמים 

ה'שמים  י'שמחו  תיבות  בראשי  שנרמז  כמו 

ו'תגל ה'ארץ.

לעשות  שצריך  הוא  גדול  כלל  אמנם 

הענין  לעורר  כדי  למטה  דמיון  פועל  איזה 

כי  יב-ו(  )בראשית  הרמב"ן  שכתב  כמו  למעלה, 

כדי להמשיך ישועה צריך לעשות איזה פועל 

דמיון לכך:

מכח  תצא  כאשר  עירין  גזירת  כל  כי  "ודע 

הגזירה אל פועל דמיון תהיה הגזירה מתקיימת 

מעשה  הנביאים  יעשו  ולכן  פנים,  כל  על 

כ-ח(:  )במדבר  ה"ספורנו"  כתב  וכן  בנבואות". 

עם  עבדיו  ידי  על  יתברך  האל  יעשהו  "הניסים 

כענין  מאתו,  מסודרת  תנועה  איזו  הקדמת 

השליכהו ארצה, הרם את מטך, והכית בצור".

 טרת   ארא  תשרפ | ד

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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 טרת   ארא  תשרפ | ג

"מזמור  עט-א(:  )תהלים  הפסוק  פירוש  וזהו  ו"ה. 

לאסף אלקים באו גוים בנחלתך". רמז בכך על 

שבאו בנחלת הקדושה להפסיק  "גוים"  תיבת 

)שם(:  ובכך  ו"ה,  לאותיות  י"ה  אותיות  בין 

"טימאו את היכל קדשך" עכדה"ק.

הפירוש  עם  זה  פירוש  לקשר  ונראה 

הראשון של רבי שמשון בענין מטה משה, כי 

כשראה פרעה שהקב"ה הביא עליו את המכות 

במטה משה כשהוא הפוך, כדי להמשיך עליו 

והיה  ההפוך,  בצירוף  הוי"ה  השם  מן  דינים 

הוי"ה, התחכם  מוכרח להודות בהנהגת השם 

אותיות  בין  פירוד  לעשות  לפחות  ברשעותו 

י"ה לאותיות ו"ה, לכן פתח ואמר: "י'י ה'צדיק 

ואני ו'עמי ה'רשעים", כדי להפריד בין אותיות 

י"ה לאותיות ו"ה. 

 תם ה ירה ראתי  יב  
י'תמח  ה'תמים  ' גל ה'ארץ

חשב  איך  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

פרעה לעשות פירוד בין אותיות י"ה לאותיות 

ו"ה, על פי מה שכתוב במלחמת עמלק )שמות 

לה'  מלחמה  י"ה  כס  על  יד  כי  "ויאמר  יז-טז(: 

שנשבע  רש"י  ופירש  דור".  מדור  בעמלק 

אין  קיים  עמלק  של  ששמו  זמן  שכל  הקב"ה 

ו"ה  נחסרו אותיות  כי  שמו של הקב"ה שלם, 

משם הוי"ה ונשארו רק אותיות י"ה.

ענין  בשלח(  )פרשת  משה"  ה"ישמח  וביאר 

שידוע  מה  פי  על  ו"ה,  בגלות  שחסר  מה 

"י'שמחו  תיבות:  ראשי  הוא  הוי"ה  שם  כי 

נראית  בשמים  והנה  ה'ארץ".  ו'תגל  ה'שמים 

תמיד גדולתו של הקב"ה אפילו כשיש הסתר 

י'שמחו  הגלות  בזמן  אפילו  לכן  למטה,  פנים 

ה'שמים בהתגלות כבוד מלכותו.

"ותגל  להיות  אפשר  אי  בארץ  למטה  אך 

כבוד  כשיתגלה  הגאולה  בעת  רק  הארץ" 

והסתר  גלות  של  בזמן  אבל  בארץ,  מלכותו 

ונעלמו  בארץ,  למטה  השמחה  חסרה  פנים 

ו'תגל  תיבות  ראשי  שהן  ו"ה  אותיות  מהשם 

השם  אין  קיים  שעמלק  זמן  כל  לכן  ה'ארץ, 

שלם, כי חסרה השמחה מצד אותיות ו"ה של 

ו'תגל ה'ארץ, עד לעתיד לבוא כשיתגלה כבוד 

שהן  ו"ה  אותיות  יושלמו  ואז  בארץ,  גם  ה' 

ו'תגל ה'ארץ עכדה"ק.

אומרים  שאנו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

מצוה:  כל  קיום  לפני  יחוד"  "לשם  בתפלת 

כל  בשם  שלים  ביחודא  בו"ה  י"ה  שם  "לייחד 

ישראל". כי על ידי שאנו מקיימים את מצוות 

י"ה  שם  את  בזה  מייחדים  אנו  הרי  בארץ,  ה' 

שיש  השמחה  מצד  ה'שמים,  י'שמחו  שהוא 

בשמים בהתגלות כבוד מלכותו, עם ו"ה שהוא 

ו'תגל ה'ארץ, מצד השמחה שיש בארץ מצד 

התגלות כבוד מלכותו בקיום המצוות.

ההשתוקקות  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

כי  לו"ה,  י"ה  בין  פירוד  לעשות  פרעה  של 

המטה  הכאת  ידי  על  להודות  כשהוכרח 

הוי"ה,  בשם  העולם  את  מנהיג  שהקב"ה 

ועונש לעוברי רצונו,  לתת שכר לעושי רצונו 

בנ'  ולשקעם  ישראל  את  להחטיא  השתוקק 

שערי טומאה, כדי שלא יתגלה כבוד מלכותו 

ידי זה חשב להפריד  של הקב"ה בעולם, ועל 

בהתגלות  בשמים  השמחה  שהוא  י"ה,  בין 

ובין  ה'שמים,  י'שמחו  בבחינת  מלכותו  כבוד 

כבוד  בהתגלות  בארץ  השמחה  שהוא  ו"ה 

מלכותו בבחינת ו'תגל ה'ארץ.

 רהניח ראת  בין ברכי 
  ביקת שלי  רחמיםר

שלחן  על  להעלות  טוב  מה  בעתו  דבר 

מלכים לאוהבי תורת הרמז, כי על פי הקדמה 

יקרה זו בענין שם ה', שהוא נותן שכר לעושי 

רצונו  לעוברי  ועונש  הישר  בצירוף  רצונו 

מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  ההפוך,  בצירוף 

ששנינו בגמרא )ברכות לד:(:

"מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד 

תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי 

יוחנן בן זכאי, אמר לו חנינא בני בקש עליו רחמים 

ויחיה, הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים 

בן  הטיח  אלמלי  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  אמר  וחיה. 

היו  כולו לא  היום  כל  בין ברכיו  זכאי את ראשו 

משגיחים עליו. אמרה לו אשתו, וכי חנינא גדול 

ממך, אמר לה לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני 

המלך, ואני דומה כשר לפני המלך".

)אסתר  המגילה  על  בפירושו  הגר"א  וביאר 

א-ג( מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי כי רבי חנינא 

בן דוסא: "דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה 

כשר לפני המלך", בלשון קדשו:

הוא  והעבד  בתורה,  המושל  הוא  "ששר 

והם  ובתפילות,  ביחודים  תמיד  העוסק 

בכוונה  מתפללים  שהיו  הראשונים  החסידים 

ממך  גדול  חנינא  כלום  שאמרה  וזהו  גדולה. 

בתורה, ועל זה השיב לה לאו, אלא שאני דומה 

כשר, שאני בקי בכל חדרי תורה יותר ממנו. אך 

עת  בכל  לבוא  שיכול  המלך,  לפני  כעבד  הוא 

והמלך עושה לו בקשתו".

כוחו  בענין  הקדושים  דבריו  לבאר  ונראה 

בן דוסא, שהוא בבחינת עבד:  של רבי חנינא 

בהקדם  ובתפילות",  ביחודים  תמיד  "העוסק 

"הניח  לבאר הפעולה שעשה בשעת התפלה: 

כבר  מצינו  זו  פעולה  והנה  ברכיו".  בין  ראשו 

הגשמים  על  כשהתפלל  הנביא  אליהו  אצל 

"ואליהו עלה אל ראש הכרמל  יח-מב(:  )מלכים א 

ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו".

אלעזר  אצל  יז.(  )ע"ז  בגמרא  מצינו  וכן 

לעשות  ורצה  גדול  חוטא  שהיה  דורדיא  בן 

ולבנה,  חמה  וארץ,  לשמים  הלך  תשובה, 

וכולם  רחמים,  עליו  שיבקשו  ומזלות,  כוכבים 

"אמר אין הדבר תלוי אלא בי, הניח  דחו אותו: 

ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, 

דורדיא  בן  אלעזר  רבי  ואמרה,  קול  בת  יצתה 

מזומן לחיי העולם הבא". וצריך להבין מהו ענין 

הנחת הראש בין הברכיים בשעת התפלה.

כל אדם נברא בצ ר  התם ה ירה

על  בזה  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

מב.(  בא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  שמפרש  מה  פי 

בשמי  הנקרא  "כל  מג-ז(:  )ישעיה  שכתוב  מקרא 
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בתחילת הפרשה )שמות ו-ב(: "וידבר אלקים אל 

משה ויאמר אליו אני ה'". ופירש רש"י:

למתהלכים  טוב  שכר  לשלם  נאמן  ה',  "אני 

דברי  לקיים  אם  כי  שלחתיך  לחנם  ולא  לפני, 

שדיברתי לאבות הראשונים. ובלשון הזה מצינו 

שהוא נדרש בכמה מקומות, אני ה' נאמן ליפרע 

כשהוא אומר אצל עונש, כגון )ויקרא יט-יב( וחיללת 

אצל  אומר  וכשהוא  ה',  אני  אלקיך  שם  את 

ושמרתם מצוותי  )ויקרא כב-לא(  כגון  קיום מצוות 

ועשיתם אותם אני ה', נאמן ליתן שכר".

"אני ה'" כולל שני  מבואר מזה כי הביטוי: 

פירושים, פירוש א' לענין שכר: "אני ה', נאמן 

ב'  פירוש  לפני".  למתהלכים  טוב  שכר  לשלם 

לענין עונש: "אני ה', נאמן ליפרע". וצריך להבין 

איך נרמזו ב' הענינים עונש ושכר במאמר אחד 

"אני ה'". עוד צריך ביאור הלא שם הוי"ה הוא 

"אני הוי"ה"  מדת הרחמים אם כן איך הביטוי 

כולל גם עונש לעוברי עבירה.

אמנם  כי  היטב,  מבואר  האמור  לפי  אך 

כי  הוא,  ברוך  הוי"ה  השם  מן  נמשך  הכל  כן 

ממנו  נמשך  ביושר  הוא  השם  של  כשהצירוף 

להפוך  גורם  וכשהחוטא  הרחמים,  מדת 

מזה  נמשך  הוה"י  להיות  השם  של  הצירוף 

"אני  אומר  הקב"ה  כאשר  לכן  הדין.  מדת 

מהצירוף  כי  הענינים,  ב'  כולל  זה  הרי  הוי"ה" 

שכר  לשלם  נאמן  ה',  "אני  ביושר:  השם  של 

השם  של  ומהצירוף  לפני",  למתהלכים  טוב 

בהיפוך: "אני ה', נאמן ליפרע" מן הרשעים.

להם  "אוי  לג-ג(:  )ב"ר  המדרש  ביאור  וזהו 

לרשעים שהם הופכים מדת רחמים למדת הדין, 

בכל מקום שנאמר ה' מדת רחמים )שמות לד-ו( ה' 

ה' אל רחום וחנון, וכתיב ]בדור המבול[ )בראשית 

ו(  )שם  בארץ,  האדם  רעת  רבה  כי  ה'  וירא  ו-ה( 

אמחה  ה'  ויאמר  האדם,  את  עשה  כי  ה'  וינחם 

וגו'". הרי שהשם הוי"ה עצמו נהפך לדין, והיינו 

כי הרשעים הופכים את הצירוף לדין. 

הקב"ה  שגילה  ברורים  דברים  לנו  הרי 

למשה רבינו בתחילת הפרשה: "וידבר אלקים 

אל משה ויאמר אליו אני ה'". כי מה שהוציא 

מצד  ובנפלאות,  בניסים  ממצרים  ישראל  את 

מכות  בעשר  המצרים  את  להעניש  אחד 

להמשיך  שני  ומצד  סוף,  בים  ובטביעתם 

רחמים על ישראל לרומם את קרנם, הוא כדי 

המכונה  הגדולה  ההנהגה  את  בעולם  לגלות 

נאמן להיפרע מהמצרים הרשעים,   - "אני ה'" 

הקדושים  לאבות  טוב  שכר  לשלם  ונאמן 

"בזאת  לפרעה:  ה'  בשם  משה  שאמר  זהו 

לצדיקים  שכר  לשלם  נאמן  ה'",  אני  כי  תדע 

מכה  אנכי  "הנה  הרשעים,  את  להעניש  ונאמן 

במטה אשר בידי על המים אשר ביאור", שיהפוך 

שהצירוף  כדי  בידו  אשר  המטה  קצה  את 

בו  להכות  הפוך,  יהיה  המטה  על  השם  של 

את  בו  להעניש  כדי  לדם,  שיהפך  היאור  את 

לך  יש  ומזה  ישראל,  את  ששעבדו  המצרים 

רצונו  לעוברי  מעניש  שהקב"ה  ברורה  הוכחה 

באותו שם שהוא משלם שכר לעושי רצונו.

 הרתש   הפמ נה בדברי טרשה:
רה' הצדיק  אני  שמי הרתשיםר

ביאור  עוד  לצרף  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

מאוסטרופאלי  שמשון  רבי  מהקדוש  נפלא 

ספר  בסוף  ]הנדפס  שושנים"  ב"לקוטי 

ט-כז(:  )שמות  בפרשתנו  הפסוק  על  "קרניים"[ 

ויאמר  ולאהרן  למשה  ויקרא  פרעה  "וישלח 

ועמי  ואני  הצדיק  ה'  הפעם  חטאתי  אליהם 

כאילו  נראה  הראשונה  בהשקפה  הרשעים". 

כבר  אולם  רגע.  באותו  בתשובה  חזר  פרעה 

על  אפילו  "רשעים  יט.(:  )עירובין  בגמרא  שנינו 

פתחו של גיהנם אינם חוזרין בתשובה".

ואמנם מדברי הקדוש רבי שמשון למדנו, 

ברשעותו  פרעה  התחכם  זה  במאמר  שגם 

י"ה  אותיות  בין  השם  בתוך  פירוד  לעשות 

ואני  ה'צדיק  "י'י  שאמר:  וזהו  ו"ה,  לאותיות 

ה'צדיק  "י'י  תיבות  שראשי  ה'רשעים",  ו'עמי 

אולם  השם,  אותיות  ד'  הוא  ה'רשעים"  ו'עמי 

ה'צדיק  י'י  בין  באמצע  מפרידה  "ואני"  תיבת 

שהוא י"ה ובין ו'עמי ה'רשעים שהוא ו"ה.

והוסיף עוד שדבר זה רמוז בפסוק )איכה א-י(: 

"כ'י ראת'ה גוים בא'ו מקדש'ה", שסופי תיבות 

אותיות  ד'  הוא  מקדש'ה",  בא'ו  ראת'ה  "כ'י 

"גוים" מפרידה באמצע בין  השם, אבל תיבת 

כ'י ראת'ה שהוא י"ה ובין בא'ו מקדש'ה שהוא 

 הקד ת רבי תמת ן: של המפה תל מתה היה חק ק 
התם ה ירה בי תר להמתיך ממנ  רחמים של יתראל

 כתרצה מתה להמתיך המכ   של המצרים, 
הטך א  המפה להמתיך הדין מהציר ף המה טך תל התם ה ירה

 רבינ  האריזרל: טרשה כטר בתם ה ירה בא מר : 
רמי ה' אתר אתמש בק ל ר, אבל ה דה בתם אלקים

 טרשה כטר בתם ה ירה תה א נאמן לתלם תכר לש תי מצ ה
 בציר ף היתר  ש נת לש ברי רצ נ  בציר ף ההט ך

מהגלות  בניהם  את  להוציא  רצונו,  שקיימו 

ולהביאם לארץ ישראל.

 טרשה כטר בתם ה ירה
תה א נאמן לתלם תכר  ש נת

הנה כי כן ירווח לבנו להבין מה שכפר פרעה 

בשם הוי"ה, כי כשבאו אליו משה ואהרן בשם 

ה': "כה אמר ה' אלקי ישראל שלח את עמי", כי 

שעשו  הקדושים  לאבות  שכר  משלם  הקב"ה 

יקיימו  לא  אם  המצרים  את  ויעניש  רצונו, 

בקשתו, התפרץ פרעה ברשעותו באומרו: "מי 

שהאמין  אמת  הן  כי  בקולו".  אשמע  אשר  ה' 

אלקים שהקב"ה קיים, אולם לא האמין  בשם 

ועונש  רצונו  לעושי  שכר  משלם  שהקב"ה 

לעוברי רצונו בשם הוי"ה.

ומצינו מקור ברור לכך בדברי בעל ה"תניא" 

ב"לקוטי אמרים" )פרק כז( שהאריך להוכיח שגם 

הסטרא אחרא מאמינים שהקב"ה קיים, כמבואר 

הקב"ה:  את  מכנים  שהם  קי.(  )מנחות  בגמרא 

"אלהא דאלהא", פירוש, אלקי האלקים, כי הוא 

מעל כל שרי אומות העולם, אלא שהם טועים 

ההנהגה  את  ומסר  הארץ  את  שעזב  לחשוב 

לשלוט  יכולים  הם  ולכן  ולמזלות,  לכוכבים 

בעולם ולעשות ככל העולה על רוחם.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין מה 

למשה  שצוה  שמו,  יתברך  מחשבותיו  עמקו 

ידי מטהו,  רבינו להביא המכות על פרעה על 

שהיה חקוק עליו השם הוי"ה ביושר להמשיך 

המכות  שהביא  ובשעה  ישראל,  על  רחמים 

על המצרים ממדת הדין, צוה עליו להפוך את 

הפוך,  יהיה  השם  של  שהצירוף  כדי  המטה 

כדי להראות בכך לפרעה כי באותו שם הוי"ה 

אברהם  בני  לישראל  שכר  משלם  שהקב"ה 

מעניש  הוא  הרי  רצונו,  שעשו  ויעקב  יצחק 

רצונו  על  שעברו  המצרים  ואת  פרעה  את  בו 

בבחינת "אני ה'".
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טרת   ארא  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וארא תשע"ט

מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  אך 

הצור  מן  מים  לישראל  להוציא  צריך  שהיה 

להחזיק  צריך  היה  הרי  חסד,  מעשה  שהוא 

השם  של  שהצירוף  כדי  ביושר  המטה  את 

הוי"ה יהיה ביושר, לכן אמר לו הקב"ה: "ומטך 

והלכת",  בידך  קח  היאור  את  בו  הכית  אשר 

כלומר אותו צד של המטה אשר הכית בו את 

להחזיק  כדי  בידך  צד  אותו  קח  עתה  היאור, 

את המטה ישר, כי אז הצירוף של השם יהיה 

ביושר להמשיך רחמים לישראל להוציא להם 

מים מן הצור. אלו דבריו הקדושים.

 טרשה כטר בתם ה ירה 
 ה דה בתם אלקים

כעבדא קמיה מאריה נראה להוסיף תבלין 

הקב"ה  שבחר  מה  לבאר  הקדושים,  לדבריו 

להביא את המכות על פרעה על ידי מטה משה, 

של  מהצירוף  עליו  יבואו  שהמכות  זה  באופן 

על פי מה שמצינו  כשהוא הפוך,  הוי"ה  השם 

הקב"ה  של  בשליחותו  ואהרן  משה  כשבאו 

אלקי  ה'  אמר  "כה  ה-א(:  )שם  פרעה  אל  ואמרו 

ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, ויאמר 

פרעה מי הוי"ה אשר אשמע בקולו לשלח את 

ישראל  את  וגם  הוי"ה  את  ידעתי  לא  ישראל, 

לא אשלח".

הכונות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

)פסח דרוש א(, כי פרעה כפר בשם הוי"ה והודה 

בשם  "האמנם  קדשו:  ובלשון  אלקי"ם,  בשם 

אלקים היה מודה, כי הרי יוסף אמר לו )בראשית 

והוא  פרעה,  שלום  את  יענה  אלקים  מא-טז(, 

השיב ואמר )שם לט( אחרי הודיע אלקים אותך 

ומודה  הוי"ה  בשם  כופר  שהיה  ונמצא   כו', 

בשם אלקים".

בשם  כפר  שפרעה  הענין  לבאר  ונראה 

פי מה שכתוב  אלקים, על  והודה בשם  הוי"ה 

בתיקוני  הדבר  ]מקור  הדין.  למדת  נהפכים 

זוהר )הקדמה י.(, ומבואר שם כי משה רבינו הרג 

את המצרי בצירוף זה[.

חידוש  שמשון  רבי  הקדוש  אומר  זה  לפי 

אותיות  ד'  חקוקות  היו  המטה  על  כי  נפלא, 

למטה,  מלמעלה  באורך  יקו"ק  כסדרן  השם 

ישראל  על  רחמים  להמשיך  צריך  וכשהיה 

כדי  העליון,  מהקצה  המטה  את  החזיק 

אבל  ביושר,  הוי"ה  מהשם  רחמים  להמשיך 

כשהיה צריך להמשיך דינים על המצרים הפך 

את המטה והחזיקו מהקצה התחתון מלמטה 

בצירוף  יהיו  השם  אותיות  שד'  כדי  למעלה, 

הפוך הוה"י להמשיך דינים על המצרים.

הנה כי כן במכה הראשונה כששלח הקב"ה 

את משה להביא דין על המצרים, שלח אותו 

הקב"ה לומר לפרעה: "כה אמר ה' בזאת תדע 

כי אני הוי"ה, הנה אנכי מכה במטה אשר בידי 

דייקא,  בידי"  "אשר   - ביאור"  אשר  המים  על 

מחזיק  שאני  המטה  של  צד  באותו  כלומר 

בו  מכה  אני  העליון,  הקצה  בידי שהוא  תמיד 

שלא  יקראו  הוי"ה  שאותיות  כדי  היאור  את 

על  דין  להמשיך  כדי  לדם",  "ונהפכו  כסדרן, 

המצרים מהצירוף של השם בהיפוך הוה"י.

זו הוא מוסיף לבאר כמין חומר מה  בדרך 

את  הקב"ה  כששלח  בשלח,  בפרשת  שכתוב 

משה להוציא לישראל מים מן הצור )שמות יז-ה(: 

"ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם וקח אתך 

היאור  את  בו  הכית  אשר  ומטך  ישראל  מזקני 

ממנו  ויצאו  בצור  והכית  והלכת...  בידך  קח 

הקב"ה  לו  נתן  מה  לשם  ביאור  וצריך  מים". 

סימן להשתמש עם המטה: "אשר הכית בו את 

היאור". זאת ועוד, מדוע אמר לו הקב"ה: "קח 

בידך", שהרי ברור שיקח את המטה בידו כדי 

להכות בו את הצור.

בפרשתנו פרשת וארא דבר בעתו מה טוב 

רבינו  למשה  הקב"ה  שצוה  במה  להתבונן, 

על  שהביא  הראשונה  במכה  לפרעה  לומר 

אמר  "כה  ז-יז(:  )שמות  המטה  ידי  על  המצרים 

ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה אנכי מכה במטה 

אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם". 

וצריך ביאור מה היה כל כך מיוחד במטהו של 

משה רבינו, שהקב"ה בחר להביא על ידו את 

כל המכות על פרעה והמצרים. 

בספר  שהביא  במה  יאיר  דברינו  פתח 

לאסתר(  המלך  ויושט  ד"ה  )מגילה  משה"  "קהלת 

הקדוש  האלקי  המקובל  בשם  נפלא  ביאור 

לפרש  הי"ד,  זצ"ל  מאוסטרופאלי  שמשון  רבי 

הפסוק הנזכר: "הנה אנכי מכה במטה אשר בידי 

ביאור לשם מה אמר שהוא  וצריך  על המים". 

מכה את המים במטה "אשר בידי", שהרי ברור 

שהמטה יהיה בידו, ולכאורה היה מספיק לומר: 

"הנה אנכי מכה במטה על המים".

שמבואר  מה  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

בתרגום יונתן )שמות ב-כא(, כי משה רבינו מצא 

בתוך הגן של יתרו את המטה שנברא בששת 

והיה  השמשות,  בין  שבת  ערב  בראשית  ימי 

הקב"ה  שעתיד  המפורש  השם  עליו  חקוק 

"חוטרא  במצרים:  המופתים  בו  לעשות 

ומפרש  וחקיין  שמשתא,  ביני  דאיתבריאת 

עלה שמא רבא ויקירא, דביה עתיד למעבד ית 

תמהיא במצרים".

והנה ידוע מה שמבואר בספרים הקדושים, 

הוי"ה הוא ביושר  כי כאשר הצירוף של השם 

רמוז  לכן  גמורים,  רחמים  משפיע  הוא  הרי 

צו-יא(:  )תהלים  הכתוב  תיבות  בראשי  זה  צירוף 

כשהצירוף  כי  ה'ארץ,  ו'תגל  ה'שמים  י'שמחו 

הוא ביושר שמחים עליונים בשמים ותחתונים 

כשהצירוף  אבל  הרחמים,  המשכת  על  בארץ 

שהרחמים  מורה  זה  הרי  הוה"י  מהופך  הוא 

 תני טיר תים מהקד ת רבי תמת ן מא ספר טאלי זירש
הת טכים א ר חדת של המכ   במפה מתה תחק ק שלי  התם המט רת
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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

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

ד

או אז הבינו הכל, שהרכבת התעכבה בקרעסטיר 
אל  להגיע  אמור  שהיה  יהודי,  אותו  מחמת  רק 
הצדיק למלווה מלכא, ולכן לא יכלה לצאת לדרכה 

עד שירד האיש, ויהי לפלא!
גאב"ד  מקאפוואר,  זצ"ל  אונגר  הגרי"ש  וסיפר 
קהל 'חוג חתם סופר' בני ברק יצ"ו, שפעם אחת 
העיר   אל  אדר  ז'  ביום  אונגארין  בארץ  בנסיעתו 
קאליב, להשתטח על ציון הקודש של הרה"ק רבי 
היו  שכידוע  זי"ע,  זצוק"ל  מקאליב  אייזיק  יצחק 
ביומא  לקאליב  בהונגריה  מאחב"י  הרבה  נוהרים 
פגש  ברכבת  ובנסיעתו  אדר.  ז'  הגדול  דהלולא 
ביהודי אחד שהתגורר בעיירה סמוכה לקרעסטיר, 

והיה מסתופף בצל הקודש בקרעסטיר. 
שלא  מאוד  מקפיד  שהיה  חסיד,  אותו  לו  וסיפר 

להחסיר אף לא מוצאי שבת אחת אצל הרבי ר' ישעיה'לי, 
והשתתף ביותר מאלף סעודות מלוה מלכא בקרעסטיר!

היה לו לחסיד זה 'חמור', שהיה רוכב עליו כל מוצאי שבת 
מביתו אל העיירה קרעסטיר לטיש של מלווה מלכא וחזרה 
לביתו. – בשבוע שלאחר פטירת הרה"ק רבי ישעיה'לי זי"ע, 
החמור  לפתע  נעלם  קודש  שבת  מוצאי  עת  הגיע  כאשר 
הוותיק מן הבית, כל החיפושים אחריו העלו חרס, רק לאחר 
כמה שעות ראוהו חוזר לבדו מן הדרך בואכה קרעסטירער. 
מוצאי שבת לצאת  בכל  – התברר שמרוב שהורגל החמור 
לדרך זו הלוך ושוב, יצא אפוא לבדו גם באותו מוצאי שבת 

בגפו, ועשה את כל הדרך לקרעסטיר הלוך ושוב! 
ללמדנו עד היכן מגעת השפעת הצדיק, שזה החסיד היה כל 
כך דבוק ברבו, עד שחדרה ההשפעה בכל אשר לו, ואפילו 

בחמורו!
]'טיב הזכרונות' הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר זצוק"ל, עיין שם עוד באורך בזה[

• ~ • ~ •
הגה"ק מטשיבין בעל 'דובב מישרים' זצוק"ל, היה מפורסם 
הקדושה  התורה  מעיינות  שכל  התורה,  כשר  העולם  בכל 
פתוחים בפניו, וכל רז לא אניס ליה. גאוני הדור היו משחרים 
לפתחו, לקבל אולפן תורתו הקדושה, ולפשוט ספקותיהם 

בפניו.
ניטש  בדורו,  האדמורי"ם  מגדולי  אחד  עם  פעם  בפגישתו 
וויכוח ביניהם אודות איזה דיוק לשון בירושלמי, זה אומר כך 
הוא לשון הירושלמי וזה אומר לא כי אלא כך לשונו. על אתר 
אמרו 'ניתי ספר ונחזי', שלפו את התלמוד הירושלמי מתוך 
ארון הספרים, פתחו במקום המדובר, ונמצא הצדק עם אותו 

אדמו"ר, ומצאו כתוב בדיוק כפי שאמר הוא. 
מבקיאותו  מתפעל  רב  שהטשיבינער  צדיק  אותו  כשראה 
העצומה בלשונו המדויק של הירושלמי, סיפר לפניו שבכל 
חש  הוא  מלכא',  מלווה  'סעודת  סיום  אחר  שבת  מוצאי 
שמחה מיוחדת על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו בשמירת 

שבת קודש, ועריכת המלווה מלכא, ולכן קבע לעצמו שיעור 
מיוחד באותו עת הרצון בתלמוד ירושלמי, כדי לעשות בזה 
השבת.  השפעות  כל  ולשמור  להכיל  ברכה'  מחזיק  'כלי 
מגילת  בפסוקי  וביטחון(  אמונה  )מאמר  ז"ל  הרמב"ן  מדברי  כנודע 
ירושלם בצבאות  בנות  "השבעתי אתכם  ז(:  )ב,  שיר השירים 
או באילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד 
כלי  לעשות  שצריך  וכלי,  'חפץ'  מלשון  שהוא  שתחפץ", 
טוב לשמירת התעוררות האהבה, שלא תפוג ותתמוגג ולא 

יישאר ממנה כלום.
אם כך, אמר הטשיבינער רב, מובן היטב בקיאותכם הנפלאה 
הרצון  עת  סגולת  את  בו  שיש  כזה  לימוד  שכן  בירושלמי, 
ורבה  פרה  והוא  מיוחדת,  ברכה  בו  שורה  מלכא,  דמלווה 

ועושה פירות טובים.
]סעודת מלווה מלכא בהיכל ישיבת שבתי, כסליו תשע"ב[

• ~ • ~ •
יורוביץ' זצוק"ל, דיין ומורה  סיפר מו"ר הגה"צ רבי אברהם 
היתה  הוריו  שבבית  ת"ו,  עיה"ק  פה  החרדית  דהעדה  צדק 
תבשיל  קודש  שבת  במוצאי  שבוע  בכל  מכינה  ע"ה  אמו 
מיוחד לכבוד 'סעודת מלווה מלכא', באומרה שאין זה נאה 
לכבודו של דוד המלך ע"ה שיאכלו בסעודתו רק מן השיריים 
מיוחד  מאכל  גם  להוסיף  צריך  אלא  השבת,  סעודות  של 

לכבוד האי סעודתא מעליא.
אחת הסגולות של 'סעודת מלווה מלכא' היא, שניתן לזכות 
בה להתעוררות מיוחדת, גם מי שבמשך השבת אולי לא זכה 
להתעורר כראוי מקדושת השבת, הרי במוצאי שבת יוכל גם 
הוא להתקרב אל הקודש. כדוגמת 'נעילה' דיום הכיפורים, 
ובעשרת  המקודשים  אלו"ל  בימי  התעורר  שלא  מי  שאף 
נעילת שער  בעת  מיוחד  לו שער  נפתח  הרי  ימי התשובה, 
כנודע, וכמו כן הוא בסעודת מלווה מלכא, שנפתחים שערים 
מיוחדים בנעילת השבת. כדמוכח בתפילת 'ריבון העולמים' 

דמוצאי שבת: "ופתח לנו ה' אלקינו שערי רצון וכו"'.
וסיפר לי איש נכבד על אביו זצ"ל, שהיה תלמיד חכם מופלג, 

ובעת שכבו על ערש דוי במוצאי שבת קודש, שעות 
סעודת  על  וויתר  לא  נשמתו,  יצאה  בטרם  ספורות 
ידיו,  נטל את  נפש עצומה  ובמסירות  מלווה מלכא, 
מלכא  דדוד  סעודתא  לכבוד  החלה  מן  כזית  ואכל 

משיחא, כדרכו בקודש מדי שבת בשבתו.
זכורני בהיותי בצל הקודש, בביתו של  כיוצא בדבר 
במוצאי  זצוק"ל,  יורוביץ  אברהם  רבי  הגה"צ  רבינו 
שבת האחרון לחייו עלי אדמות, ימים ספורים בטרם 
במסירות  עצמו  שהתיישב  השמימה,  בסערה  עלה 

נפש לסעודת מלווה מלכא.
מלווה  סעודת  חשיבות  על  הצדיקים,  מאמר  ונודע 
מלכא, וסעודת ראש חודש, שמרן המחבר בשולחן 
שאין  מיוחד  סימן  לשניהם  עשה  חיים  אורח  ערוך 
הן  בלבד.  הסעודה  מצות  של  אחד  סעיף  אם  כי  בו 
במוצאי  שולחנו  אדם  יסדר  "לעולם  ש(:  )סימן  שבת  במוצאי 
שבת כדי ללוות את השבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית". 
)סימן תיט(: "מצוה להרבות בסעודת  וכן בסעודת ראש חודש 

ראש חודש" ע"כ.
מלוה מלכה  סעודת  ז"ל, שבכוח  האר"י  מרן  דברי  וידועים 
דבר  כל  כי  פנימה,  האדם  בנפש  השבת  קדושת  לשמירת 
שתשתמר  כדי  לחול,  קודש  בין  'ממוצע'  צריך  שבקדושה 
קודש  בין  לחבר  מאוד  קשה  כאשר  והתעוררותו.  קדושתו 
וסעודת  ביניהם,  המחבר  הממצע  דבר  צריך  ולכן  לחול, 
לשמר  קודש  השבת  קדושת  את  מחברת  מלכא  מלווה 

השפעתה אל ימות החול, לכל ימי השבוע הבא. 
אחד מגדולי צדיקי המקובלים בעיר 'תל אביב' של מעלה, 
היה המקובל הרה"צ רבי אברהם פיש זצוק"ל, הוא התפרסם 
בכל קהילות ישראל בישועות הגדולות שהיו פועלים אצלו 
בעתותי סעודות 'מלווה מלכא' שהיה עורך ברוב עם הדרת 
מלך. מכל ערי ארץ הקודש היו נוהרים לבית מדרשו, והיה 
מקבל את כולם באנפהא נהירין בנהירו עילאה, ומחלק לכל 
אחד ואחד 'שום וסוכר', והיה אז עת רצון גדול אצלו לפעול 

ישועות גדולות כנודע ומפורסם.
מלווה  בסעודת  אצלו  להשתתף  שזכיתי  פעמים  כמה 
מלכא, והבחנתי שאם ראה יהודי שאינו אוכל מן הסעודה, 
סועד  שאינך  אותי  אתה  מצער  מדוע  לפניו,  מתלונן  היה 
מסעודתא דדוד מלכא משיחא?! והיו משתתפים עמו כמה 
מחבורת המקובלים הצדיקים, כמו הסנדלר הקדוש זצוק"ל, 
והמקובל הנודע הרה"צ רבי יוסף ואלטוך זצוק"ל, וכל שאר 

חבורתא קדישא הידועה.
ובזכות סעודתא דדוד מלכא משיחא, נזכה להיוושע בדבר 
ישראל בביאת  בית  ולישועה הכללית של  ורחמים,  ישועה 
בן דוד משיחו הולך תמים, ולגאולה השלמה במהרה בימינו, 

אמן.
]פרטיות קובץ 140911[
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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

     פיצוץ של השגחה   
71 משכונת גילה התחלתי עם  את הנסיעה  על קו 
ירדתי מהאוטובוס מצאתי  בידי, כאשר  שני תיקים 

את עצמי אוחז בתיק אחד בלבד...
התיק החסר היה תיק עם הטלית ותפילין שלי...

החברה,  של  אבידות  למחלקת  התקשרתי  תיכף 
באופן  למחלקה  אגיע  יומיים  בעוד  כי  לי  שאמרו 
במוחי  הצטייר  מיד  מבוקשי,  את  ואמצא  מסודר 
והחבלן  חשוד  בחפץ  שמדובר  יחשבו  כי  תרחיש 
התפילין  עם  התיק  את  לפוצץ  עלול  המשטרתי 
שהעבירו  למשטרה  טלפנתי  למעשה  מממחשבה 
כי התיק בקו  ובקשתי לדווח  אותי למחלק החבלה 
71 הינו תיק תפילין ושלא יפוצצו אותה חלילה, אלא 
שבתגובה אמרו לי כי אין מצב כזה! כל חפץ חשוד 

מפוצצים ויהי מה...
להציל  מצב  בכל  מנסה  מראשי  ניגרה  קרה  זיעה 
הרב  הממון  מחמת  להצילם  לא  אם  התפילין  את 
פיצוץ  של  מביזיון  להצילן  הפחות  לכל  עולות  שהן 

מבוקר...
ליד  ברמות  שגרה  משפחה  בקרובת  נזכרתי  
המסוף התקשרתי ובקשתי ממנה אם תוכל לחכות 
את  תמצא  אם  ולבדוק  הסופית  בתחנה  לאוטובוס 

תיק התפילין...
כעבור זמן קצר חזרה אלי ועדכנה אותי שהאוטובוס 

כבר עזב את המסוף ויצא לסיבוב נוסף...
חציתי את הכביש והמתנתי לקו 71 בתקוה שהתיק 
עדיין עליו אך בתחנה עצרו שני אוטובוסי קו 71 זה 

אחר זה...
עליתי על הראשון ושאלתי את הנהג אם מצא תיק 
השני,  לאוטובוס  רצתי  בשלילה  משנעניתי  ותיכף 
הנהג היה חביב ואמר לי שעכשיו המתינו בפקק חצי 

שעה עקב חפץ חשוד באוטובוס קן 71 אחר...
חשבתי שאני מתפלץ, התקשרתי למשטרה לבקש 
את החפץ החשוד שעתה פוצצו, אך אמרו לי שזה 

יגיע רק עוד יומים לתחומה...
במשטרה  החבלה  למחלקת  התקשרתי  ויתרתי  לא 
שם ענה לי האחראי, והזמין אותי לאסוף את התיק 

מתחנת הקישלה הממוקמת בעיר העתיקה.
נסעתי לשם, משהגעתי קיבל את פני האחראי שהיה 

נחמד ורך כלפי...
שפוצץ  התיק  את  לאסוף  באתי  כי  הבין  מיד  הוא 
והוא הגישו לידי באומרו: "הא לך האבידה שלך!!!"

מתוכו  הוצאתי  ורחימו  ובדחילו  התיק  את  לקחתי 
את הטלית שהייתה קרועה לחלוטין ומחוררת לגמרי 
התפילין  את  שלפתי  כבד  בלב  הפיצוץ.   מחמת 
כשלהפתעתי הרבה הן נותרו שלימות ללא כל פגע, 

בדקתי שוב ושוב והתפילין שלימות לחלוטין!!! 
שאלתי את האחראי אם זה הגיוני מה שעיני רואות? 
פעם  כל  'בהשגחה'!!!  זה,  ככה  "כן,  בתגובה:  והוא 
שאנחנו מפוצצים תיק עם תפילין התפילין נשארות 

שלימות!!!"
בהזדמנות זאת אני רוצה לבקש סליחה ומחילה מכל 
אלו שנגרם להם עיכוב בגללי בדרכם למחוז חפצם
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

מלווה מלכא
נראה לפרש בהקדם מאמר הרה"ק הרבי 
ר' אלעזר מליז'ענסק זצוק"ל, בשם אביו 
מרן הרה"ק בעל "נועם אלימלך" זצוק"ל 
של  טובים  זמנים  ארבעה  שישנם  זי"ע. 
עת הרצון, שאפשר לפעול בהם ישועות 
נשגבות. האחת בסעודת "מלווה מלכה", 
את  מלווים  ובה  השבת  לאחר  שהיא 
של  "שביעי  היא  והשנית  ב"ה.  המלך 
פסח", בעת יציאת חג הפסח. והשלישית 
היא "שמחת תורה", ביציאת חג הסוכות. 
והרביעית היא "זאת חנוכה", ביציאת חג 

החנוכה.
ופירש טעמא, כי עת ההודאה על העבר פותחת צינורות טובים 
אדם  של  שמטבעו  רבות.  וישועות  ברכות  להמשיך  ומוכשרים 
הישועה  לאחר  אך  וישועה,  טובה  כשצריך  ולהתחנן  לבקש 
והטובה מהרה מתרגל אליה, ואינו נותן לב להודות ולשבח את 
בוראו על העבר בטובה שעשה עמו. – ולפיכך כאשר איש ישראל 
נותן אל לבו להודות ולהלל על העבר, הרי נעשה בזה עת רצון 

גדול ]עיין רש"י ז"ל פ"ק דברכות )ד: ד"ה זה הסומך( עי"ש[. 
להשם  ישראל  מודים  כאשר  מלכא",  "מלווה  בסעודת  ולכן 
וחסדו,  טובו  ברוב  לנו  שהעניק  היפה  השבת  מתנת  על  יתברך 
נאה, נעשה מזה עת הרצון  ויוצאים ללוות את השבת בסעודה 
הראוי ומוכשר להריק ברכה לישראל. וכן בנעילת חג הפסח וחג 
החג  על  והודיה  שבח  בהם  יש  שכולם  חנוכה,  ובזאת  הסוכות, 

שעבר עלינו לטובה. 
וגאלתי,  והצלתי,  "והוצאתי,  דידן:  בפרשא  אומר  הוא שהכתוב 
ולקחתי". – אך אחר כל זאת "וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא 
המוציא  מי  תיכף  אתכם מתחת סבלות מצרים", שלא תשכחו 
והגואל אתכם, אלא תזכרו אף לאחר גאולתכם, להודות להשם 
יתברך ולשבח לפניו על כל הטובה שעשה עמנו בהוציאו אותנו 
עיקר מצות  כל  וזה  נטויה.  ובזרוע  ובמפותים  באותות  ממצרים 
פעמים  עשרות  עליה  מצווים  שאנו  מצרים",  יציאת  "זכירת 

בתורה. 
ולפי דרכנו למדנו, גודל חשיבת 'סעודת מלווה מלכא', ללוות את 
השבת קודש בזמירות שירות ותשבחות, להודות להשם יתברך 

על המתנה היפה והטובה שנתן לבני ישראל ושבת שמה.
 ]על פי "טיב התורה" בפרשתנו[

• ~ • ~ •
מעשה שישבו תלמידי מרן הבעל שם טוב הקדוש זי"ע במוצאי 
שבת קודש לסעודת מלווה מלכא, והיו משוררים הזמירות של 

מוצאי שבת בנגינה ערבה ונעימה, כדרכם של חסידים.
העלמים"  "ריבון  תפילת  את  גם  משוררים  היו  הזמירות  בין 
כל  פתיחת  את בקשת  בה  כנהוג, שמבקשים  מוצאי שבת  של 
השערים, ומפרטים על פי סדר א' ב' את כל שערי הרצון. כמ"ש: 
"ופתח לנו ה' אלקינו בזה השבוע ובכל שבוע, שערי א'ורה, שערי 

ב'רכה, שערי ג'ילה וכו'".
השערים  מאלו  שער  איזה  התלמידים,  בין  וויכוח  נפל  והנה 
אומר  וזה  בכה  אומר  זה  ביותר,  החשוב  הוא  בתפילה  הנזכרים 

בכה.
באותה שעה ישבה בתו הצדקת של רבינו הבעל שם טוב הק', 
מרת אדל ע"ה, בעזרת הנשים, וכששמעה את וויכוח התלמידים 
אמרה להם, שנראה השער החשוב ביותר הוא: "שערי סייעתא 
ממילא  הרי  דשמיא'  'סייעתא  לאדם  לו  יש  אם  שכן  דשמיא", 

מובטח הוא שיצלח בכל ענייניו בברכה והצלחה.
]קונטרס 'טיב העשה' חלק ז', ערך בעל שם טוב[

• ~ • ~ •
רבי  הרה"ק  שהיה  המצוות  אחת 
מהדר  זצוק"ל  קרעסטירער  ישעיהל'י 
'סעודת מלווה מלכא'.  היתה  ביותר,  בה 
בכל שבוע בהגיע עת מוצאי שבת קודש, 
קרעסטיר,  בחצר  גדולה  המולה  החלה 
המדרש  לבית  נהרו  המונים  המונים 
נערכת  הסעודה  והיתה  ומרחוק,  מקרוב 

ברוב עם הדרת מלך. 
בחצירו  שוחטים  היו  שבת  מוצאי  בכל 
סעודתא  לכבוד  במיוחד  עגל  או  כבש 
כל  את  ומכינים  משיחא,  מלכא  דדוד 
בשרו עבור ציבור האורחים הענק שהגיעו להשתתף בטיש של 
כל  את  לעשות  הספיקו  איך  תמהתי,  ומתחילה  מלכא.  מלווה 
המלאכה למן תחילת השחיטה והמריטה והניקור והמליחה ועד 
הבישול של כל הבשר הרב, שיהיה מוכן ועומד לקראת 'סעודת 
היו  רוב  פי  שעל  החסידים,  מזקני  שנודעתי  עד  מלכא'.  מלווה 
צולים את בשר העגל על האש, ובכך היתה המלאכה מסתיימת 

במהרה.
'סעודת  בכוח  הקדוש  הצדיק  פעל  ונשגבות  רבות  ישועות 
מלווה מלכא', והיה נוהג לחלק 'שום' ]קנאביל[ ו'סוכר' ]צוקער[ 

לסגולה כידוע.
רק  היתה  לא  שבתות,  במוצאי  'קרעסטיר'  העיר  אל  הנהירה 
הקרובים  והכפרים  הערים  מכל  גם  אלא  עצמה,  העיר  מרחבי 
סטאנציע[  ]באן  רכבת'  'תחנת  היתה  לא  מתחילה  והרחוקים. 
בקרעסטיר, מחמת היותה עיירה קטנה שבמחוז נידח בהונגריה, 
הסמוכה,  הגדולה  העיר  בתחנת  לרדת  צריכים  היו  הבאים  וכל 
ומשם להגיע בעגלות או ברגל עד קרעסטיר. אך כשראו בהנהלת 
להגיע  רבים, שחפצו  יהודים  הנהירה ההמונית של  הרכבת את 
להיכל קדשו של הצדיק, הוכרחו להתקין תחנת עצירה לרכבת 

גם בקרעסטיר עצמה.
זו,  אחר  בזו  הרכבות  שנהרו  בעת  אחת,  שבת  במוצאי  פעם 
יהודים בתחנת קערסטיר שהגיעו למלווה מלכא,  ופלטו מאות 
ושריקת  הדלתות  סגירת  ולאחר  ברציף,  הרכבות  אחת  נעצרה 
המשרוקית ניתנה האות, הדגל הונף כסימן לקטר שייצא לדרכו, 
המסילה  על  ונתקעה  במקומה,  הרכבת  נבלמה  מה  משום  אך 
הרכבת  שעל  הצוות  אחורה.  ולא  קדימה  לא  לזוז,  יכולת  באין 
את  הרבה  איחרה  כבר  זו  שרכבת  מה  מלבד  שכן  מאוד,  נלחץ 
בדרך  שהיו  רבות  רכבות  גם  עיכבה  היא  הרציף,  מן  יציאתה 
הרכבת  הרציף, מחמת  אל  להיכנס  יכלו  ולא  לאחריה במסילה, 

העומדת שם תקועה. 
אנשי המלאכה שמתוך הרכבת עצמה, ואף אלו שהוזעקו אליה 
גורם  את  לאתר  בניסיונם  רב,  זמן  עמלו  המקומית  התחנה  מן 
רעש  בידם.  חרס  העלו  אך  לנסוע,  הרכבת  מן  המונע  התקלה 
מכאן,  ואלו  מכאן  צועקים  אלו  במקום,  נעשה  גדולה  והמולה 
אחד  יהודי  פתאום  לו  התעורר  ובלגן  צעקות  אותם  כל  ומתוך 
קורה  מה  בחופזה,  שאל  בהלה  ומתוך  הקרון,  בתוככי  שנרדם 
כאן? היכן אנחנו נמצאים? – סיפרו לו הנוסעים שהם 'תקועים' 

כאן זה עידן בתחנת קרעסטיר, ואינם יכולים להמשיך בדרכם.
רגע אחד! צעק האיש, קרעסטיר אמרתם? הלא אני צריך לרדת 
בתחנה זו! הוא תפס תיכף את התיק בידו, ואץ רץ לפתחי הקרון, 
ויצא מהרה החוצה, בדרכו אל בית מדרשו של הצדיק לסעודת 
הרכבת,  מן  האיש  שירד  ברגע  פלא,  זה  והנה   – מלכא!  מלווה 
הופעל הקיטור, הרכבת הותנעה ויצאה לדרכה, כמי שלא היה בה 

שום תקלה כלל... 

ג

ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ֱאֹמר  "ָלֵכן 
ֲאִני ה', ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם כו' 
י.  י, ְוָלַקְחּתִ י, ְוָגַאְלּתִ ְלּתִ ְוִהּצַ
י ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם  ם ּכִ ִויַדְעּתֶ

ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם וגו'": 
)ו, ו-ז(

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

ימי התענית
יום חמישי

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

המבואר בשו"ע )סי' תקע"ב(.
ביום  להתענות  שנהגו  והטעם  ב. 
חמישי כתב האליהו רבא )סי' תרפ"ה 
שסובר  הלבוש  דברי  לפי  י"א(  ס"ק 

הוא  שובבי"ם  של  התענית  שכל 
דבשנה  משום  העיבור,  בשנת  רק 
להפיל  הנשים  עלולים  מעוברת 
להתענות  תקנו  ולכן  עובריהם, 
מתענים  ולפ"ז  שובבי"ם,  תענית 
וכדאיתא  חמישי  ביום  דוקא 
בגמרא תענית )דף כז( דאנשי מעמד 
התענו והתפללו ביום חמישי לבל 
ולכן תקנו  פרי בטנה,  תפיל אשה 

דהתענית יהיה ביום חמישי.
ג. עוד טעם שנהגו להתענות ביום 
חמישי כתב בליקוטי מהרי"ח )ח"ג 
הרה"ק  בשם  שבט(  טבת  חודש  מנהגי 

דבאמת  זיע"א  ושמש  מאור  בעל 
היו צריכים להתענות ביום השישי 
כיון שהוא נגד מדת היסוד שהוא 
מחמת  אך  כידוע,  שישית  מדה 
לכן  שבת  בערב  להתענות  שא"א 
וכן  עכ"ד,  חמישי  ליום  מקדימין 
המקומות,  בכל  פשוט  המנהג 

להתענות דייקא ביום חמישי.
ד. ועיין בשערי תשובה )סימן תרפ"ה 
חודש  ראש  כשחל  שדן  סק"ב( 

אם  חמישי,  ביום  בשבט  ט"ו  או 
תרומה  בפרשת  להשלימו  אפשר 
תצוה או כיון שנדחה ידחה עי"ש, 
היה  שהמנהג  נראה  מזה  עכ"פ 
ביום חמישי, מדלא  רק  להתענות 
כתב שאפשר להתענות ביום אחר 

וכש"נ.
יום שני וחמישי

ה. בטור ובשו"ע )או"ח סי' קל"ד( כתוב 
שהטעם שאומרים תחנונים )תפילת 
וחמישי, לפי שהם  והוא רחום( בשני 

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

)סי' קל"ד( ובשו"ע )לקמן סי' תק"פ ס"ג(

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

בהם  המתענה  ולכן  הדין  מדות 
ע"י  הגבורה  דיני  להמתיק  יכוין 
החסד ודיני ההוד ע"י הנצח עכ"ל.

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

בכמה  המנהג  היה  וכן  עי"ש, 
וחמישי  בשני  להתענות  מקומות 
בימי השובבי"ם, וכדהובא מנהג זה 
בביאה"ל )סי' תקס"ו ס"ב ד"ה ויש נוהגים(.

יום ששי
רמ"ט  סימן  )או"ח  המחבר  ח. 
ג'( כתב דדרך אנשי מעשה  סעיף 
להתענות בכל ערב שבת, והטעם 
בלילה  לאכול  תאבים  שיהיו  כדי 

)מ"ב שם ס"ק י"ח(.

דאין  הסכימו  האחרונים  אבל 
שלא  כדי  שבת,  בערב  להתענות 
יכנס לשבת כשהוא מעונה )ב"ח שם, 

מג"א שם ס"ק ז', מ"ב שם ס"ק י"ח(.

אמנם השו"ע הרב )שם סעיף י"ב( כתב 
לכתחילה  תענית  קובעים  דאין 
מעט  שיטעום  אא"כ  שבת,  בערב 
קודם קבלת שבת, כדי שלא יכנס 
לשבת כשהוא מעונה, וכ"כ במקור 
אין  שב"ק  שבערב  תי"ז(  )סי'  חיים 

להשלים התענית.
רצופות,  מתענה  אם  אולם  ט. 
)טיב  היום  כל  להתענות  לו  מותר 

ההלכה(.

אפשר  שובבי"ם  תעניות  והנה 
לקובעם ביום ששי, כדברי המחבר 
)הנ"ל( כיון שאם יתענו באחד מימי 

השבוע, יכול לגרום לביטול תורה, 
סעיף  )שם  הרב  בשו"ע  כתב  וכבר 
יכנס לשבת  י"ב( שאיסור זה שלא 

הוא,  קל  איסור  מעונה,  כשהוא 
לקבוע  שלא  אלא  לו  חששו  ולא 
כשאפשר  לכתחילה,  התענית  בו 
ובפרט  )עכ"ל(,  אחר  ביום  לקובעו 

אם אינו משלים התענית.
שידוע  קדמון,  מנהג  כבר  והוא  י. 
בו  היסוד,  מדת  הוא  הששי  שיום 
מסוגל ביותר לתקן תיקון זה מדה 
של אותו היום, בסוד הכתוב )שמות 

ט"ז ד'( דבר יום ביומו.

וגם המנהג להתענות ביום הששי 
הוא מהדרכות של הרה"ק מהר"ם 
וכן  כנודע,  זי"ע  מטשערנאביל 
אנ"ש,  לכל  הצה"ק  בניו  הדריכו 
שיתענו תעניות אלו של שובבי"ם 
פ'  יחזקאל  הדברי  )ומביאו  הששי  ביום 

שמות(. 

■ הטוב והמטיב ■
מעשה באחד מן החסידים שבא לו אצל הרה"ק המגיד ממזריטש זי"ע ושאלתו בפיו: "אמור חז"ל )ברכות נד:(: "חייב אדם לברך 
על הרעה כשם שמברך על הטובה", ופירשו בגמרא שצריך לקבל את הרעה באותה שמחה שמקבל את הטובה. וקשה, הכיצד 
אפשר לשמוח על הרעה באותה מידה ששמח בטובה?! הלא הדברים הרעים כואבים ומציקים לאדם עד דכדוכה של נפש 

והיאך ישמח בהם?! השיב לו המגיד הק': "גש נא לבית המדרש ושאל שם את רבי זושא, הוא כבר יסביר לך היטב היטב!
נכנס החסיד לבית המדרש ומצא שם את הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע ]אשר יומא דהילוליה חל השבוע ב' שבט[, שכידוע היה עני 
מרוד ורוב ימיו היה מדוכא ומעונה בלי שיעור. ניגש אליו וסיפר לו שהרבי שלח אותו אליו בכדי שיבאר לו כיצד אפשר לברך 
על הרעה בשמחה כשם שמברך על הטובה. ענה לו רבי זושא: "תמה אני מדוע רבנו שלח אותך דווקא אלי, היה לו לשלוח 
אותך למי שעברו עליו רעות בימי חייו, שיסביר לך איך אפשר לקבלם בשמחה, אבל אני מימי לא אירע לי שום דבר רע, כיצד 

אוכל להסביר לך על דבר שמעולם לא חזיתי מבשרי?"
כשמוע החסיד את דברי רבי זושא, שנאמרו בפשטות ובתמימות, הבין כי לזאת כיוון המגיד וזה התשובה לשאלתו, כל כך 
היתה ישרה בעיני הרבי ר' זושא הנהגת השי"ת עמו עד שלא הרגיש כלל שהוא שרוי ברעה, הרי הקב"ה עושה עמו רק טובות...

עולם הבא כולו הטוב והמטיב
דבר זה כבר מובא במשנה )ברכות נד.( וגם נפסק בשולחן ערוך )אורח חיים סימן רכב סעיף ג(: "חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה 
ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה, כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיון שמקבל מאהבה מה שגזר 
עליו השם נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו". אבל חילוק יש בין הברכות, שעל הדברים הטובים 

מברך "ברוך הטוב והמטיב" ועל הדברים הרעים מצדיק את הדין ומברך "ברוך דיין האמת".
דבר זה עבודה תמידית יש בה, שיאמין בכל המאורעות שעוברים עליו, בין הטובות ובין הרעות, כי הכל מאת השי"ת, וכמובן 
שעיקר העבודה הוא האמונה בעת צרה שהכל מאת השי"ת ולקבלם באהבה, כי מה אין זה רבותא כל כך להאמין בשעה שהכל 
הולך אצלו כשורה, וכאשר שרוי האדם בצער ומצוק ואפילו הכי הוא מניח את מבטחו בהשי"ת ומקבל עליו את הדין באהבה 

ובשמחה, זה מוכיח כי אכן ראוי הוא להיקרא מאמין ובעל בטחון.
אולם לפלא ייחשב, כי בעוד ובעולם הזה יש חילוק בין הברכה שמברך על המקרים הרעים לבין הברכה שמברך על המאורעות 
הרעות, הרי שבעולם הבא אין שום חילוק בזה, וכדמובא בגמרא )פסחים נ.(: "אמר רבי אחא בר חנינא, לא כעולם הזה העולם 
הבא, העולם הזה על בשורות טובות אומר 'ברוך הטוב והמטיב' ועל בשורות רעות אומר 'ברוך דיין האמת', לעולם הבא כולו 

'הטוב והמטיב'".
הדברים  גם  כי  האמת  את  משיגים  ושם  המאירה,  כבאספקלריא  רוחנית  לראייה  זוכים  הבא  בעולם  כי  הדברים,  ביאור 
שבראייתנו הגשמית והמוגבלת נראים כדברים רעים, הרי שעל פי האמת טובים הם 'ומפי העליון לא תצא הרעות', ורק בעולם 

הזה שאין לנו עיני השכל כל כך בזיכוך, איננו יכולים לראות את הטוב הטמון במקרים הרעים.
כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

אכן, הצדיקים והחסידים אשר זיככו וצירפו את החומר שבהם, זוכים להגיע למדרגה גדולה זאת, וגם כאן בעולם הזה הם 
זוכים להיות בני העולם הבא, עד אשר אצל אלו הצדיקים אין שום חילוק ונפקא מינה בין רעות לטובות, בכל הקורה עמהם 

הם רואים רק את טוב וחסד.
וכפי שאנו מוצאים ברבי עקיבא, הגמרא )ברכות ס:( מספרת עליו כי הלך בדרך והחשיך עליו היום, נכנס לעיר הסמוך ובקש לשהות 
בצל קורתם עד אור הבוקר, משסירבו הללו לקבל אותו לא נותרה בפניו ברירה אחרת אלא להישאר כל הלילה בשדה מחוץ 
לעיר, מקום של לסטים וחיות רעות, אך רוחו לא נפלה בקרבו והתחזק ואמר: "כל מה דעביד רחמנא לטב" ]= כל מה שעושה 
השי"ת הוא טוב[, אך עדיין לא נגדשה הסאה, כי באמצע הלילה נשבה רוח וכבתה את הנר שהיה לו להאיר, ולפתע הגיע חתול 
ואכל את התרנגול שלקח עמו, ולא עוד אלא הגיע ארי טורף וטרף את חמורו, הוא נשאר על אם הדרך ריקן מכל במקום חושך 

וצלמוות מחוץ למקום יישוב, אבל על כל מקרה ומקרה שנעשה עמו אמר רבי עקיבא: "כל מה דעביד רחמנא לטב".
לאחר מעשה נודע כי כל מה שאירע עמו באותו לילה לא היו אלא למען הצילו מן הצרה, כי באמצע הלילה פשטו גייסות על 
העיר ההיא ונטלו עמם את כל בניה בשבי, ואך למותר לחשוב מה היה עולה בגורלו של רבי עקיבא אילו היו נותנים לו מקום ללון, 
ולא זאת בלבד אלא שגם מה שנכבה נרו ונטרפו חמורו ותרנגולתו היו רק בכדי לא ירגישו בו הגייסות ולא ילכדוהו בשחיתותם.

בהתבונן במעשה זה נחזה דבר נפלא, כי הנה בשעה שאמר רבי עקיבא "כל מה דעביד רחמנא לטב", לא היה זה אחר שנודע לו 
כי כל המכות שקבל היו רק בכדי להצילו מן השבי, אלא הוא אמר זאת בשעה שהיה נראה לו כי יורד הוא מדחי אל דחי, ואפילו 
בשעה קשה זו לא כלא שפתיו מלומר "כל מה דעביד רחמנא לטב". אין זאת אלא כי הצדיקים והקדושים על ידי עבודתם 
זוכים להגיע ולהשיג בהאי עלמא את הדרגה של בן העולם הבא אשר שם מברכים 'הטוב והמטיב' גם על הדברים הרעים כי 

הם זוכים לראות שאפילו הדברים הרעים המה טובים במקורם כשכלפי חוץ נראה כרע בלבד.
והא  ראיה שרבי עקיבא לא ראה את הרעה שבתוך הצרה, כי באותה שעה שהוציאוהו להריגה וסרקו את בשרו במסרקות של 
ברזל )ברכות סא:(, הרי לא זו בלבד שקבל עליו עול מלכות שמים, אלא הוסיף ואמר לתלמידיו: "כל ימי הייתי מצטער על פסוק 

זה, 'בכל נפשך' - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו".
זי"ע,  אדלר  נתן  רבי  והקדוש  הגאון  רבו  על  זי"ע  סופר'  ה'חתם  ורבנא  מרנא  שהעיד  נוראה  עדות  לזה  להסמיך  יש  גם  כך 
שכשנפלה על ראשו צרה איומה, בעת שבתו יחידתו מתה על פניו בעודה נערה, והעיד התלמיד על הרב כי בירך את ברכת 
'ברוך דיין האמת' באותה שמחה כמו שהיה בשמחת תורה בשעת הריקודין קדישין חבוק ודבוק בספר התורה. והוא מאותו 
טעם האמור שאנשים גדולים כאלו, באמונתם החזקה ידעו שאין בעולם דבר שהוא רע, והיו סמוכים על הבורא שהכל רחמים 

גמורים ממש, אפילו כשלא רואים אותם בעיניהם.
הראנו ה' חסדך

ואם כי אנו איננו מגיעים לשולי אדרתם של אלו קדושי העליון ושרפי מעלה, אבל בכל זאת עלינו לילך בדרכיהם עד כמה 
שידינו מגעת, על כל פנים להרגיל לשוננו לומר על כל מקרה ומקרה "כל מה דעביד רחמנא לטב", כפי שמבקש מאתנו התנא 
עיננו אל השי"ת ומתחננים "הראנו ה' חסדך")תהלים פה,  ומייחלים  יחד עם זאת מבקשים אנו  רבי עקיבא )שם בגמרא(. 
ח( וכדרך שהיו צדיקים רגילים לפרש כי למרות כי מאמינים אנו שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, מכל מקום חפצים אנו 

בחסדים כאלו שגם בעיניים הגשמיות נוכל לראות כי חסדים הם.
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בס"ד

בעבור זאת העמדתיך
'רבי  האמוראים:  מעשי  על  מספרת  הגמרא 
עזר  ואביי  זקן,  גוי  לפני  אפילו  קם  היה  יוחנן 
להם ללכת, וזאת משום שאמר: אם הם זקנים 
כבר זכו לחסדי הבורא, ובעצם היותם זקנים הם 

מספרים את כבוד ד'.
פרעה  במיוחד,  מפליא  דבר  רואים  בפרשתנו 
הרשע מקבל מכה אחרי מכה, ובכל מכה מתים 
אינו  עצמו  הוא  אבל  ממצרים,  ורבבות  אלפים 
מת, הוא נשאר חי, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו 
שפרעה  לשמוע  עיניים  בכליון  ציפו  שבנ"י 
לשמוע  התעניינו  מסתמא  מכה  כל  ואחרי  מת, 
האם הרשע מת, אבל לא, פרעה לא מת במכה 
הראשונה ולא בשניה ולא באף אחת מהמכות, 
ובנ"י שואלים את עצמם )ואולי גם את הבורא..( 
מצרים  הרבה  כך  כל  למה  מת?  לא  הוא  למה 

מתים והוא לא ביניהם?!
בין המכה החמישית לשישית מצווה הקב"ה על 
משה רבנו לגלות לפרעה את הסיבה האמתית 
זאת  'בעבור  במכות:  אינו מת  עצמו  הוא  מדוע 
העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר 
שהכריז  פרעה  אותו  כן,  כן  הארץ',  בכל  שמי 
בפרשה הקודמת 'לא ידעתי את ד', אותו פרעה 
שהעביד את בנ"י בפרך והגביר מאוד את קושי 
שהקב"ה  מצפים  היינו  אולי  ואנחנו  השעבוד, 
יחסל אותו במכה הראשונה, לפרעה הזה הקב"ה 
ולפרסם  לספר  כדי  בחיים  נשאר  שהוא  מודיע 
את כבוד השי"ת בעולם, וכאן הבן שואל: האם 
פרעה  את  להשאיר  שווה  שווה?  באמת  זה 
בחיים רק בשביל שבסוף הוא יפרסם את כבוד 
ד' בעולם? אם היו שואלים לדעתנו היינו לבטח 
כבר  ואנחנו  פרעה  את  להרוג  שעדיף  אומרים 

נדאג לפרסם את הנס..
זו אנו מגלים סגולה  ייתכן שמתשובה לשאלה 
גמור  שבניגוד  אנו  רואים  שכן  ימים,  לאריכות 
בחיים,  פרעה  את  השאיר  כן  הקב"ה  לדעתנו, 
יספר  הוא  רק מהסיבה הפשוטה שאח"כ  ואכן 
חשוב  כמה  א"כ  בעולם,  ד'  כבוד  את  ויפרסם 
בעיניו כשיהודי מפרסם את כבודו, כמה השי"ת 
ואם  בעולם,  כבודו  בגילוי  נעסוק  שאנו  רוצה 
בשביל זה הקב"ה השאיר את פרעה בחיים, אז 

אותנו הוא לא ישאיר בחיים בשביל זה?!
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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

ְמעּו ָרֵאל ְולֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל־ּבְ ה ּכֵ ר ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ה: )ו, ט( ֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקׁשָ ה ִמּקֹ ֶאל־ֹמׁשֶ

'רוח'  'נפש'  והם  בחינות  ג'  כוללת  שבאדם  החיוני  שהכח  ידוע  הנה 
ו'נשמה'. 

נפש היא המדרגה התחתונה מאלו השלושה, והיא הכח החיוני שבאבריו, 
וכל הפעולות והמעשים שהאדם עושה באמצעות אבריו מתייחסים אל 
ידם, ואם ח"ו לא  בחינת הנפש שבו, ואם טובים הם מתעלה נפשו על 

גורם הוא בכך ירידה להנפש ר"ל. 
רוח היא בחינה העולה על בחי' נפש, וכח הדיבור שבאדם הינו תוצאה 
הכתוב  את  שפירש  אונקלוס  בתרגום  אנו  שרואים  וכפי  זו,  מבחינה 
פירוש:  ממללא'  לרוח  באדם  'והות  ז(  ב,  )בראשית  חיה'  לנפש  האדם  'ויהי 
וכנפש  לנו שהדיבור מתייחס לבחינת הרוח שבאדם,  'רוח הדיבור' הרי 
כן ברוח, כמו שמדרגת הנפש תלויה באיכות הפעולות הבאות מכוחה, 
כמו כן הרוח, אם הדיבור משמש לו לאדם לדברים שבקדושה כ'תורה' 
בכך  הוא  מעלה  אזי  לתועלת,  מכוון  חולין  עניני  בדברו  וגם  ו'תפילה' 
את בחינת הרוח שבו, ואם ח"ו משתמש בזה הכח להרע ח"ו לדיבורים 

אסורים אז מוריד הוא בכך את מדרגת הרוח שבו ר"ל. 
נשמה היא הבחינה העולה על הב' בחינות הנזכרות, ומכח בחינה זו זוכה 
ו'דעת'  'בינה'  'חכמה'  והם:  חלקים  ג'  הכוללת  ה'מחשבה'  לכח  האדם 
זו כוללת ב' ענינים אשר האחת מביאה את חברתה, א'  ותכלית בחינה 
בדעתו  כי  בעולמו,  חובתו  את  להבין  זוכה  המחשבה  כח  שבאמצעות 
לפניו את  והספרים הקדושים המבארים  דברי החכמים  הוא את  קולט 
תכליתו בעולם, ב' שעל ידה חושב מחשבות האיך לדבק עצמו בשכינה 
ולייחד מעשיו לשמה, ומעלה הוא בכך את פעולותיו מכח 'נפש' ו'רוח' 

שיהיו גם הם לרצון העליון. 
ו'רוח'  'נפש'  לבחי'  ההתחלה  היא  ה'נשמה'  שבחינת  למידים  נמצאינו 
והיא גם האמצעי המביא את פעולתן לידי גמר, כי מתחילה מתעוררת 
האיך  היא מחשבות  וכתוצאה מכך חושבת  ה'  לדעת את  בחי' הנשמה 
להשתמש בכח ה'נפש' וה'רוח' לעשות על ידן פעלים ליוצרה, וגם אחר 
שעשו ה'נפש' והרוח' את שלהן עדיין זקוקים הם לבחינת ה'נשמה' כי 
רק על ידה מתעלים המעשים, כי ה'נפש' וה'רוח' אכן עושות פעולות אך 
לולא בחינת 'נשמה' עדיין אינו ניכר לשם מי נעשו, ורק באמצעותה נודע 
לבחינת  גם השלמה  היא  'נשמה'  ונמצא שבחינת  נעשו,  שלשם שמים 

'נפש ו'רוח'.
אך דע כי כשם שההתעוררות לבחי' 'נפש' ו'רוח' תלויה בבחי' 'נשמה', 
כמו כן תלויה ההתעוררות לבחי' 'נשמה' בבחי' 'נפש' ו'רוח'. בחי' 'נשמה' 
היא אכן זו המבינה את חובתה בעולם, אך היא בעצמה צריכה 'הכשר' 
הדעת  בכח  האדם  שזכה  אף  שעל  בחוש  אנו  שרואים  כפי  כי  מקודם, 
אין  בפועל  אך  לבבו,  את  לעורר  הראויים  דברים  לפעמים  הוא  שומע 
הדברים נקלטים במוחו, ואין הוא מתעורר על ידם לעבוד עבודה, והסיבה 
לכך היא כי עדיין לא הוכשר מחשבתו לקלוט את הדברים, כי אתערותא 
וכל עוד שלא עשה האדם פעולה  דלעילא תלויה באתערותא דלתתא, 
העבודה  במעלת  הכרה  לידי  לבוא  יכול  אינו  שמים'  מלכות  'עול  מתוך 

התלויה במחשבה, ונמצא לפי זה שמתחילה מוטל על האדם לעורר 'מיין 
ברגשי קודש  לבבו  נתמלא  לא  גם כשעדיין  חיצוניות  תתאין' בפעולות 
נשמה  בחינת  יוכשר  עי"ז  ורק  העבודה,  ובתכלית  במעלת  הכרה  מתוך 
שבו וישיג במחשבתו מהו חובתו בעולמו, ורק אז יתעורר לעבוד עבודה 

ב'נפש' וב'רוח' מתוך רצון פנימי ואמיתי. 
אתפשטותא  דהנה  דלעיל,  הכתוב  במאמר  נרמזים  שהדברים  ואפשר 
דמשה היא בכל דור ודור )תיקוני זוהר קיד.( והצדיקים שבדור המה המעוררים 
את בני ישראל לצאת מבחי' מצרים, כי כל עוד שאין האדם מכיר במעלת 
והמה  מצרים,  בחינת  שהינם  החומר  עניני  אחר  רודף  הינו  העבודה 
ועליהם  אור,  ישכון  הדרך  זו  לא  כי  לפניו  ומגלים  האדם  את  מעוררים 
להתנזר מכל הכרוך בחומר ולהכנס בקודש לעבודת בוראם, וזהו כוונת 
הכתוב 'וידבר משה כן אל בני ישראל' והיינו את הדברים האמורים לעיל, 
שהקב"ה חפץ לגואלם מבחינת מצרים, ואשר על כן נתן להם את התורה 
המעלה את נפש העוסק בה ובמצוותיה משעבוד החומר, ועל כן עליהם 
שמעו  'ולא  אך  והעבודה,  התורה  בשערי  ולבוא  הארציות  את  להזניח 
אל משה' כי על אף שניתן הדיעה והבינה באדם לפעמים אינו מתעורר 
מדברי הצדיק, ומבאר הכתוב כי הסיבה לכך היא 'מקוצר רוח' כי עדיין 
ולא  'רוח'  שבבחינת  תתאין  מיין  לעורר  דלתתא  באתערותא  עסקו  לא 
הקדימו לעסוק בדברים התלויים ברוח היינו 'תורה' ו'תפילה' מתוך עול 
מלכות שמים, 'ומעבודה קשה' וגם לא עשו אתערותא במעשים התלויים 
בחינת  לעורר  כדי  כאמור  כי  באברים,  התלויים  במצוות  היינו  ב'נפש' 

'נשמה' צריכים מקודם לעשות פעולות עם הבחינות הנזכרות. 
ואפשר שזהו המכוון בדברי האר"י הק' )מחברת הקודש, תחילת שער השבת, ועיין בזה 
ויהי נועם( המבאר שגם העבודה של ששת ימי המעשה  גם כן בשער הכוונות בענין 

ותוכן  ו'נשמה'  ו'רוח'  'נפש'  בחינות  פי  על  ומחולק  בנוי  להיות  צריכה 
דבריו הם : שימי שלישי ורביעי שבשבת הם בחינת ה'נפש' של השבוע 
כן צריכים לתת בהם דגש מיוחד על עבודת המעשיות שבמצוות,  ועל 
יש לתת  כן  ועל  ה'רוח' של השבוע,  לבחינת  וחמישי מכוונים  וימי שני 
בהם דגש מיוחד על העבודה התלויה בדיבור שהיא עסק התורה, וכתב 
וימי  וחמישי,  שני  ימי  בכל  בתורה  לקרוא  עזרא  תקנת  סוד  שזהו  שם 
ראשון ושישי הם הימים המכוונים לבחי' נשמה, על כן מן הראוי שיעסקו 

בהם בעניני מחשבה התלויים בעבודה, עכתו"ד. 
כמו  ליראה,  האדם  את  המעורר  היא  שבת  כי  לומר  יש  האמור  ולאור 
היא  השפעתה  ותחילת  עליו',  שבת  אימת  הארץ  'עם  חז"ל  שאמרו 
על הנשמה, כי היראה מעורר את דעת האדם, ועל כן בצאת האדם מן 
בחינת  על  רושם  שעשתה  ההתעוררות  על  לשמור  עליו  מוטל  השבת 
בו  יתעורר  מכך  וכתוצאה  בחלק המחשבה,  לעסוק  עליו  ומוטל  נשמה, 
יעסוק  ב'  ביום  ומתחילה  וה'רוח'  לה'נפש'  השייך  בחלק  לעסוק  הרצון 
בלימוד השייך לרוח, ובכח זה יבוא ביום הג'  לידי מעשה השייך לנפש. 
אך כדי להתעורר מיראת השבת מוטל עליו להקדים ולעורר מיין תתאין 
בג' ימים שלפני השבת, ומתחילה עליו לעסוק בחלק המעשה ביום ד', 
ואח"כ ביום ה' יתעלה ויבוא לידי בחי' רוח, ומכח זה יתעורר בחי' הנשמה 
שבו ביום השישי, וכתוצאה מכך יהיה כלי מוכן לקבל ברכה, היינו היראה 

המתעוררת ביום השבת. 

עבודת ה' בנפש רוח ונשמה
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 ואראפרשת  314' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 הדף היומי 
 "מסוכנת בהמה בענין"

 שלא מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבלה' וגו אהה ואומר ביחזקאל מדכתיב ומסיק' כו דשריא ממאי מסוכנת' א ז"ל חולין

 ס"ס ד"יו( הטור' וכ. דיחזקאל רבותא מאי אסירא א"אא דיחזקאל' רבותי היינו דשריא ב"אא מעולם כוס כוס בשר אכלתי

 נכרי בבהמת לא אבל ממונו הפסד משום ישראל בבהמת אלא סימנין י"ע מסוכנת התירו שלא שכתבו הגאונים מן יש) ז"י

 דבבהמת קצת משמע הטור ומדברי, )כ"מש ז"סי שור בתבואות' ועי( חסידות ממדת רק כ"ג שהוא' כ שם בחולין ן"והרמב ל"עכ

 א"פ( שם' דאי חסידות מדת אלא שאינו ן"הרמב' כד מוכח כותים' דמס מברייתא' ולכאו, הגאונים' לד מדינא אסור נכרי

 מהם לוקחין אין כך להם מוכרין שאין וכשם' כו שליל ולא )מסוכנת' פי( כוסכוס לא' כו להם מוכרין שאין דברים אלו) ג"סי

  דמדינא ל"תיפו הגאונים לדעת ומעתה, לה' ילפי היאך ביאורים' ב מצרף' בפי כ"ועמש אלקיך' לה אתה קדוש עם כי' שנ

 ל"וקמ חסידות מדת אלא בזה דאין ן"הרמב כדעת כ"אע פסידא דליכא כיון נכרי דבהמת דומיא מסוכנת מהם ליקח אסור

 וממילא ישראל ביד כבר נמצאת הבהמה כאילו היא הרי הן אמת גרי דכותים דכיון בדוחק לדחות ויש, אסור דמדינא כאן

 אוכלין אין דהכותים ונהי אחר ישראל ביד או זה ישראל ביד אם מ"נ דמאי ישראל דבהמת דומיא לאכלה מדינא מותר

 . ודוחק אסור אתה קדוש עם דכי טעם משום ורק ז"עי לישראל פסידא איכא ס"ס מ"מ אותה

 )ש"עי ח"כ' סי כותים' מס(

 

  האירוסין שמחת לזכות יו"ל זה גליון
 ני״ו אבא שמואל להבה״ח 

 ולייקוואד עיה״ק מיר ישיבת ממצוייני
 יפה ויזכו להקים בית נאמן בישראל יעלה שהזיוווג יה״ר  

 ידידינו אביו י"ע נודב
 ארצות הברית שליט״א וב״ב כץ דודהר"ר  

 פשט על הפרשה
 )יד ,(ח "יכלו ולא הכנים את להוציא בלטיהם החרטמים כן ויעשו"
 

 ד"מ בסנהדרין ש"כמ הארץ עפר על עומד המכשף כ"אא כשפים לעשות א"שא הטעם ל"י
) ס"ש' ע מ"באו ש"כמ( לכנים נהפך אמה ברום הארץ עפר שכל וכיון )ו"ה ו"פ שם' בירו ה"וכ(' ב

 .כשפיהם הצליח ולא הארץ על עמדו לא שוב
 על שולט השד שאין י"פירש. יכלו ולא הכנים את להוציא בלטיהם החרטומים כן ויעשו  

 כנים מיני ד"י בילקוט אמרו הרי ונשאלתי'. ב ז"ס בסנהדרין ה"וכ, מכשעורה פחותה' ברי
 למה כ"וא אוז של כביצה שבהן והגדולה תרנגולת של כביצה שבהן הקטנה עליהם הביא

 כאלו בעולם אין כי היו נסים מעשה אלו דכנים ל"וי. להביאם יכולים היו לא החרטומים
  השד שאין אמר ז"וע פשוטים כנים להביא יכולים היו אבל, להביאן יכולין שאין ודאי וזה

 .מכשעורה פחות על שולט
 ל"וי. ש"ע בכנים מלבד ישראל בבני' הי שלא כתיב המכות דבכל דאבות ה"בפ א"הגר כתב  

 נתפשט שלא ממה' הי' הראי עיקר שד או כשפים י"ע כ"ג לבא שיכול המכות דבכל הטעם
  שזה כנים אבל' וגו תדע למען' וגו והפליתי ש"כמ למנוע השד ביד אין שזה גושן בארץ גם
  לכן בגושן' הי שלא מה ולא עצמה המכה' הי המופת עיקר כ"א י"כדפרש כלל השד ביד אין
 .זאת התורה הזכירה לא

 

 )יח,יט ,(ח "עמך ובין עמי בין פדות ושמתי' וגו גושן ארץ את ההוא ביום והפליתי"
 
 החיות ימצאו אם מצרים בארץ שאפילו להודיע פדות ושמתי לומר שחזר מה ן"רמב' כ

  למשה לקרוא כ"אח שולח' הי לא כן שאלמלא לפרעה זה שהודיע ונראה, יזיקוהו לא יהודי
 לומר שבא אחר באופן ל"ועי, החיות מפני המצרים למקום ליכנס יתייראו שהרי ואהרן
 שאם' וגו פדות ושמתי גופא בגושן שגם הודיע לכך לגושן כולם לברוח המצרים יוכלו שלא
 את ההוא ביום והפליתי קמא בקרא מדכתיב' ידעי כבר דזה ל"י מיהו, יוזק מצרי שם' יהי
  אשר דדוקא לומר ובא מיותר' עלי עומד עמי אשר דהאי' עלי עומד עמי אשר גושן ארץ
 )(טעמא דקרא                                                         .לשם שנכנס המצרי ולא עומד עמי

 בדידי הוי עובדא
 

 

אי"ה בקרוב יובא  

אשר כשמו במדור זה 

עובדות כן הוא 

שהצטברו במערכת 

כפי  במשך השנים

 ששמענו ממקור ראשון

מאנשים רבים שהיו 

אצל רבינו ושמעו ממנו 

עצה ותושיה בענינים 

 שונים.

דברים  עוד נשמח לקבל

מעין אלו מציבור  

הקוראים והלומדים 

שהיו אצל רבינו 

שליט"א במשך השנים 

   בהזדמנויות שונות.

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל
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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

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

בעבור זאת העמדתיך
'רבי  האמוראים:  מעשי  על  מספרת  הגמרא 
עזר  ואביי  זקן,  גוי  לפני  אפילו  קם  היה  יוחנן 
להם ללכת, וזאת משום שאמר: אם הם זקנים 
כבר זכו לחסדי הבורא, ובעצם היותם זקנים הם 

מספרים את כבוד ד'.
פרעה  במיוחד,  מפליא  דבר  רואים  בפרשתנו 
הרשע מקבל מכה אחרי מכה, ובכל מכה מתים 
אינו  עצמו  הוא  אבל  ממצרים,  ורבבות  אלפים 
מת, הוא נשאר חי, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו 
שפרעה  לשמוע  עיניים  בכליון  ציפו  שבנ"י 
לשמוע  התעניינו  מסתמא  מכה  כל  ואחרי  מת, 
האם הרשע מת, אבל לא, פרעה לא מת במכה 
הראשונה ולא בשניה ולא באף אחת מהמכות, 
ובנ"י שואלים את עצמם )ואולי גם את הבורא..( 
מצרים  הרבה  כך  כל  למה  מת?  לא  הוא  למה 

מתים והוא לא ביניהם?!
בין המכה החמישית לשישית מצווה הקב"ה על 
משה רבנו לגלות לפרעה את הסיבה האמתית 
זאת  'בעבור  במכות:  אינו מת  עצמו  הוא  מדוע 
העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר 
שהכריז  פרעה  אותו  כן,  כן  הארץ',  בכל  שמי 
בפרשה הקודמת 'לא ידעתי את ד', אותו פרעה 
שהעביד את בנ"י בפרך והגביר מאוד את קושי 
שהקב"ה  מצפים  היינו  אולי  ואנחנו  השעבוד, 
יחסל אותו במכה הראשונה, לפרעה הזה הקב"ה 
ולפרסם  לספר  כדי  בחיים  נשאר  שהוא  מודיע 
את כבוד השי"ת בעולם, וכאן הבן שואל: האם 
פרעה  את  להשאיר  שווה  שווה?  באמת  זה 
בחיים רק בשביל שבסוף הוא יפרסם את כבוד 
ד' בעולם? אם היו שואלים לדעתנו היינו לבטח 
כבר  ואנחנו  פרעה  את  להרוג  שעדיף  אומרים 

נדאג לפרסם את הנס..
זו אנו מגלים סגולה  ייתכן שמתשובה לשאלה 
גמור  שבניגוד  אנו  רואים  שכן  ימים,  לאריכות 
בחיים,  פרעה  את  השאיר  כן  הקב"ה  לדעתנו, 
יספר  הוא  רק מהסיבה הפשוטה שאח"כ  ואכן 
חשוב  כמה  א"כ  בעולם,  ד'  כבוד  את  ויפרסם 
בעיניו כשיהודי מפרסם את כבודו, כמה השי"ת 
ואם  בעולם,  כבודו  בגילוי  נעסוק  שאנו  רוצה 
בשביל זה הקב"ה השאיר את פרעה בחיים, אז 

אותנו הוא לא ישאיר בחיים בשביל זה?!

 )עפ"י טיב התורה-וארא(
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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

ְמעּו ָרֵאל ְולֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל־ּבְ ה ּכֵ ר ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ה: )ו, ט( ֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקׁשָ ה ִמּקֹ ֶאל־ֹמׁשֶ

'רוח'  'נפש'  והם  בחינות  ג'  כוללת  שבאדם  החיוני  שהכח  ידוע  הנה 
ו'נשמה'. 

נפש היא המדרגה התחתונה מאלו השלושה, והיא הכח החיוני שבאבריו, 
וכל הפעולות והמעשים שהאדם עושה באמצעות אבריו מתייחסים אל 
ידם, ואם ח"ו לא  בחינת הנפש שבו, ואם טובים הם מתעלה נפשו על 

גורם הוא בכך ירידה להנפש ר"ל. 
רוח היא בחינה העולה על בחי' נפש, וכח הדיבור שבאדם הינו תוצאה 
הכתוב  את  שפירש  אונקלוס  בתרגום  אנו  שרואים  וכפי  זו,  מבחינה 
פירוש:  ממללא'  לרוח  באדם  'והות  ז(  ב,  )בראשית  חיה'  לנפש  האדם  'ויהי 
וכנפש  לנו שהדיבור מתייחס לבחינת הרוח שבאדם,  'רוח הדיבור' הרי 
כן ברוח, כמו שמדרגת הנפש תלויה באיכות הפעולות הבאות מכוחה, 
כמו כן הרוח, אם הדיבור משמש לו לאדם לדברים שבקדושה כ'תורה' 
בכך  הוא  מעלה  אזי  לתועלת,  מכוון  חולין  עניני  בדברו  וגם  ו'תפילה' 
את בחינת הרוח שבו, ואם ח"ו משתמש בזה הכח להרע ח"ו לדיבורים 

אסורים אז מוריד הוא בכך את מדרגת הרוח שבו ר"ל. 
נשמה היא הבחינה העולה על הב' בחינות הנזכרות, ומכח בחינה זו זוכה 
ו'דעת'  'בינה'  'חכמה'  והם:  חלקים  ג'  הכוללת  ה'מחשבה'  לכח  האדם 
זו כוללת ב' ענינים אשר האחת מביאה את חברתה, א'  ותכלית בחינה 
בדעתו  כי  בעולמו,  חובתו  את  להבין  זוכה  המחשבה  כח  שבאמצעות 
לפניו את  והספרים הקדושים המבארים  דברי החכמים  הוא את  קולט 
תכליתו בעולם, ב' שעל ידה חושב מחשבות האיך לדבק עצמו בשכינה 
ולייחד מעשיו לשמה, ומעלה הוא בכך את פעולותיו מכח 'נפש' ו'רוח' 

שיהיו גם הם לרצון העליון. 
ו'רוח'  'נפש'  לבחי'  ההתחלה  היא  ה'נשמה'  שבחינת  למידים  נמצאינו 
והיא גם האמצעי המביא את פעולתן לידי גמר, כי מתחילה מתעוררת 
האיך  היא מחשבות  וכתוצאה מכך חושבת  ה'  לדעת את  בחי' הנשמה 
להשתמש בכח ה'נפש' וה'רוח' לעשות על ידן פעלים ליוצרה, וגם אחר 
שעשו ה'נפש' והרוח' את שלהן עדיין זקוקים הם לבחינת ה'נשמה' כי 
רק על ידה מתעלים המעשים, כי ה'נפש' וה'רוח' אכן עושות פעולות אך 
לולא בחינת 'נשמה' עדיין אינו ניכר לשם מי נעשו, ורק באמצעותה נודע 
לבחינת  גם השלמה  היא  'נשמה'  ונמצא שבחינת  נעשו,  שלשם שמים 

'נפש ו'רוח'.
אך דע כי כשם שההתעוררות לבחי' 'נפש' ו'רוח' תלויה בבחי' 'נשמה', 
כמו כן תלויה ההתעוררות לבחי' 'נשמה' בבחי' 'נפש' ו'רוח'. בחי' 'נשמה' 
היא אכן זו המבינה את חובתה בעולם, אך היא בעצמה צריכה 'הכשר' 
הדעת  בכח  האדם  שזכה  אף  שעל  בחוש  אנו  שרואים  כפי  כי  מקודם, 
אין  בפועל  אך  לבבו,  את  לעורר  הראויים  דברים  לפעמים  הוא  שומע 
הדברים נקלטים במוחו, ואין הוא מתעורר על ידם לעבוד עבודה, והסיבה 
לכך היא כי עדיין לא הוכשר מחשבתו לקלוט את הדברים, כי אתערותא 
וכל עוד שלא עשה האדם פעולה  דלעילא תלויה באתערותא דלתתא, 
העבודה  במעלת  הכרה  לידי  לבוא  יכול  אינו  שמים'  מלכות  'עול  מתוך 

התלויה במחשבה, ונמצא לפי זה שמתחילה מוטל על האדם לעורר 'מיין 
ברגשי קודש  לבבו  נתמלא  לא  גם כשעדיין  חיצוניות  תתאין' בפעולות 
נשמה  בחינת  יוכשר  עי"ז  ורק  העבודה,  ובתכלית  במעלת  הכרה  מתוך 
שבו וישיג במחשבתו מהו חובתו בעולמו, ורק אז יתעורר לעבוד עבודה 

ב'נפש' וב'רוח' מתוך רצון פנימי ואמיתי. 
אתפשטותא  דהנה  דלעיל,  הכתוב  במאמר  נרמזים  שהדברים  ואפשר 
דמשה היא בכל דור ודור )תיקוני זוהר קיד.( והצדיקים שבדור המה המעוררים 
את בני ישראל לצאת מבחי' מצרים, כי כל עוד שאין האדם מכיר במעלת 
והמה  מצרים,  בחינת  שהינם  החומר  עניני  אחר  רודף  הינו  העבודה 
ועליהם  אור,  ישכון  הדרך  זו  לא  כי  לפניו  ומגלים  האדם  את  מעוררים 
להתנזר מכל הכרוך בחומר ולהכנס בקודש לעבודת בוראם, וזהו כוונת 
הכתוב 'וידבר משה כן אל בני ישראל' והיינו את הדברים האמורים לעיל, 
שהקב"ה חפץ לגואלם מבחינת מצרים, ואשר על כן נתן להם את התורה 
המעלה את נפש העוסק בה ובמצוותיה משעבוד החומר, ועל כן עליהם 
שמעו  'ולא  אך  והעבודה,  התורה  בשערי  ולבוא  הארציות  את  להזניח 
אל משה' כי על אף שניתן הדיעה והבינה באדם לפעמים אינו מתעורר 
מדברי הצדיק, ומבאר הכתוב כי הסיבה לכך היא 'מקוצר רוח' כי עדיין 
ולא  'רוח'  שבבחינת  תתאין  מיין  לעורר  דלתתא  באתערותא  עסקו  לא 
הקדימו לעסוק בדברים התלויים ברוח היינו 'תורה' ו'תפילה' מתוך עול 
מלכות שמים, 'ומעבודה קשה' וגם לא עשו אתערותא במעשים התלויים 
בחינת  לעורר  כדי  כאמור  כי  באברים,  התלויים  במצוות  היינו  ב'נפש' 

'נשמה' צריכים מקודם לעשות פעולות עם הבחינות הנזכרות. 
ואפשר שזהו המכוון בדברי האר"י הק' )מחברת הקודש, תחילת שער השבת, ועיין בזה 
ויהי נועם( המבאר שגם העבודה של ששת ימי המעשה  גם כן בשער הכוונות בענין 

ותוכן  ו'נשמה'  ו'רוח'  'נפש'  בחינות  פי  על  ומחולק  בנוי  להיות  צריכה 
דבריו הם : שימי שלישי ורביעי שבשבת הם בחינת ה'נפש' של השבוע 
כן צריכים לתת בהם דגש מיוחד על עבודת המעשיות שבמצוות,  ועל 
יש לתת  כן  ועל  ה'רוח' של השבוע,  לבחינת  וחמישי מכוונים  וימי שני 
בהם דגש מיוחד על העבודה התלויה בדיבור שהיא עסק התורה, וכתב 
וימי  וחמישי,  שני  ימי  בכל  בתורה  לקרוא  עזרא  תקנת  סוד  שזהו  שם 
ראשון ושישי הם הימים המכוונים לבחי' נשמה, על כן מן הראוי שיעסקו 

בהם בעניני מחשבה התלויים בעבודה, עכתו"ד. 
כמו  ליראה,  האדם  את  המעורר  היא  שבת  כי  לומר  יש  האמור  ולאור 
היא  השפעתה  ותחילת  עליו',  שבת  אימת  הארץ  'עם  חז"ל  שאמרו 
על הנשמה, כי היראה מעורר את דעת האדם, ועל כן בצאת האדם מן 
בחינת  על  רושם  שעשתה  ההתעוררות  על  לשמור  עליו  מוטל  השבת 
בו  יתעורר  מכך  וכתוצאה  בחלק המחשבה,  לעסוק  עליו  ומוטל  נשמה, 
יעסוק  ב'  ביום  ומתחילה  וה'רוח'  לה'נפש'  השייך  בחלק  לעסוק  הרצון 
בלימוד השייך לרוח, ובכח זה יבוא ביום הג'  לידי מעשה השייך לנפש. 
אך כדי להתעורר מיראת השבת מוטל עליו להקדים ולעורר מיין תתאין 
בג' ימים שלפני השבת, ומתחילה עליו לעסוק בחלק המעשה ביום ד', 
ואח"כ ביום ה' יתעלה ויבוא לידי בחי' רוח, ומכח זה יתעורר בחי' הנשמה 
שבו ביום השישי, וכתוצאה מכך יהיה כלי מוכן לקבל ברכה, היינו היראה 

המתעוררת ביום השבת. 

עבודת ה' בנפש רוח ונשמה

פר' וארא
כ"ח טבת תשע"ט
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טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

טרת   ארא  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וארא תשע"ט

מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  אך 

הצור  מן  מים  לישראל  להוציא  צריך  שהיה 

להחזיק  צריך  היה  הרי  חסד,  מעשה  שהוא 

השם  של  שהצירוף  כדי  ביושר  המטה  את 

הוי"ה יהיה ביושר, לכן אמר לו הקב"ה: "ומטך 

והלכת",  בידך  קח  היאור  את  בו  הכית  אשר 

כלומר אותו צד של המטה אשר הכית בו את 

להחזיק  כדי  בידך  צד  אותו  קח  עתה  היאור, 

את המטה ישר, כי אז הצירוף של השם יהיה 

ביושר להמשיך רחמים לישראל להוציא להם 

מים מן הצור. אלו דבריו הקדושים.

 טרשה כטר בתם ה ירה 
 ה דה בתם אלקים

כעבדא קמיה מאריה נראה להוסיף תבלין 

הקב"ה  שבחר  מה  לבאר  הקדושים,  לדבריו 

להביא את המכות על פרעה על ידי מטה משה, 

של  מהצירוף  עליו  יבואו  שהמכות  זה  באופן 

על פי מה שמצינו  כשהוא הפוך,  הוי"ה  השם 

הקב"ה  של  בשליחותו  ואהרן  משה  כשבאו 

אלקי  ה'  אמר  "כה  ה-א(:  )שם  פרעה  אל  ואמרו 

ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, ויאמר 

פרעה מי הוי"ה אשר אשמע בקולו לשלח את 

ישראל  את  וגם  הוי"ה  את  ידעתי  לא  ישראל, 

לא אשלח".

הכונות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

)פסח דרוש א(, כי פרעה כפר בשם הוי"ה והודה 

בשם  "האמנם  קדשו:  ובלשון  אלקי"ם,  בשם 

אלקים היה מודה, כי הרי יוסף אמר לו )בראשית 

והוא  פרעה,  שלום  את  יענה  אלקים  מא-טז(, 

השיב ואמר )שם לט( אחרי הודיע אלקים אותך 

ומודה  הוי"ה  בשם  כופר  שהיה  ונמצא   כו', 

בשם אלקים".

בשם  כפר  שפרעה  הענין  לבאר  ונראה 

פי מה שכתוב  אלקים, על  והודה בשם  הוי"ה 

בתיקוני  הדבר  ]מקור  הדין.  למדת  נהפכים 

זוהר )הקדמה י.(, ומבואר שם כי משה רבינו הרג 

את המצרי בצירוף זה[.

חידוש  שמשון  רבי  הקדוש  אומר  זה  לפי 

אותיות  ד'  חקוקות  היו  המטה  על  כי  נפלא, 

למטה,  מלמעלה  באורך  יקו"ק  כסדרן  השם 

ישראל  על  רחמים  להמשיך  צריך  וכשהיה 

כדי  העליון,  מהקצה  המטה  את  החזיק 

אבל  ביושר,  הוי"ה  מהשם  רחמים  להמשיך 

כשהיה צריך להמשיך דינים על המצרים הפך 

את המטה והחזיקו מהקצה התחתון מלמטה 

בצירוף  יהיו  השם  אותיות  שד'  כדי  למעלה, 

הפוך הוה"י להמשיך דינים על המצרים.

הנה כי כן במכה הראשונה כששלח הקב"ה 

את משה להביא דין על המצרים, שלח אותו 

הקב"ה לומר לפרעה: "כה אמר ה' בזאת תדע 

כי אני הוי"ה, הנה אנכי מכה במטה אשר בידי 

דייקא,  בידי"  "אשר   - ביאור"  אשר  המים  על 

מחזיק  שאני  המטה  של  צד  באותו  כלומר 

בו  מכה  אני  העליון,  הקצה  בידי שהוא  תמיד 

שלא  יקראו  הוי"ה  שאותיות  כדי  היאור  את 

על  דין  להמשיך  כדי  לדם",  "ונהפכו  כסדרן, 

המצרים מהצירוף של השם בהיפוך הוה"י.

זו הוא מוסיף לבאר כמין חומר מה  בדרך 

את  הקב"ה  כששלח  בשלח,  בפרשת  שכתוב 

משה להוציא לישראל מים מן הצור )שמות יז-ה(: 

"ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם וקח אתך 

היאור  את  בו  הכית  אשר  ומטך  ישראל  מזקני 

ממנו  ויצאו  בצור  והכית  והלכת...  בידך  קח 

הקב"ה  לו  נתן  מה  לשם  ביאור  וצריך  מים". 

סימן להשתמש עם המטה: "אשר הכית בו את 

היאור". זאת ועוד, מדוע אמר לו הקב"ה: "קח 

בידך", שהרי ברור שיקח את המטה בידו כדי 

להכות בו את הצור.

בפרשתנו פרשת וארא דבר בעתו מה טוב 

רבינו  למשה  הקב"ה  שצוה  במה  להתבונן, 

על  שהביא  הראשונה  במכה  לפרעה  לומר 

אמר  "כה  ז-יז(:  )שמות  המטה  ידי  על  המצרים 

ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה אנכי מכה במטה 

אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם". 

וצריך ביאור מה היה כל כך מיוחד במטהו של 

משה רבינו, שהקב"ה בחר להביא על ידו את 

כל המכות על פרעה והמצרים. 

בספר  שהביא  במה  יאיר  דברינו  פתח 

לאסתר(  המלך  ויושט  ד"ה  )מגילה  משה"  "קהלת 

הקדוש  האלקי  המקובל  בשם  נפלא  ביאור 

לפרש  הי"ד,  זצ"ל  מאוסטרופאלי  שמשון  רבי 

הפסוק הנזכר: "הנה אנכי מכה במטה אשר בידי 

ביאור לשם מה אמר שהוא  וצריך  על המים". 

מכה את המים במטה "אשר בידי", שהרי ברור 

שהמטה יהיה בידו, ולכאורה היה מספיק לומר: 

"הנה אנכי מכה במטה על המים".

שמבואר  מה  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

בתרגום יונתן )שמות ב-כא(, כי משה רבינו מצא 

בתוך הגן של יתרו את המטה שנברא בששת 

והיה  השמשות,  בין  שבת  ערב  בראשית  ימי 

הקב"ה  שעתיד  המפורש  השם  עליו  חקוק 

"חוטרא  במצרים:  המופתים  בו  לעשות 

ומפרש  וחקיין  שמשתא,  ביני  דאיתבריאת 

עלה שמא רבא ויקירא, דביה עתיד למעבד ית 

תמהיא במצרים".

והנה ידוע מה שמבואר בספרים הקדושים, 

הוי"ה הוא ביושר  כי כאשר הצירוף של השם 

רמוז  לכן  גמורים,  רחמים  משפיע  הוא  הרי 

צו-יא(:  )תהלים  הכתוב  תיבות  בראשי  זה  צירוף 

כשהצירוף  כי  ה'ארץ,  ו'תגל  ה'שמים  י'שמחו 

הוא ביושר שמחים עליונים בשמים ותחתונים 

כשהצירוף  אבל  הרחמים,  המשכת  על  בארץ 

שהרחמים  מורה  זה  הרי  הוה"י  מהופך  הוא 
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שלב שני בדרך לניצחון: תהיה מודע לכוח שלך
מי שלא מכיר את החסרונות שלו – הוא מדומיין; 
אבל מי שלא מכיר את הכוחות שלו ואת היתרונות 
שלו – זה כבר אסון של ממש, אין לו סיכוי להצליח. 
בעלי המוסר אומרים שמי שלא מכיר את הכוחות 
יותר גרוע מזה שלא  שלו הוא במצב רוחני הרבה 

מכיר את החסרונות שלו.

משפטי מפתח לחיים
בזה  להכיר  צריך  כתבנו שאתה  הקודם  במאמר 
יש  ממך.  נפרד  בלתי  חלק  זה  הרע.  יצר  לך  שיש 
תאוות,  רעות,  מידות  תשוקות,  יצרים,  דחפים,  לך 
בלבולים, חולשות – והרשימה עוד ארוכה – אבל זה 
לא בטעות, כך בדיוק רצה ה' לברוא אותך ובשביל 
זה בדיוק נבראת. ובנוסף, היצר הרע הזה הוא חזק 
בווידוי  וכמובא  הגובה",  "על  שאומרים  כמו  ושולט, 
של יום הכיפורים )נוסח ע"מ(: "הוא מאש ואני בשר 
לנו  חשוב  היה  הראשון  במאמר  כבר  ולכן  ודם". 
להדגיש שהכוח היחיד שלנו להתמודד נגדו הוא רק 

בכוח התפילה.

מהגמרא:  כלל  כבר  זה  שלמעשה  שוב,  ונזכיר 
"אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו". אם 
אתה רוצה לנצח אתה חייב עזרה, ואם אתה רוצה 
יוצא שבלי תפילה  עזרה אתה צריך לבקש עזרה. 
סיכויים,  חסר  כלומר  הבורא  של  עזרתו  בלי  אתה 
אין  הרע  וליצר  עזרה מהבורא  לך  יש  ועם תפילה 

סיכוי.

כלומר:
בלי תפילה יש לך יצר רע ואין לך יצר טוב – ועם 

תפילה יש לך יצר טוב!

בלי תפילה אין לך כוח בחירה לבחור בטוב – ועם 
תפילה אתה יכול לבחור בטוב.

 – כנגד היצר הרע  כוח  לך בכלל  אין  בלי תפילה 

ועם תפילה אין לו כוחות כנגדך.

אתה נמצא במלחמה גדולה ואכזרית, בלי תפילה 
אין לך שום הגנה ושום כלי נשק – ועם תפילה יש 

לך הגנה חזקה וכלי נשק אדיר וידך על העליונה!

בלי תפילה – זה אומר לחיות בלי אמונה, כי איך 
ולא  רגע  בכל  לידך  נמצא  שהבורא  להאמין  יתכן 
שקורה  מה  בכל  אותו  ולשתף  עזרתו  את  לבקש 
ִאתך; ואילו עם תפילה – זה אומר לחיות באמונה 

שלימה, להרגיש את נוכחות הבורא בכל רגע בחייך. 
ולסיכום: בלי תפילה אתה אפס ועם תפילה אתה 

כול יכול.

עולים קומה
ועכשיו נוסיף רובד נוסף: איך חוזרים בתשובה? רק 
תפילה  בלי  תפילה.  היא  תפילה! התשובה  ידי  על 
– לא התחלת לחזור בתשובה; ואילו עם תפילה – 
התשובה  תחילת  כי  התשובה.  בדרך  אוחז  אתה 
היא לעזוב את החטאים, כלומר להפסיק לִהישמע 
ליצר הרע ולהתחיל לעשות את רצון הבורא. אבל 
כפי שלמדנו, זה לא בידיים שלך כי היצר הרע חזק 
ממך, ומהי הדרך היחידה לנצח אותו? דרך התפילה. 
לקבוע  הוא  פירושה  שלימה',  ש'תשובה  נמצא 
במילים  מה'  ולבקש  להתפלל  יומיומי  זמן  לעצמך 

ויעזור לך להתחזק  שלך שיציל אותך מהיצר הרע 
ולהתגבר עליו. אין אפשרות אחרת לחזור בתשובה.

אנחנו נמצאים בימי השובבי"ם, ימים של תשובה 
איך  להילחם?  חושב  אתה  איך  הברית.  פגמי  על 
חושב  אתה  איך  תשובה?  לעשות  חושב  אתה 
לתקן? איך אתה חושב לקבל על עצמך לא לחטוא 

מהיום והלאה? – וכי זה בכוחך?!

קבוע  זמן  לעצמך  לקבוע  אבל  בכוחך.  לא  זה 
ויומיומי לתפילה, לשיחה אישית עם הבורא – זה ֵּכן 

בכוחך, וזה כל הכוח שלך!

תיקון  שלך.  התיקון  וזה  שלך,  התשובה  זו  ולכן 
"מתחת  דברים  לחפש  אומר  לא  זה  שובבי"ם 
להרבות  זה  אמתי  שובבי"ם  תיקון  לאדמה". 
בתפילה, ולבקש מבורא עולם תעזור לי לתקן את 

הברית ולשמור את העיניים.

עם תפילה – עם ה'
אתה חייב שיהיה לך זמן רציני בכל יום לבקש מה' 
עזרה ולעשות חשבון נפש. ואם אתה רואה דברים 
– תתפלל עליהם  נכשל בהם באופן קבוע  שאתה 
באופן קבוע. הרי יש לך יצר הרע קבוע בנושא כזה 
איך אתה  חושב להשתנות?  איך אתה   – או אחר 
והוא  ממך  חלק  הוא  הרע  היצר  להתגבר?  חושב 
חזק ממך! דע לך, שאתה תתגבר ותשתנה באמת 
רק בעזרתו של הבורא, ואתה תשיג את עזרתו של 
הבורא רק כאשר אתה תקבע לעצמך זמן להתפלל.

היצר  גדול, שהוא  חיסרון  לכולנו  יש  נמצא שאכן 
הרע השולט בנו. אבל יש לכולנו יתרון הרבה יותר 
גדול – ה' ִאתנו! בכוח התפילה ה' איתך: עם תפילה 
אחד  ה'.  בלי  אתה  תפילה  ובלי  ה',  עם  אתה   –
הצדיקים אמר שעם ה' אפשר לעבור את כל העולם 

כולו, ובלי ה' אי אפשר לעבור את מפתן הבית.

ועכשיו נתבונן ביתר עמקות ונֹאמר: לפי זה היצר 
גדול  יתרון  הוא  אלא  חיסרון,  לא  בכלל  הוא  הרע 
מאוד, וזה מכוון היטב מאת הבורא שברא אותנו כדי 
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