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

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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The Incredible Lesson from the Passage of the Mahn

HKB”H Provides “Parnasah” for Every Individual 
One Must Merely Pray for Hashem to Open His Eyes

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

in the Yerushalmi: Everyone who recites Parshas HaMahn 
daily is assured that his meals will not be lacking.  

Similarly, this is brought down by the Tashbatz Katan, 
authored by Rabbi Shimshon, the son of Rabbi Tzaddok, a pupil 
of the Maharam of Rothenberg (256).  He concludes with the 
words: And I am living proof.  In fact, this affirmation—“I 
am proof”—also comes from the text of the Yerushalmi.  This 
is evident from the mitzvah as it is brought down in the sefer 
HaSmak MiTzurich (12): It states in the Yerushalmi: Everyone 
who recites Parshas HaMahn daily is assured that his meals 
will not be lacking.  Rabbi Chelbon said: And I am proof to 
the fact.  

This can be substantiated from the passuk (ibid. 16, 32): 
לדורותיכם למשמרת  ממנו  העומר  מלוא  ה'  צוה  אשר  הדבר  זה  משה   "ויאמר 

 למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים.

אותו והנח  מן  העומר  מלוא  שמה  ותן  אחת  צנצנת  קח  אהרן  אל  משה   ויאמר 

 Moshe said, “This is the thing that  לפני ה' למשמרת לדורותיכם".
Hashem has commanded: A full omer of it for a safekeeping 
for your generations, so that they will see the food with 
which I fed you in the midbar, when I took you out of the 
land of Mitzrayim.”  Moshe said to Aharon, “Take one jar 
and put a full omer of mahn into it; place it before Hashem 
for safekeeping for your generations.”  

Here, Rashi comments: “For your generations”—in the 
days of Yirmiyahu, when Yirmiyahu would rebuke them, 
“Why do you not engage in Torah-study?”  And they would 
respond, “If we were to set aside our work and engage in 
Torah, from where would we obtain our livelihood?”  He 
brought out to them the jar of mahn.  He said to them, 
“You!  See the word of Hashem!”  It does not say “hear,” but 

In this week’s parsha, parshas Beshalach, we learn about the 
miraculous mahn that descended from the heavens on a daily 
basis to feed Yisrael in the midbar (Shemos 16, 4): אל ה'   "ויאמר 

 משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו

 Hashem said to Moshe, “Behold!  I will rain—הילך בתורתי אם לא"
down for you bread from heaven; and the people shall go 
out and gather enough for each day, so that I may test him, 
whether he will follow My Torah or not.”  Our sacred sefarim 
teach us that the parsha of the mahn is the source of Yisrael’s 
livelihood in every generation.  Therefore, reciting it with proper 
focus and intent provides us with a unique segulah. Let us explore 
the wonderful lessons to be learned from this parsha.

The source for this idea is found in the words of the michaber 
in the Shulchan Aruch (O.C. 1, 5).  Parshas HaMahn is one of the 
passages that it is recommended for a person to recite daily.  The 
Mishnah Berurah writes (13): So that a person will believe 
that all of his provisions (rations) are provided via divine 
providence, and, as it is written (Shemos 16, 18): “Whoever 
took more had nothing extra, and whoever took less was not 
lacking.”  This comes to teach us that expending more effort 
does not serve any purpose.  And it states in the Yerushalmi 
Berachos that everyone who recites Parshas HaMahn is 
guaranteed that his provisions will not be lacking.  

Now, what he cites from the Yerushalmi does not appear 
in our texts.  Nevertheless, Rabeinu Bachayei writes in his 
commentary on our parsha (Shemos 16, 16): It is an accepted 
tradition from the sages that everyone who recites Parshas 
HaMahn daily, is assured that he will never experience a 
shortage of food.  This tradition is cited by the Sefer HaManhig 
(Hilchos Shabbas 44) in the name of the Yerushalmi: It states 

Shvilei Pinchas
R’ Pinches Friedman
(English & Hebrew)

 

  

The counsel of Hashem – 'עצת ה 
Moreinu HaRav shlit”a relates: “Since we had a lot of suitcases to take 
from Yerushalayim to Beit Shemesh, I arranged for a driver with a large 
car to take us to Beit Shemesh, however, I had no idea how to take the 
suitcases down to the car, since they were large and many and they 
were heavy… 
I was hoping that perhaps a grandson or young man would show up at 
my house, but this did not happen. The driver called that he was close 
to the house and he would reach my building in a few minutes. 
To myself, I asked the Creator of the World to send me His help with 
taking down the suitcases. 
While I was still on the line, the apologetically said that he brought a 
young man with him and he asked permission if he could join us on the 
trip to Beit Shemesh and if not, then he would drop him at a bus stop. 
I rejoiced that a large stone had been lifted from my heart, and I told 
him that I was just thinking that I did not know how I was going to get 
the suitcases down from the apartment to the vehicle. He immediately 
sent the sturdy, energetic young man who was happy to help. 
At the end of the conversation, the young man appeared at the 
doorstep and quickly carried down the packages as if they were bags 
filled with light feathers. 
But the story did not end there… 
On our return from Beit Shemesh, that driver was not available, and I 
could not manage to order a large vehicle. Having no choice, I ordered a 
smaller car. Again, I had no way to bring the packages with me. 
At Mincha, a young man approached who wanted to talk with me, and 
by the way, he offered to drive me to the apartment where I was 
staying in Beit Shemesh. Since it was very cold outside, I was glad for the 
hashgacha. The young man heard that I was returning to Yerushalayim 
that day and he offered to take me, but since I had ordered a car I did 
not want to cancel. The young man said that he was going to my 
neighborhood and if there was some way that he could help he would 
be glad to do it. Then I remembered the suitcases that would not fit into 
the car that I ordered. On his own, he gladly offerred to take them to my 
house.   
I told him to think about the hashgacha, that I could not get a large 
enough vehicle, but the Creator arranged to take care of the suitcases 
for me in a way that I never would have thought of. An additional point 
is that Eliyahu was only answered at Tefillas Mincha!!! 

- Moreinu HaRav shlit”a  
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What were the spoils of the sea? –  מהי?היום ביזת  
You are walking to shul to daven, when you see a large sign 
over the entrance to the neighborhood grocery store: ‘Huge 
sale! The first 20 customers will receive their money back!’ 
For a moment you stand there stunned, there has never been 
a sale like this and there never will be one again. But you are 
going to daven, and if you stop now, you will miss davening. 
But, on the other hand, this a golden opportunity impossible 
to pass up, what do you do?! 
The truth is that we encounter this dilemma many times, as a 
rule, every sale has ‘fine print’: ‘For a limited time’ or ‘for the 
first customers’, and the sale ends on a certain date… This 
always makes us feel and think that if we do not run now and 
take advantage of the sale, we will likely lose out and we will 
be very disappointed. 
Even Pharaoh wanted to convince the Children of Israel to 
return to Egypt, but was this possible? After everything that 
had happened there who would want to come back?! Then 
Pharaoh announced a sale: Whoever returns will receive a lot 
of silver and gold and great wealth. This is what Rashi brings 
down on the words (15:22) 'ויסע משה את ישראל' – ‘Moshe 
caused Israel to journey’ – ‘He moved them against their will, 
for the Egyptians had adorned their horses with ornaments of 
gold and silver and precious stones and pearls, and Israel 
were finding them at the sea. The spoils at the sea were 
greater than the spoils that you took from Egypt.’ Pharaoh 
showed the Children of Israel the silver and gold that were on 
the horses and he said to them, ‘Whoever returns to Egypt 
will receive all this, and whoever refuses to come back, these 
horses will go against them in battle’, and the Children of 
Israel refused to go back, and what was the end result? We all 
know that the Egyptians drowned, and the Children of Israel 
received their silver and gold, to the extent that because of 
the vast amount of spoils, Moshe Rabeinu had to move them 
against their will. 
That same Pharaoh chases after us even today, every day, and 
every day he announces new ‘bargains’, hurry, take advantage 
before they are all gone! Our challenge is to believe that 
whatever we receive is given to us on a golden platter, and 
just as we understand that we do not return to Egypt for the 
promise of silver and gold, so too, we do not forsake any 
mitzvah for any bargain. For when we go in the ways of 
Hashem we never lose out! 

- Tiv HaTorah - Beshalach 
 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz

(English & Hebrew)
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he Medrash in this week’s Parsha (20:1) 
describes how, in Parshas Vo’erah, Hashem 
asked Moshe Rabbeinu to locate Mitzraim's 
water supply, strike it, and turn it into 

blood. Moshe Rabbeinu responded that he can’t 
do it because the water protected him and that 
Aharon should do it instead. Moshe Rabbeinu was 
demonstrating his responsibility of Hakoras Hatov, 
of being appreciative not only to people, but also to 
objects that have helped throughout his life. Since 
Hakoras Hatov is so important, why did Hashem 
ask Moshe Rabbeinu to hit the water in the first 
place? Shouldn’t Hashem have instructed him to ask 
Aharon?
 
The lesson that I learned from this message is that 
many positive actions only have value if the 
people who did the actions appreciated the 
value of their decisions. Had Moshe Rabbeinu 
not appreciated the importance of giving Aharon the 
responsibility, it would not have demonstrated an act 
of Hakoras Hatov, but only a hollow process that 
resembled it.

 
This message is very important in the Chinuch 
process. Telling children to say “I’m sorry” or “thank 
you” is meaningless, if they don’t understand and 
appreciate why they’re saying it. Although parents 
must train their children, beginning it with a hollow 
behavior is the wrong way to do it. They need to 
increase the awareness of the value of their message, 
in order to help those children become true Torah 
based adults.
 

I often differentiate between behavioral, and 
internalized, Chinuch. The first demands that 
children act according to the Torah, and with their 
parents' guidance. The second is less concerned with 
their acts today, but focuses on an appreciation for 
those acts. Creating values, not behaviors, is the real 
goal of Chinuch Bonim, although this may require 
significantly more time on the part of the parents. 
(Parents should feel free to call me to discuss how 
to do this.)

T
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Be Careful What You Think 
ויהי בשלח פרעה את העם “ 13:17
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשטים 
כי קרוב הוא, כי אמר אלקים פן 
ינחם העם בראתם מלחמה ושבו 

 ”מצרימה
“And it was when Paroah sent the people – 
that G-d did not lead them by way of the land 
of Plishtim, because it was near, for Hashem 
said: Perhaps the people will reconsider when 
they see a war, and they will return to 
Mitzrayim.  Rashi says on the words, “ כי קרוב
 For it is near,” and it is easy to return“ – ”הוא
to Mitzrayim with that route. Rashi tells us 
that there are many Aggadic Medrashim 
which explain this, yet Rashi does not tell us 
even one.  Why do we need to know that there 
many Aggadic Medrashim on this, and why 
didn’t Rashi tell us any of them?  Additionally, 
the Posuk uses the Shem Elokim twice, which 
is the Midas Hadin of Hakodosh Boruch Hu.  
One would think that Hakodosh Boruch Hu 
took Klal Yisroel out of Mitzrayim with the 
Midas Hachesed.  Why did the Torah use the 
Shem Elokim here, and not the Shem 
Havayah?   

 According to the rules in the Gemara 
in Kiddushin 2b, the word “דרך” can be either 
a Loshon Zochor or a Loshon Nekeivah, 
depending on the context.  If the word is being 
used in a grammatically Nekeivah context, 
then it is considered Nekeivah, and when the 
context is Zochor, it is considered Zochor.  The 
word דרך here is used in conjunction with the 
word ארץ which is a Loshon Nekeivah.  That 
means that the word דרך here is also a Loshon 
Nekeivah here.  Based on this rule, the Torah 
should have followed through and when 
speaking about the דרך, it should have used a 
Loshon Nekeivah, “כי קרובה היא.”  However, the 
Torah used a Loshon Zochor, “כי קרוב הוא” – 
which is a Loshon Zochor.  Being that the 
Torah veered from the rule, it allows there to 
be many Aggadic Medrashim in order to 
explain this.  Rashi wanted to let us know that 
there is a Dikduk anomaly in the Posuk which 
needs to be addressed, yet he does not tell us 
any of them because Rashi always sticks to the 
simple meaning of the Posuk, while the 
Medrashim stray from the Poshut P’shat.  
 (משכיל לדוד)

 The Gematria of “בשלח” is the same 
as “שם” – which represents the Shechina, as it 
says, “ויעש דוד שם.”  This alludes to us that the 
Shechina completed the calculation for the 
years that Klal Yisroel needed to be in 
Mitzrayim, and they therefore left “early.”  
The Shechina was there with Klal Yisroel in 
Mitzrayim, and therefore it was added to the 
completion of the years of Klal Yisroel.  
Another explanation of what the “שם” is 

alluding to is based on the words of the רמ"ק 
who says in his Sefer גרושין, that the reason 
that Klal Yisroel were Zoche to leave 
Mitzrayim was in the Zechus of the Shechina.  
Being that the Shechina needed to leave 
Mitzrayim, Klal Yisroel were pulled along 
together with It. This can also help us 
understand that which Chazal said, “ בשכר

ממצריםנשים צדקניות נגאלו  ” - that Klal Yisroel 
were Zoche to be redeemed from Mitzrayim for 
the reward of the righteous women.   For we 
know that the women of Klal Yisroel 
Kevayachol grab hold of the Shechina, and 
that is the crown of the righteousness, for 
righteousness is the Shechina.  “ויהי בשלח” – 
 It was in the Zechus of the – ”בשם“ – ”בשלח“
righteous women – the Shechina, that Klal 
Yisroel were redeemed from Mitzrayim. ( חומת
 (אנך
 Many of the great Rabbonim of 
Ashkenaz said that the Golus was supposed to 
be for 430 years, which is five times the 
Gematria of the Shem אלקים, which is the 
Shem of Midas Hadin.  However, Klal Yisroel 
were only enslaved with hard labor for 86 
years, the Gematria of אלקים once.  That leaves 
344 years (430-86=344) of the Golus, the hard 
labor that Klal Yisroel were supposed to 
endure.  The exiles which Klal Yisroel have 
endured throughout the years are called 
 the Gematria of 344.  There is a Remez ”שמד”,
here in our Posuk to what these Gedolim said, 
 – ”בשלח“ ,is a Loshon of “woe” on – ”וי“ ”ויהי“
which together with the four letters is the 
Gematria of 344 – woe to Klal Yisroel that they 
still have 344 years of harsh servitude of 
Golus.  “פרעה” is a Loshon of payment, 
meaning that Klal Yisroel need to pay those 
344 years.  However, if we continue to read the 
Posuk, there is a Nechama for Klal Yisroel.  
 is ”העם“ ;is a reference to the Shechina ”את“
Klal Yisroel.  Klal Yisroel need to know that 
throughout all those harsh years of Golus, the 
Shechina is always there with them.  ( חומת
  (אנך
 The Torah is telling us – ”כי קרוב הוא“ 
here with these words that Hakodosh Boruch 
Hu is a “קרוב” – a close relative of Klal Yisroel.  
Hakodosh Boruch Hu was taking care of Klal 
Yisroel, and everything He was doing was for 
the sake of Klal Yisroel. (חכמת התורה)  
כי אמר אלקים פן ינחם העם בראתם “ 
 Perhaps the people would – ”מלחמה ושבו מצרימה
reconsider, and would want to return to 
Mitzrayim. “יחשבו מחשבה על שיצאו, ויתנו לב לשוב“ 
- Perhaps they will have second thoughts  over 
leaving Mitzrayim, and they will set their 
hearts to return. (רש"י)  

 There are those who explain that 
Rashi is telling us that Klal Yisroel would have 

had second thoughts about leaving Mitzrayim, 
and they would have returned.  However, 
there are others who explain that Rashi is 
coming to explain a different P’shat than the 
Poshut P’shat, and that is that the concern 
was regarding the potential thoughts of Klal 
Yisroel, and not their potential actions.  There 
was never any concern that Klal Yisroel would 
actually return to Mitzrayim, rather the fear 
was that they would have evil thoughts, that 
they would have second thoughts about 
leaving Mitzrayim, and would have thoughts 
of returning to Mitzrayim. (מהרש"ל)   
  Klal Yisroel suffered for many years 
at the hands of the Mitzriyim, and they were 
finally freed.  They were going to receive the 
Torah Hakdosha, and were going to become 
the Chosen Nation.  There was something very 
important that Klal Yisroel needed to know.  
The world was created with Midas Hadin.  
When Hakodosh Boruch Hu saw that the 
world would not be able to survive without 
Midas Hachesed, Hakodosh Boruch Hu mixed 
the Midas Hachesed together with the Midas 
Hadin.  However, it is most optimal for there 
to be only Midas Hadin.  The Tzaddikim are on 
an exalted level of Ruchniyos, and Hakodosh 
Boruch Hu acts with them with the Midas 
Hadin.  Rashi tells us that there are many 
Aggadic Medrashim on this Posuk, but he 
wants to go with the Poshut P’shat.  The word 
 means close.  Hakodosh Boruch Hu was ”קרוב“
saying that He was close to Klal Yisroel at that 
time, and wanted them to be treated with the 
Midas Hadin.  Rashi at the end of the Posuk 
tells us that Hakodosh Boruch Hu took Klal 
Yisroel in a circuitous route for had Klal 
Yisroel gone straight into the Land, they may 
have had thoughts of returning.  They never 
would have actually returned, for even if they 
were scared of war ahead of them; they were 
treated atrociously in Mitzrayim, and there 
would be no reason to assume that the better 
option would have been to return.  However, 
due to their fear of battle, perhaps they would 
have had second thoughts, and thought to 
themselves, that maybe they were better off 
remaining in Mitzrayim.  While we know that 
a Yid is generally not punished for his 
thoughts, except for some specific ones, that is 
only according to the Midas Harachamim.  
However, according to the Midas Hadin, one’s 
thoughts are counted against him. There is a 
great lesson here for all of us.  We must strive 
for greatness.  We must not look to see what 
we can get away with, rather we must 
constantly look to elevate ourselves.  Our 
thoughts do matter, and we must be careful 
about what we think.  May we be Zoche to have 
pure thoughts, and always seek to follow the 
Rotzon Hashem.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)

Rav Brazil
(English)
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PPaarraasshhaass  BBeesshhaallllaacchh  
In loving memory of Devora Bas Aharon o”h  Mrs. Doris Weiner  A Woman of Valor 

TThhrroouugghh  tthhee  SSeeaa  
““AAbba, I’m cold. The wind is blowing 

very hard.” 
“Come close to me, my son, and I will try 
to keep you warm.” 
“Abba, I’m frightened. What are we going to 
do? We are trapped. The sea is in front of us, 
the Mitzrim are behind us, and there are wild 
animals from the desert on both sides of us. 
Where can we go?” 
“My son, some say we should return to 
Mitzrayim and go back to slavery. They 
say that it is better to live as a slave than 
to die here in the desert. Some say we 
should fight the Mitzrim here and now. 
Some say we should make loud noises to 
frighten them off. Others say that we 
should throw ourselves into the sea, that 
it is better to trust in the compassion of 
The Merciful One than to fall into the 
hands of our enemies.” 
“Abba, what are we going to do?” 
“My son, let us listen to our leader, 
Moshe Rabbeinu. He is speaking now.” 
“Do not fear. Stand fast and you will see 
the salvation of Hashem He will perform 
for you today. As you see Mitzrayim to-
day, you will never see them again!” 

““AAbba look! Someone is going into the 

sea! Who is he?” 
“That is Nachshon Ben Aminadav, the 
prince of the tribe of Yehuda.” 
“Abba, all of his tribe is following him 
into the sea! They are signaling for us all 
to follow them.” 
“Come, my son. Do not be afraid. Trust 
in Hashem.” 
“Abba, the water is cold. It is almost up 
to my nose. Soon I will not be able to 
breathe.” 
“Look, my son! The water is splitting and 
rushing away from us. It is piling up. And 
look now there are huge walls on both 
sides of us. See how the strong wind is 
drying out the floor of the sea beneath 
our feet! What a wondrous sight! There 
are pillars of fire and clouds behind us, 
separating us from the Mitzrim.” 
“Abba, Abba, Hashem is saving us!” 
“Come, my son, let us move forward. 
You see in front of us twelve paths. Let us 
follow the members of our tribe into the 
path made especially for us.” 

““AAbba! It is so beautiful in here. The 

floor is smooth and polished like marble. 
The walls sparkle like sapphires and dia-
monds. I can even see my friends in the 
next path through the wall.” 

“My son, we are so blessed.” 
“Yes, we are. Abba, I am hungry. It’s been 
so long since we have eaten.” 
“Look, my son. There are luscious fruit 
trees here in the path. Let me pick a fruit 
for you to eat.” 
“Mmmm, that apple was so ripe, so deli-
cious. I’m sorry, Abba, but my throat feels 
so parched.” 
“Here, my son, you just have to touch 
the wall of the path, and sparkling clear 
water comes flowing out.” 
“Oh, but I don’t want to make a leak in 
the wall, Abba.” 

“Don’t worry, my son. You see, when 
you are finished, the hole will seal up 
again.” 
“Abba there is such a beautiful fragrance 
in here – not like the smell of the sea at 
all.” 
“My son, Hashem is giving us a real treat. 
He is making it glorious for us in here. 
The travel is so easy. The floor is smooth 
and level. Even the old people and little 
children are keeping pace. See the grass at 
the bottom of the sea, Hashem, with His 
infinite kindness, has even provided food 
for our cattle here. My son, enjoy every 
minute of our special trip through the sea. 
But also pay attention to every wonderful 
detail and remember. We must never 
forget this. 

““LLook Abba, the Mitzrim are behind 

us!” 
“Hashem will not let them harm us, my 
son. See now, the walls are closing in on 

them. The sea is returning to water.” 
“They are drowning, Abba.” 
“That is their fate. Look at that. I see the 
taskmaster who was so cruel to me. 
Hashem is giving him a cruel death. How 
awesome is Hashem’s Justice.” 
“Abba, the Mitzrim will never harm us 
again.” 
“My son, Hashem has entirely destroyed 
them.” 

     

This story is from the sefer Simcha’s Torah 
Stories. 
 

RReenneeww  YYoouurr  LLooyyaallttyy  
TThe Jewish people witnessed awesome 

miracles at the Red Sea. The water split 
like a piece of chopped wood, the sea 
bed dried out, and twelve paths formed 
for the twelve tribes. Each path had a 
sapphire-like finish to the walls and mar-
ble-like floors. There was food and drink 
aplenty for the weary Jewish travelers. 
The Mitzrim were foolish enough to fol-
low the Jewish people into the sea, and 
they met their ultimate fate there. They 
were punished for all of the evil they did 
to our nation. Our ancestors saw them 
washed up out of the sea, broken, bat-
tered and near death. What was the reac-
tion of the Jewish people to these mind-
boggling miracles? The first blessing after 
Kriyas Shema in the evening prayers de-
scribes the Kriyas Yam Suf, then states, 
“Moshe and the Children of Israel will-
fully accepted Your rule with great hap-
piness and sang Shira.” The Shira itself 
states “Hashem will rule for ever and 
ever.” These incredible miracles inspired 
our nation to renew their loyalty to 
Hashem and His Torah. 
 
Kinderlach . . . 
Don’t let an opportunity for inspiration 
pass by. The next time you hear someone 
say Bircas HaGomel (the blessing made 
upon being saved from danger) stop and 
think for a second. Hashem just saved that 
person from a terrible fate. That is an op-
portunity to thank Him and renew our 
loyalty to Him. When He saved us from a 
terrible fate at the Yam Suf we were in-
spired to renew our loyalty to Him, Any 
time He saves us from danger, we can be 
uplifted to a new closeness with our Crea-
tor. 
 

 
 

   Parashas Beshalach  ט"עתש בשלח  פרשת        
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה
Bnei Yisrael came within the sea on dry land. (14:22) 

 
 Did all of the people immediately enter the Red Sea? 

Nachshon ben Aminadov made the first move. Everybody followed his 
lead. Chazal (Sotah 36b) quote a debate that takes place between Rabbi 
Meir and Rabbi Yehudah. Rabbi Meir teaches that when the Jewish 
People stood at the banks of the Red Sea the tribes began to contend 
with one another, each one declaring, “I am going in first!” Rabbi 
Yehudah disagrees. He claims it was the opposite, with each tribe giving 
the “honour” of entering the water first to the other tribe. In the end, it 
was Nachshon ben Aminadov who took the plunge and walked in until 
the water reached his mouth. He then cried out to Hashem: “Save me, 
G-d, for the waters have reached until my soul” (Tehillim 69:2). 

 In his Dudaei Reuven, Horav Reuven Katz, zl, explains that 
Rabbi Yehudah and Rabbi Meir are really not in disagreement. In fact, 
this apparent disagreement actually represents the foibles of human 
nature. Anyone who has ever been party to a meeting convened to 
discuss a pressing issue, and to devise a plan for addressing the 
problem, has been privy to such debate. The assembled people come to 
a unanimous decision that they must establish an 
institution/organisation that will officially deal with the issue at hand. 
Once they all heard the problem and were inspired by the passionate 
speeches, the decision was unanimous. Now, however, when it comes to 
actually volunteering to support the institution – everyone volunteers 
his neighbour. They are willing to be “on call” whenever necessary, as 
long as it is not during the day or night, weekend, etc. In other words, as 
long as the institutions are in the theoretical stage, everyone wants to 
participate. Once action must be taken, they casually move to the back 
of the line.  

 It was no different when our ancestors stood at the banks of 
the Red Sea. Moshe Rabbeinu declared, “Let us move forward into the 
water!” Everyone excitedly cried out, “I am first!” This is Rabbi Meir’s 
opinion. Rabbi Yehudah interjects, “Perhaps that was their original 
reaction, but, when they came to the water, they each encouraged the 
‘other one’ to enter. How fortunate are we that Nachshon ben 
Aminadov took the initiative. Otherwise, who knows?” 

 Let me follow this up with an anecdotal vignette that 
underscores Nachshon’s eternal contribution and what we should derive 
from his action. It was Chol Hamoed Pesach; a young kollel fellow 
entered a shul between Minchah and Maariv. The congregants who 
were assembled took notice. Since he appeared to be a scholar, they 
asked him to deliver a short dvar Torah. He demurred, claiming that he 
was not a speaker. The congregants were relentless, asking him again 
and again, until he acceded to their request. 

 “Rabbosai!” he began. “In two days, we will be celebrating 
Shvii shel Pesach, when we will read a description of the Splitting of the 
Red Sea from the Torah. Everyone knows (or at least can imagine) what 
went through the people’s minds at that moment. Hundreds of 
thousands of men, women and children were all standing between the 
waters of the Red Sea and the approaching Egyptian army. The fear and 
trepidation that enveloped them must have been overwhelming. After 
over two centuries of misery, pain, persecution and murder, they were 
finally liberated, only to meet their deaths either by drowning or at the 
hands of their oppressors. What should they do? 

 “During those moments of fear and hesitation, one man – by 
the name of Gershon ben Aminadov – moved forward.” Suddenly the 

congregants, realising that the speaker had erred, “quietly” corrected 
him: “Nachshon,” not Gershon. The speaker ignored their correction and 
continued speaking: “Gershon hesitated. On the one hand, he felt it was 
the correct and proper action to take, but, on the other hand, he 
thought, ‘What about my wife and children who would be left alone (if 
the water does not split and I die)?’” 

 During this time the congregants were getting upset. How 
could he, a learned scholar, continue to make the same mistake over 
and over again? It was Nachshon, not Gershon! 

 “Therefore,” continued the speaker, “seeing that unless 
someone made a move and jumped into the water, nothing would 
happen (clearly an act of mesiras nefesh, self-sacrifice, was critical at 
this point), Gershon ben Aminadov finally decided that he was going to 
take the plunge. Suddenly, out of nowhere, Nachshon ben Aminadov ran 
forward and jumped in! He beat his brother by a few seconds. Indeed, 
had Nachshon not run forward, history would have recorded Gershon as 
the one who had catalysed the miracle. The entire miracle is identified 
with Nachshon ben Aminadov. Why? Was not Gershon the one who was 
about to jump in? But he did not. It was Nachshon. Thus, he receives the 
credit.” 

 A similar idea applies to so many mitzvos. Let us take minyan, 
for example. It takes ten Jews to complete a minyan. Everyone else 
davens with a minyan. The first ten, however, comprise the minyan. 
They receive the bonus reward for providing a minyan for the others. It 
is all about who arrives first. That is the way concerning all mitzvos. 

 

 והמים להם חמה מימינם ומשמאלם
The water was a wall for them, on their right and on their left. 

(14:29) 
 

 Actually, the Red Sea was divided into twelve parts, allowing 
each tribe to walk though separately. The Sfas Emes explains that 
Hashem did this to teach them that each individual tribe has its own 
singular mission and, thus, deserves the miracle of the Splitting of the 
Red Sea for its own sake. In Sefer Tehillim 136:13, David Hamelech 
records the miracle, L’Gozeir Yam Suf ligzarim, “Who splits/divides the 
Red Sea into parts.” Surprisingly, the pasuk is written in the present 
tense, as if Hashem continually splits the Red Sea. (Veritably, the 
commentators translate it in the past tense, but l’gozeir is present 
tense). This begs elucidation, since obviously, the sea reverted back to 
its original position. 

 In an earlier pasuk (136:7), David Hamelech writes, L’Osei orim 
gedolim, “Who makes great lights.” In his Nefesh HaChaim, Horav Chaim 
Volozhiner, zl, explains that Hashem constantly renews the act of 
creating the world. He did not create the world and then leave it on auto 
pilot. Every second, He recreates the world. This might explain the 
luminaries, but this explanation will not provide a solution for the 
present tense concerning the splitting of the Red Sea. 

 Horav Yisrael Eliyahu Weintraub, zl (quoted by Horav Shlomo 
Levenstein in the name of Horav Avraham Brode), explains this based 
upon an incident that occurred with Horav Mordechai Pogremansky, zl.  

 Rav Pogremansky was a singular gadol who had earned the 
esteem of the greatest Torah giants of the previous generation. His 
brilliance and unparalleled erudition were only matched by his total 
devotion and commitment to Torah and mitzvos. He passed away in 
Switzerland one year after he married. His body was brought to Eretz 
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How Does Le’eisano Also Relate to Tu B’Shevat? 

We spoke about malchus in parshas Bo – and we can’t seem to get enough malchus. 
Moshe stretched out his hand over the sea in this week’s parsha - “Vayes Moshe es 
yado al hayam.” The value of the roshei teivos of “Vayes Moshe es yado al hayam,” 
with the first letters of these six words added, is 496, the value of malchus. We also 
discussed malchus hidden in Parshas Vaeirah. After the Jews passed through the sea, 
Moshe raised his hand again and the waters returned le’eisano, “to their former 
state,” while the Egyptians were drowned. 

It is interesting that le’eisano also has the same value as malchus with the collel. 
Shabbos is the seventh day, just like malchus is the seventh middah. Shabbos is 
called malkah and Pesach is called Shabbos. We sit like kings at the Seder. 

Rashi, based upon the Medrash, says that le’eisano, “to their former state,” means 
“to their former strength.” The Medrash adds that Hashem made a stipulation, a 
tenai, with the sea during creation that it would split when the Jews needed to cross 
it. The Medrash is suggesting that, in fulfillment of the stipulation (letana’o), the 
waters returned to their former strength (le’eisano).  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l discusses the word le’eisano by stressing the sea’s 
return to its original position in the sea. Le’eisano has the same Hebrew letters as 
eisan. Le’eisano - eitan from asen, beast of burden, related to adon, base of a pillar, 
designates a firm ground pointing back to its original state. Why must the Torah use 
an extra word - le’eisano - just to inform us that the waters turned back into what 
they always were?  
The Medrash wants to tell us much more: that the waters went “back,” not to where 
they were before they split, but to the strength that they incurred from the very 
beginning of creation, which came from le’eisan, to the condition that Hashem 
stipulated with them from the very beginning. And that was far stronger than the 
natural strength of the waters themselves…  

This stipulation was that the waters (and all of creation) should change, even against 
their own nature, for the sake of Torah and mitzvos. It was established at creation. 
That self-imposed change is also what lends true permanence and strength to the 
creation. It is a permanent lesson that we can affect permanence with our thoughts 
and actions as well Rabbi Cutler from Monsey describes the unusual letter-space 
configuration that comprises the Shir Hayam in a Sefer Torah and offers an amazing 
insight: Follow closely. The shir has thirty lines. The first letters of each of the first 

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz
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DIG IN AND STAY FAR AWAY FROM THOSE RELATIVES 

The first passuk of the parsha says that Hashem did not lead Yisrael via the Pelishtim Nation 
even though it was קרוב closer towards their destination of Eretz Yisrael, because maybe they 
would encounter battle and will return to Mitzrayim. Let us try to reveal the message of 
Avodas Hashem that lies beneath this strategic maneuver of Hashem. 
We must first under understand the essential characteristic of this nation Pelishtim. Dovid 
Hamelech discloses to us this nation's negative quality in the first passuk of Tehillim.  ובמושב
 one did not sit with the Laitzim the nation of Pelishtim, who for now we will לצים לא ישב
define as jesters or cynics. My Rebbi Rav Shlomo zt"l would say that the word לץ shares the 
same letters as  צל which means shadow. Just as a shadow distorts the appearance of the 
object blocking the sun, so too, the letz distorts the truth and the honorable. As Rav Hutner 
ztl in the first mamar of Pachad Yitzchok writes the personality of the Letz is to find the chillul 
in the hillul. Something that is sacred deserves our הילול our praise and acknowledgment. The 
Letz has the skillful ability to use cynicism in a form of belittling the accepted honorable status 
of a person or an idea and thereby diminish its stature to ridicule and חילול, desecration.  
The word חלל means a corpse and also the instrument חליל a flute. They both share in a 
common hollowness, death caused by the void of neshama, and the music of the flute is 
caused by the hollowness of the instrument in which one blows. So too, the Letz with one 
remark and cynical joke can remove the neshama, the life, out of something that until now 
one held sacred. As Chazal tell us that even one sharp word of Leitzanus can strip a structure 
built from one hundred mussar shmuzzen heard back to back, and leave in its place an 
absolute nothingness. 
We find the existence of Pelishtim Laitanus as early as Avraham Avinu where the passuk says 
(Bereishis 26,15) that all the wells that Avraham dug, the Pelistim filled them with earth.  וכל

ביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפרהבארות אשר חפרו עבדי א . Our sefarim explain 
that the digging of wells by the Avos was not just an act for physical survival alone, but one of 
spiritual purpose and fulfillment. To bring about Kovod Shamayim one has to dig in the 
earthliness of the world and uncover Hashem's concealed dignity which is compared to the 
Mayim Chayim buried in the earth. The word to dig is חפר which also spells חרפה shame the 
opposite of kovod. To dig for dignity and not to accept what one physically sees, is to remove 
the חרפה of Hashem and reveal His kovod, and to replace  הילול with the חילול. 
The foreskin ערלה on the Bris is called a חרפה (Bereishis 34,14). For as the Sefer Hachinuch 
writes that the mitzvah of removing the foreskin on one's physical body is to arouse one  
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hen discussing the laws of capital punishment 
through stoning, the Torah instructs the 
witnesses to be the ones to throw the first 

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

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

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

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 “The Rosh Yeshivah closed his eyes. After a few minutes, it 
seemed to me that he had fallen asleep. So, I said, ‘Fine, I have my 
answer. I need nothing from the yeshivah. I will make it on my own’, 
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 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
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המשך בעמוד 3

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

שעליה לבדה נברא העולם?"

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

ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

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

אומר: "בזה תלוי קיום כל התורה".

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

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

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

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

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

ראשית עמלו.

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

הלוויים בשירה מיוחדת.

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

מפתח הברכות

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

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

מהם..."

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

פי יסוד זה.

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

בחיים.

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

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

מכמה פירות? 

Chut Shel Chessed
R’ Shalom Arush

(Hebrew)

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS CHAYEI SARA 
 
 

FREEDOM OF EXPRESSION OR TRAIN TO RESTRAIN 

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

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

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

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

 

Rav Brazil
(English)

   
                      2 0 0 9

E
ST

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

 
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 
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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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The counsel of Hashem – 'עצת ה 
Moreinu HaRav shlit”a relates: “Since we had a lot of suitcases to take 
from Yerushalayim to Beit Shemesh, I arranged for a driver with a large 
car to take us to Beit Shemesh, however, I had no idea how to take the 
suitcases down to the car, since they were large and many and they 
were heavy… 
I was hoping that perhaps a grandson or young man would show up at 
my house, but this did not happen. The driver called that he was close 
to the house and he would reach my building in a few minutes. 
To myself, I asked the Creator of the World to send me His help with 
taking down the suitcases. 
While I was still on the line, the apologetically said that he brought a 
young man with him and he asked permission if he could join us on the 
trip to Beit Shemesh and if not, then he would drop him at a bus stop. 
I rejoiced that a large stone had been lifted from my heart, and I told 
him that I was just thinking that I did not know how I was going to get 
the suitcases down from the apartment to the vehicle. He immediately 
sent the sturdy, energetic young man who was happy to help. 
At the end of the conversation, the young man appeared at the 
doorstep and quickly carried down the packages as if they were bags 
filled with light feathers. 
But the story did not end there… 
On our return from Beit Shemesh, that driver was not available, and I 
could not manage to order a large vehicle. Having no choice, I ordered a 
smaller car. Again, I had no way to bring the packages with me. 
At Mincha, a young man approached who wanted to talk with me, and 
by the way, he offered to drive me to the apartment where I was 
staying in Beit Shemesh. Since it was very cold outside, I was glad for the 
hashgacha. The young man heard that I was returning to Yerushalayim 
that day and he offered to take me, but since I had ordered a car I did 
not want to cancel. The young man said that he was going to my 
neighborhood and if there was some way that he could help he would 
be glad to do it. Then I remembered the suitcases that would not fit into 
the car that I ordered. On his own, he gladly offerred to take them to my 
house.   
I told him to think about the hashgacha, that I could not get a large 
enough vehicle, but the Creator arranged to take care of the suitcases 
for me in a way that I never would have thought of. An additional point 
is that Eliyahu was only answered at Tefillas Mincha!!! 

- Moreinu HaRav shlit”a  
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What were the spoils of the sea? –  מהי?היום ביזת  
You are walking to shul to daven, when you see a large sign 
over the entrance to the neighborhood grocery store: ‘Huge 
sale! The first 20 customers will receive their money back!’ 
For a moment you stand there stunned, there has never been 
a sale like this and there never will be one again. But you are 
going to daven, and if you stop now, you will miss davening. 
But, on the other hand, this a golden opportunity impossible 
to pass up, what do you do?! 
The truth is that we encounter this dilemma many times, as a 
rule, every sale has ‘fine print’: ‘For a limited time’ or ‘for the 
first customers’, and the sale ends on a certain date… This 
always makes us feel and think that if we do not run now and 
take advantage of the sale, we will likely lose out and we will 
be very disappointed. 
Even Pharaoh wanted to convince the Children of Israel to 
return to Egypt, but was this possible? After everything that 
had happened there who would want to come back?! Then 
Pharaoh announced a sale: Whoever returns will receive a lot 
of silver and gold and great wealth. This is what Rashi brings 
down on the words (15:22) 'ויסע משה את ישראל' – ‘Moshe 
caused Israel to journey’ – ‘He moved them against their will, 
for the Egyptians had adorned their horses with ornaments of 
gold and silver and precious stones and pearls, and Israel 
were finding them at the sea. The spoils at the sea were 
greater than the spoils that you took from Egypt.’ Pharaoh 
showed the Children of Israel the silver and gold that were on 
the horses and he said to them, ‘Whoever returns to Egypt 
will receive all this, and whoever refuses to come back, these 
horses will go against them in battle’, and the Children of 
Israel refused to go back, and what was the end result? We all 
know that the Egyptians drowned, and the Children of Israel 
received their silver and gold, to the extent that because of 
the vast amount of spoils, Moshe Rabeinu had to move them 
against their will. 
That same Pharaoh chases after us even today, every day, and 
every day he announces new ‘bargains’, hurry, take advantage 
before they are all gone! Our challenge is to believe that 
whatever we receive is given to us on a golden platter, and 
just as we understand that we do not return to Egypt for the 
promise of silver and gold, so too, we do not forsake any 
mitzvah for any bargain. For when we go in the ways of 
Hashem we never lose out! 

- Tiv HaTorah - Beshalach 
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If they would only focus on the good that they have, they would 
then see the hashgacha of Above that surrounds them on all sides, 
and how every step they take in their lives was accompanied by  
Siyata D’Shmaya [the help of Heaven], and they would soon be 
relieved from their situation. With faith, even that which they are 
lacking is for their benefit. However, since they are not focusing on 
this, they only see that which they do not have. The yetzer finds a 
nesting place in their hearts to entrap them by convincing them that 
are in darkness and are isolated. In this way it causes the person to 
weaken his faith and turn him away from the will of Above 
Rachmana litzlan. 
When the person sees that the yetzer is testing him this way and it 
amplifies his deficiency to the heavens, it is incumbent on him to 
immediately focus on his life events to that point, how he went 
through life until this point in time, and then he will see how false 
the yetzer is who is trying to make him sin. He will then realize that 
the hashgacha of Above is actually showing him a smiling 
countenance. The result will be that he will realize that even the 
little things that he is lacking are through hashgacha and are for his 
benefit. Then, he will not heed the words of the yetzer which tries to 
rebel against the word of Hashem Yisbarach in order to find an 
outlet for his weary soul. 
We are not trying to minimize the effort required to fend off the 
tricks of the yetzer which tries to increase his deficiency and pain. 
We see that this can be very difficult. It was not for nothing that the 
generation that departed Egypt earned the amazing gift of the 
splitting of the Yam Suf through the merit of their Emunah. This 
proves that even in their situation it was hard to keep the faith. 
However, this is the service that is imposed on us at a time like this. 
Just as their faith brought them redemption in a most miraculous 
way in their time, similarly, our faith can bring about goodness in an 
unanticipated wondrous fashion. As long as we have not yet merited 
to see salvation, it is incumbent on us to stand strong against the 
advice of the yetzer which tries to extinguish the fire of faith and to 
entice us to exert our efforts in things that the Omnipresent is not 
pleased with. 
I will quote the saying of HaRav HaKadosh, the Baal HaTanya who 
wrote in his famous letter ‘Lehaskilcha Binah’ (Igeres HaKodesh 11) 
which is relevant to our discussion. ‘The person should believe that 
in truth he lives by them [the vitality with G-d in it], and all his needs 
and all his affairs are truly taken care of to the smallest detail by the 
vitality of Hashem. כוננו 'כי מה' מצעדי גבר'  – ‘By Hashem are a strong 
man’s footsteps established’ (Tehillim 37:23) and there is nothing 
that a person has that was not given to him by the vitality of 
Hashem Yisbarach. Therefore, everything has a good purpose, but 
the person does not realize it. With this faith, everything is truly 
done for his benefit, that is, with this faith he believes that even 
something that seems bad to him, through the wisdom of Yisbarach 
which he cannot comprehend, is actually for his benefit and this is 
Eden in the World to Come. With this faith we can determine that in 
truth, the bad is actually good from Above that is hidden.’ 
In essence, he is stating that a person’s Emunah extends his 
goodness and will be ultimately revealed that what he perceived 
initially to be bad is really good. Therefore, when a person sees that 
he is in distress, and it is incumbent on him to strengthen his faith 
and through this he will merit goodness, blessing and he will see the 
influence of Hashem Yisbarach upon him.  
  
 

In the paths of faith –  האמונהבנתיבות  
)יד:טו(ל בני ישראל ויסעו: ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר א   

Hashem said to Moshe, “Why do you cry out to me? Speak to the 
Children of Israel and let them journey!” (14:15) 
Rashi: Speak to the Children of Israel and let them journey – There is 
nothing for them to do but to travel, for the sea does not stand 
before them as a barrier. The merit of their forefathers, and of 
themselves, and the faith they had in Me when they went out of 
Egypt are sufficient to split the sea for them. 
From Rashi’s language, ‘they and the faith they had in me when 
they went out’ teaches us that the very exodus from Egypt was 
considered a challenge for Israel. Were it not for the faith that they 
merited while still in Egypt, they would not have agreed to this. Even 
though it is difficult to understand these things, how it is possible to 
have a test of faith in this situation, after experiencing the bitterness 
of the Egyptians, and on top of this they saw the might of Hashem 
Yisbarach and His wonders, and how He turned everything to their 
advantage. Still, we see the reality which is incredible, how the 
yetzer has the power to darken the eyes of Israel at this moment. As 
it states in the beginning of the parsha (13:18)  וחמושים עלו בני'
 And the Children of Israel were armed when‘ – ישראל מארץ מצרים'
they went up from Egypt’ and Rashi explains: ‘Only one out of five 
departed from Egypt, and the other four-fifths died in Egypt during 
the three days of darkness’. The challenge was so difficult that only 
one out five were able to face it. The truth of the matter is as is 
stated (Yirmiyahu 2:2) לכתך אחרי 'כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך ...
 Thus said Hashem, “I recall for you the‘ – במדבר בארץ לא זרועה'
kindness of your youth… your following Me into the Wilderness, into 
an unsown land”’. Rashi explains: ‘What is the kindness of your 
youth? Your following after my messengers, Moshe and Aharon, you 
departed a settled land to the Wilderness, and you took no food 
with you for the way because you trusted in Me.’ Thus, this was a 
difficult challenge for them, but as we see, the reward was great for 
this, that in the merit of this faith, they were rewarding in the 
splitting of the Yam Suf {Sea of Reeds]. 
These things teach the person the service of Emunah [faith]. 
Ordinarily, we understand the test of faith in times of crisis 
Rachmana litzlan, When all is smooth sailing in the life of a person, 
then there is no laxing of one’s faith for who is fool enough to say 
that there is no Ruler in the Palace, as we have already received this 
tradition passed on from our holy forefathers generation after 
generation, and even the revolution of the constellations in the sky 
testify to this! It is only in times of crisis when negative sentiments 
and normal emotions allow the yetzer to weaken the Emunah, then 
it is incumbent on the person to renew Emunah that everything is 
from Yisbarach and we must accept His yoke and to stay straight in 
His ways with the complete nullification of the person’s will Until 
Hashem Yisbarach enlightens our eyes and we merit to recognize His 
salvation. But here we see that even when the hashgacha of Above 
is clearly seen, and we see open miracles and wonders, even then 
the yetzer is given an opening to continue his dark enticements, and 
to challenge the person. In order to be rescued from its traps, it is 
incumbent on the person to constantly understand the signs of 
hashgacha that the yetzer tries to turn us away from. 

More than once, we see people walking bent over, they look bad. The 
observer thinks that their world has been literally upended, so they 
approach them to find out what the problem is and after the person 
unburdens himself, it is impossible not to be surprised by their 
sighing for every little thing they are lacking when something good 
happens to them. 
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The Incredible Lesson from the Passage of the Mahn

HKB”H Provides “Parnasah” for Every Individual 
One Must Merely Pray for Hashem to Open His Eyes

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

in the Yerushalmi: Everyone who recites Parshas HaMahn 
daily is assured that his meals will not be lacking.  

Similarly, this is brought down by the Tashbatz Katan, 
authored by Rabbi Shimshon, the son of Rabbi Tzaddok, a pupil 
of the Maharam of Rothenberg (256).  He concludes with the 
words: And I am living proof.  In fact, this affirmation—“I 
am proof”—also comes from the text of the Yerushalmi.  This 
is evident from the mitzvah as it is brought down in the sefer 
HaSmak MiTzurich (12): It states in the Yerushalmi: Everyone 
who recites Parshas HaMahn daily is assured that his meals 
will not be lacking.  Rabbi Chelbon said: And I am proof to 
the fact.  

This can be substantiated from the passuk (ibid. 16, 32): 
לדורותיכם למשמרת  ממנו  העומר  מלוא  ה'  צוה  אשר  הדבר  זה  משה   "ויאמר 

 למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים.

אותו והנח  מן  העומר  מלוא  שמה  ותן  אחת  צנצנת  קח  אהרן  אל  משה   ויאמר 

 Moshe said, “This is the thing that  לפני ה' למשמרת לדורותיכם".
Hashem has commanded: A full omer of it for a safekeeping 
for your generations, so that they will see the food with 
which I fed you in the midbar, when I took you out of the 
land of Mitzrayim.”  Moshe said to Aharon, “Take one jar 
and put a full omer of mahn into it; place it before Hashem 
for safekeeping for your generations.”  

Here, Rashi comments: “For your generations”—in the 
days of Yirmiyahu, when Yirmiyahu would rebuke them, 
“Why do you not engage in Torah-study?”  And they would 
respond, “If we were to set aside our work and engage in 
Torah, from where would we obtain our livelihood?”  He 
brought out to them the jar of mahn.  He said to them, 
“You!  See the word of Hashem!”  It does not say “hear,” but 

In this week’s parsha, parshas Beshalach, we learn about the 
miraculous mahn that descended from the heavens on a daily 
basis to feed Yisrael in the midbar (Shemos 16, 4): אל ה'   "ויאמר 

 משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו

 Hashem said to Moshe, “Behold!  I will rain—הילך בתורתי אם לא"
down for you bread from heaven; and the people shall go 
out and gather enough for each day, so that I may test him, 
whether he will follow My Torah or not.”  Our sacred sefarim 
teach us that the parsha of the mahn is the source of Yisrael’s 
livelihood in every generation.  Therefore, reciting it with proper 
focus and intent provides us with a unique segulah. Let us explore 
the wonderful lessons to be learned from this parsha.

The source for this idea is found in the words of the michaber 
in the Shulchan Aruch (O.C. 1, 5).  Parshas HaMahn is one of the 
passages that it is recommended for a person to recite daily.  The 
Mishnah Berurah writes (13): So that a person will believe 
that all of his provisions (rations) are provided via divine 
providence, and, as it is written (Shemos 16, 18): “Whoever 
took more had nothing extra, and whoever took less was not 
lacking.”  This comes to teach us that expending more effort 
does not serve any purpose.  And it states in the Yerushalmi 
Berachos that everyone who recites Parshas HaMahn is 
guaranteed that his provisions will not be lacking.  

Now, what he cites from the Yerushalmi does not appear 
in our texts.  Nevertheless, Rabeinu Bachayei writes in his 
commentary on our parsha (Shemos 16, 16): It is an accepted 
tradition from the sages that everyone who recites Parshas 
HaMahn daily, is assured that he will never experience a 
shortage of food.  This tradition is cited by the Sefer HaManhig 
(Hilchos Shabbas 44) in the name of the Yerushalmi: It states 
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rather “see,” implying: “With this your ancestors sustained 
themselves; the Omnipresent has many emissaries to 
prepare food for those who fear Him.”  

Based on these sources, we can suggest that with the 
divine command: “Take one jar and put a full omer of mahn 
into it; place it before Hashem for safekeeping for your 
generations”—HKB”H is alluding to us that it is possible to 
trigger the provision of “parnasah”—livelihood—from the 
heavens in every, single generation by reciting Parshas HaMahn.  
Hence, it is fitting that we explore the incredible lesson that it 
behooves us to learn from Parshas HaMahn.  Thus, we will learn 
how to draw abundant livelihood and sustenance from the 
heavens just like Yisrael did every day in the midbar.  

A Fascinating Insight from the Divrei Yisrael:  
The Mahn Appeared to Each Individual 

 according to His Spiritual Level

We will begin to shed some light on the subject, by introducing 
a fascinating insight from the Divrei Yisrael of Modzhitz, 
zy”a.  He refers to the elucidation in the Gemara (Yoma 75a) 
concerning an apparent contradiction in the text with regards 
to the falling of the mahn for Yisrael: המחנה על  הטל  וברדת   "כתיב 

 לילה ירד המן עליו, וכתיב )שמות טז-ד( ויצא העם ולקטו, וכתיב )במדבר שם ח(

 It is written (Bamidbar 11, 9): “When the dew  שטו העם ולקטו".
fell on the camp at night, the mahn would fall upon it.”  It 
is also written (Shemos 16, 4): “Let the people go out and 
collect.”  It is also written (Bamidbar ibid. 8): “The people 
would roam and collect.”  

Rashi points out the apparent contradiction in these 
pesukim: “The mahn would fall upon it” implies that the 
mahn fell in the camp; yet, “let the people go out and collect” 
implies that the people had to leave the camp; and “the people 
would roam” implies that they had to go a significant distance 
from the camp.  The Gemara reconciles these contradictions as 
follows: הא כיצד, צדיקים ירד על פתח בתיהם, בינונים יצאו ולקטו, רשעים שטו" 

 How is this possible?  For the tzaddikim, it fell at the  ולקטו."
entrance to their houses; the average people left the camp 
and collected; the reshaim roamed afar and collected.  

The Divrei Yisrael explains the Gemara based on what is 
written in our parsha (Shemos 16, 14): ויהי בערב ותעל השלו ותכס" 

על והנה  הטל  שכבת  ותעל  למחנה,  סביב  הטל  שכבת  היתה  ובבוקר  המחנה   את 

הארץ." על  ככפור  דק  מחוספס  דק  המדבר   It was toward evening  פני 
that the pheasant (“slav”) ascended and covered the camp, 

and in the morning, there was a layer of dew around the 
camp.  The layer of dew ascended and behold—it was over 
the surface of the midbar, something thin, exposed—thin 
as frost on the earth!  Rashi clarifies: When the sun would 
shine, the dew on the mahn would ascend toward the sun, 
as is the nature of dew to rise toward the sun . . . And when 
the layer of dew would rise, the mahn would be revealed, 
and they saw and “behold, it (the mahn) was over the surface 
of the midbar, etc.”    

Accordingly, the Divrei Yisrael proposes a wonderful 
chiddush.  In reality, the mahn fell equally for everyone; however, 
it was not revealed to everyone in the same manner.  For the 
tzaddikim, it was revealed on their doorsteps; hence, they saw 
it immediately upon leaving their homes in the morning, as 
soon as the dew lifted.  The intermediates passed by the mahn 
without seeing it until they were outside the camp; there, the 
dew rose for them, and they were able to see the mahn.  The 
reshaim passed by the mahn on their doorsteps and the mahn 
immediately outside the camp, but did not see it until they had 
roamed a significant distance from the camp; only then did the 
dew rise, so that they could see the mahn.  

Three Spiritual Levels Corresponding  
to the Level of Their Emunah in Hashem

Further on, the Divrei Yisrael explains that the three 
categories—tzaddikim, intermediates and reshaim—
correspond to the degree of their emunah in Hashem.  He proves 
this from an elucidation in the Midrash Tanchuma (Beshalach 
20) related to the passuk: ויצאו העם ולקטו דבר יום ביומו, מי שברא יום" 

 ברא פרנסתו, מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו מה יאכל היום,

 And the people shall go“  ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה."
out and gather enough for each day”: He Who created day, 
created its livelihood.  From here, Rabbi Elazar the Modai 
would say, “Anyone who has what to eat today, and yet asks, 
‘What will I eat tomorrow?’ is a person of little faith.” 

Thus, it is quite clear that the falling of the mahn was 
contingent on emunah in Hashem—recognizing that He 
provides a person’s daily sustenance.  This is the meaning of 
the passuk: "ביומו למען אנסנו הילך בתורתי יום  ולקטו דבר  —"ויצאו העם 
and the people shall go out and gather enough for each 
day, so that I may test him, whether he will follow My Torah 
or not.   According to Rashi, this means: If they will keep the 
commandments that are related to it; namely, that they 
should not leave over from it.  In other words, they should not 
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leave over mahn from today’s supply out of concern for what 
they would have to eat tomorrow.  Rather, they should believe 
wholeheartedly that HKB”H will provide for them daily.  

Then he adds a lovely allusion from the passuk (ibid. 16, 
הוא" :(15 מן  אחיו  אל  איש   they said to one another, “It—"ויאמרו 
is mahn!”  Rashi comments on the words “It is mahn”: It is 
a preparation of food, like in the phrase (Daniel 1, 5): 
המלך" להם   and the king prepared food for them.  The—״וימן 
Divrei Yisrael questions how the preparation of food applies 
to the mahn that fell from the heavens.  He answers that the 
preparation pertains to the emunah in Hashem—the belief 
that He sustains all living creatures.  This then is the allusion 
inherent in the passuk: “They said to one another, ״מן הוא״!  The 
words מ"ן הו"א are an anagram for אמונ"ה.  This is the message 
conveyed by Rashi: The phrase ״מן הוא״—“It is mahn!”—refers 
to the preparation of food.  In other words, מ"ן הו"א, which is 
an anagram for אמונ"ה, refers to the provision of food.  

It is worth noting that we have an explicit source for this idea.  
HKB”H sent down mahn from the heavens for Yisrael on a daily 
basis in order to strengthen their emunah in Hashem and to 
inculcate in them the firm belief that Hashem sustains all living 
creatures.  As we have learned in the Gemara (ibid. 76a): 

"שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם 

אחת בשנה, אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שיש לו 

בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת 

יום. אף ישראל מי  יום, והיה מקביל פני אביו כל  בשנה, עמד ופסק מזונותיו בכל 

שיש לו ארבעה וחמשה בנים, היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר, ונמצאו כולן 

מתים ברעב, נמצא כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים".

Rabbi Shimon bar Yochai’s students asked him, “Why 
didn’t it suffice for the ‘mahn’ to come down from the 
heavens for Yisrael just once a year?”  He replied with a 
parable.  To what is the matter similar?  There was a human 
king who had but one son; he allotted him his meals once 
a year; consequently, the son only came to see his father 
once a year.  Then, he decided to allot his son meals on a 
daily basis; from then on, his son came to see him daily.  
Similarly, HKB”H wanted Yisrael to be concerned with issues of 
sustenance on a daily basis, so that they would approach their 
Father in Heaven on a daily basis.  

Thus, Rashbi teaches us explicitly that HKB”H provided 
Yisrael mahn on a daily basis, rather than on an annual basis, 
because HKB”H wanted them to communicate with Him daily 
via their tefilot and believe that He would provide for them.  Let 

us add another point.  Yisrael merited that HKB”H provided 
them with mahn in the midbar due to their emunah in Hashem, 
as the navi says (Yirmiyah 2, 2): כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת" 

 thus, said Hashem, “I—כלולותיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"
recall for you the kindness of your youth, the love of your 
nuptials, your following Me into the wilderness, into an 
unsown land.  This coincides magnificently with the allusion 
of the Divrei Yisrael that מ"ן הו"א is an anagram for אמונ"ה; since 
the mahn fell for Yisrael in the merit of their emunah.  

In Every Generation HKB”H Provides Yisrael’s 
Livelihood in Similar Fashion to the Mahn

Let us return to the enlightening words of the Divrei Yisrael.  
He explains that even after the mahn ceased to fall, HKB”H 
continued to provide every Jew with his livelihood from above, 
according to their level of emunah—depending on whether 
they were tzaddikim, intermediates or reshaim.

He writes that the mahn is the source of livelihood in every 
generation, just as it was in the midbar.  It is always ready and 
available for every individual, as we state in Birkas HaMazon: 
“And He prepares food for all of His creatures, etc.”  And, 
as we learn in the Midrash (V.R. 14, 2): While human beings 
sleep on their beds, HKB”H provides rainfall, makes the plants 
grow and prepares a table for each and every person.  Yet, every 
individual does not receive his livelihood equally; rather, it is 
contingent on each person’s emunah and trust.  Accordingly, he 
receives the livelihood HKB”H has prepared for him, just like it 
was with the mahn.  

It is always this way.  The tzaddikim, those who have firm 
emunah and trust, see their livelihood immediately, when they 
open their front doors in the morning.  The intermediates, 
whose faith and trust is less firm, pass by the livelihood that is 
prepared and ready for them; they go out and search for it in the 
marketplace; they ultimately find it.  The reshaim, who totally 
lack emunah, roam afar and gather.  They must travel great 
distances, across the seas and the deserts, until they finally find 
their livelihood.  

The Amazing Connection between Emunah 
 and Parnasah  according to the 

 Teachings of Rabbi Zusha 

It is with great pleasure that we will provide support for the 
Divrei Yisrael’s incredible insight.  He has taught us that HKB”H 
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provides every Jew with “parnasah”—livelihood; however, like 
the mahn, it is contingent on the three levels of emunah in 
Hashem.  This was alluded to by the words מ"ן הו"א, which are an 
anagram for אמונ"ה.  Now, let us refer to the passuk in parshas 
Behar related to the mitzvah of “shemitah” (Vayikra 25, 20): וכי" 

 תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וצוויתי את

השנים". לשלוש  התבואה  את  ועשת  השישית  בשנה  לכם   If you will  ברכתי 
ask, “What will we eat in the seventh year, for, behold, we 
will not sow and we will not gather our crop?”  I will ordain 
My blessing for you in the sixth year and it will yield a crop 
sufficient for the three years.  

In the sefer Noam Elimelech, he presents a question asked by 
his famous brother, the chassid, Rabbi Zusha, zy”a.  Normally, the 
language of the Torah is succinct.  So, why does the Torah bother 
to present the seemingly superfluous question: “If you will ask, 
‘What will we eat?’”  It would have sufficed to merely state the 
answer: “I will ordain My blessing for you in the sixth year.”  
Then, no one would bother to ask, “What will we eat?”  Here is 
Rav Zusha’s answer as presented by the Noam Elimelech: 

It appears that the Almighty, blessed is He, when He 
created the world, benevolently established conduits 
to provide mankind’s needs in abundance, such that it 
would flow uninterrupted.  However, when man declines 
spiritually and no longer trusts in the Creator, the true 
supervisor, Who feeds and sustains creatures without any 
interruption; then, that person’s impure thought creates 
a defect in the upper realms, thereby weakening the 
power of the heavenly family, G-d help us.  Then, chalilah, 
the abundant influence is interrupted and the Almighty, 
blessed is He, must renew the abundant influence to flow 
as it did at the beginning of creation.    

With this understanding, he interprets the passuk: “If 
you will ask, ‘What will we eat?’”  In other words, if you 
lack the emunah that HKB”H provides food and nourishment 
for all of Yisrael even in the shemitah-year, you will cause an 
interruption in the provision of the bounty.  As a result: “I will 
ordain My blessing”—I will be forced to command and ordain 
the berachah of bounty anew in the merit of the observance 
of the mitzvah of shemitah; however, it is definitely preferable 
that you do not pose this question at all.  Rather, you should 
have emunah in Hashem; for, in the merit of that emunah, the 
bounty will continue endlessly, without interruption.  

Upon further scrutiny, it is apparent that Rabbi Zusha’s 
sacred explanation is a wonderful source for the Divrei 
Yisrael’s assertion that the mahn was supplied to the tzaddikim, 
intermediates and reshaim according to their level of emunah 
in Hashem.  Without a doubt, the tzaddikim, whose emunah is 
unwavering, merit revealing the “parnasah” that HKB”H provides 
for every creature immediately.  Whereas, the intermediates 
and, certainly, the reshaim, whose emunah is lacking and 
irresolute, impair the delivery of the bounty; hence, their 
“parnasah” is concealed from their view.  Consequently, they 
must exert themselves considerably to find their “parnasah.”  

The Decree “By the Sweat of Your Brow You 
Shall Eat Bread”  because the Sense of Sight Was 

Damaged during the “Cheit Eitz HaDa’as”

Now, we will demonstrate that the Divrei Yisrael’s incredible 
insight is stated explicitly in the words of Chazal in the Midrash 
(B.R. 53, 14) regarding their elucidation of the passuk related 
to Hagar (Bereishis 21, 19): ויפקח אלקים את עיניה ותרא באר מים ותלך" 

סומין בחזקת  הכל  בנימין,  רבי  "אמר   - הנער"  את  ותשק  מים  החמת  את   ותמלא 

עיניה". את  אלקים  ויפקח  הכא  מן  עיניהם,  את  מאיר  שהקב"ה   Then G-d“  עד 
opened her eyes and she saw a well of water; she went and 
filled the skin with water and gave the youth to drink.”  Rabbi 
Binyamin said: All are categorized as blind until HKB”H 
illuminates their eyes; thus, “G-d opened her eyes.”  

This implies that when the Torah states: “Then G-d opened 
her eyes and she saw a well of water”—the well of water was 
already there; yet, it was hidden from her until HKB”H opened 
her eyes and enabled her to see it.  We can learn a valuable 
lesson from this!  HKB”H provides every individual with his 
“parnasah”; however, it is imperative that the person pray for 
HKB”H to open up his eyes, so that he may perceive it.  For, his 
tefilah to Hashem is proof of his emunah in Hashem—Who 
feeds and sustains all living creatures.  

Let us elaborate.  After the “cheit Eitz HaDa’as,” HKB”H 
decrees that Adam HaRishon will have to toil for his “parnasah,” 
as it is written (ibid. 3, 19): ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן" 

 העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה

תאכל אפיך  בזעת  השדה,  עשב  את  ואכלת  לך  תצמיח  ודרדר  וקוץ  חייך,  ימי   כל 

 To Adam He said, “Because you listened to the voice  לחם".
of your wife and ate of the tree about which I commanded 
you saying, ‘You shall not eat of it,’ accursed is the ground 
because of you; through suffering shall you eat of it all the 
days of your life.  Thorns and thistles shall it sprout for you, 
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and you shall eat the herb of the field.  By the sweat of your 
brow shall you eat bread.”  

Let us explain.  Before Adam and Chava committed the sin 
with the Eitz HaDa’as, their emunah in Hashem was absolute.  
Therefore, even their food was readily available for them in 
Gan Eden, without any exertion on their part.  Even when they 
wanted to eat meat, the Gemara teaches us (Sanhedrin 59b): 
בשר" לו  צולין  השרת  מלאכי  והיו  היה  עדן  בגן  מיסב  הראשון   Adam—"אדם 
HaRishon would recline in Gan Eden and the ministering 
angels would roast meat for him.  

However, the “nachash hakadmoni”—the serpent that 
persuaded them to violate Hashem’s command—corrupted 
their emunah in Hashem by telling them (ibid. 3, 5): יודע  "כי 

ורע" טוב  יודעי  כאלקים  והייתם  עיניכם  ונפקחו  ממנו  אכלכם  ביום  כי  —אלקים 
for G-d knows that on the day you eat of it your eyes will 
be opened and you will be like G-d, knowing good and bad.  
Rashi explains the nachash’s argument: Every craftsman hates 
others of his craft; G-d ate from the tree and created the 
world.  Furthermore, Chava damaged and corrupted the sense 
of sight, as it is written (ibid. 6): ותרא' האשה כי טוב העץ למאכל וכי'" 

 תאוה היא 'לעינים' ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה

 The woman “saw” that  ויאכל, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם".
the tree was good for eating and that it was a delight to the 
“eyes,” and that the tree was desirable for comprehension, 
and she took of its fruit and ate; and she gave also to her 
husband with her and he ate.  And the “eyes” of both of them 
were opened and they realized that they were naked.

Thus, because of the “cheit Eitz HaDa’as,” Adam and Chava’s 
sense of sight was damaged; this also affected the sense of sight 
of all the neshamos contained within them.  As a consequence, 
this prevents all creatures from perceiving the “parnasah” that 
is readily available to them.  Instead: “Thorns and thistles 
shall it sprout for you”—they hide the fruit and vegetation and 
prevent them from being revealed externally.  Therefore: “By 
the sweat of your brow shall you eat bread”—it is necessary 
to plow and sow and remove the thorns before the fruit reveals 
itself from within the earth.  

Let us add a vital point.  As stated, the punishment of “by 
the sweat of your brow shall you eat bread” meant that the 
wheat would not sprout by itself.  Instead, man would have to 
plow and seed and work the land.  In the process, his emunah 
in Hashem would be fortified, as we have learned in the Gemara 
(Shabbas 31a): "אמונת זה סדר זרעים"—the term “emunas” refers 

to the order of “Zeraim.”  In other words, emunah in Hashem 
and sowing seeds go hand in hand.  The Tosafot explain the 
reason for this phenomenon: העולמים בחי  שמאמין  בירושלמי   "מפרש 

 the Yerushalmi explains that the person places his—וזורע"
emunah in G-d (the Eternal One) and plants (sows seeds).  
Thus, we see that working the land constitutes a wonderful tikun 
for Adam HaRishon, who impaired his emunah in Hashem.  

“The eyes of the two of them were opened”— 
the Material Eyes that Oppose 

 the Eyes of the Intellect

Continuing onward on this illustrious path, let us explain in 
greater depth the connection between emunah and the opening 
of the eyes to perceive the “parnasah” that is readily available to 
man.  We will refer to a fundamental principle that appears over 
and over again in the writings of the Chasam Sofer, zy”a.  The 
physical sense of sight acts like a barrier obscuring the spiritual 
sight of the intellect.  He writes in the Derashos Chasam Sofer 
(Part 2, page 307, column 1): יש לאדם שני מיני עינים, עיני שכל שבו" 

ועיני הגשמיות, והרוצה לפתוח עיני גשמיותו נסתמו ממנו מעייני  ישיג כל מושג 

—A person has two types of eyes  החכמה, בפתוח אלו יסתמו אלו".
intellectual eyes with which he can comprehend every 
concept and physical (corporeal) eyes.  If a person wishes 
to open his corporeal eyes, his wellsprings of wisdom will 
be obscured from him.  When these are opened up, these 
are blocked up.  

Based on this concept, he explains in Toras Moshe parshas 
Behaaloscha (Bamidbar 8, 2) the rationale for the custom of closing 
one’s eyes while reciting the first passuk of Krias Shema: 

ראשון  פסוק  כעין  לשמים  מחשבתו  לייחד  רוצה  אדם  דאם  זה,  ידוע  "דהנה 

של קריאת שמע, צריך לאמץ עיניו, דכל אדם יש לו במוחו עיני רוחניות, שבהם 

המבדילים  הם  הגשמיות  עיני  אך  קדוש,  רוחניות  דבר  וכל  למעלה,  לראות  יוכל 

לסלק השגה הקדושה, ועל זה נאמר כחשיכה כאורה, דהיינו כל מה שיחשיך אדם 

ועיני הגשמיות המה המבדילים  רוחניות,  העיני גשמיות, הוא מוסיף ראיה בעיני 

הדביקות בין אדם להקב"ה".

It is well-known that if a person wishes to focus and 
direct his thoughts toward Heaven—like with the first 
passuk of Krias Shema—he must close his eyes.  Because 
every person has in his brain spiritual eyes with which he 
can see that which is above and everything spiritual and 
sacred.  However, the corporeal eyes constitute a barrier, 
removing the perception of kedushah.  Regarding this, it 
states (Tehillim 139, 12): “The darkness is the same as the 
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light.”  That is, whenever a person darkens his corporeal 
eyes, he enhances his spiritual sight; and the corporeal 
eyes are the barrier that separates a person from his 
devotion to HKB”H.  

He cites there what his teacher and Rav, the author of the 
Haflaah, writes in sefer HaMakneh on Maseches Kiddushin, 
regarding the passuk that appears in the aftermath of the “cheit 
Eitz HaDa’as”: "שניהם עיני   the eyes of both of them—"ותפקחנה 
were opened:

"כתב הרמב"ם במה שמצינו באדם הראשון כשאכל מעץ הדעת ותפקחנה עיני 

שניהם, וכי בשביל החטא נתחכם יותר. אלא הענין הוא שקודם החטא היו לו עינים 

רואות ראיה רוחניות, כמו שאיתא שהיה רואה מסוף עולם עד סופו, והוא ראיית 

עיני השכל הפנימים בעיון השכל האמיתי, אשר כל הבלי עולם הזה אינם נחשבים 

לכלום, לכך לא השגיח בהיותו ערום בגופו, אלא שהיתה נשמתו מלובשת במצוות 

ה', אבל אחר החטא נחשך עיני השכל הפנימים, ונפקחו עינים החיצונים הגשמים, 

אחת  מצוה  רש"י  שפירש  כמו  נשמתם,  ללבוש  חששו  ולא  גופם,  ללבוש  וחששו 

היתה בידם ונתערטלו הימנה".

  The Rambam writes concerning the fact that after 
Adam HaRishon ate from the Eitz HaDa’as, “the eyes of 
both of them were opened.”  Did he become wiser because 
he sinned?  Rather, prior to the sin, he had eyes that saw 
spiritually . . . that is the vision of the eyes of the intellect, 
which are internal and perceive the true wisdom; to them, 
all the nonsense of the world is meaningless.  Therefore, 
he did not heed the fact that his body was naked, because 
his neshamah was clothed in the mitzvot of Hashem.  After 
the sin, however, the internal eyes of the intellect were 
darkened, and the external, corporeal eyes were opened; 
then they became concerned with clothing their bodies, 

and they were no longer concerned with clothing their 
neshamos.  As Rashi explains, they had one mitzvah to 
observe, and they became naked of it (they stripped it off).  

We have now been enlightened and have cause to rejoice.  
For, we now comprehend the amazing connection between 
emunah in Hashem and the opening of one’s eyes to perceive 
the “parnasah” that is ready and waiting for every individual.  
When a person trusts and believes in Hashem—Who feeds 
and provides for all living creatures—he demonstrates that he 
is shutting his corporeal eyes; he realizes that he is incapable 
of seeing what is best for him, and he relies solely on Hashem.  
Therefore, in the merit of closing his corporeal eyes, HKB”H 
opens his spiritual eyes, in the sense of: “Then G-d opened 
her eyes and she saw a well of water.”  Yet, when a person 
relies on himself, he is essentially opening his corporeal eyes; 
as a result, his spiritual eyes close, such that he can no longer 
perceive his “parnasah” easily.  

This explains very nicely the juxtaposition of pesukim 
(Tehillim 145, 15): ,נותן להם את אכלם בעתו ואתה  ישברו  כל אליך   "עיני 

רצון" חי  לכל  ומשביע  ידך  את   the eyes of all look to You—פותח 
with hope and You provide them their food at its proper 
time.  You open Your hand and satisfy the desire of every 
living thing.  In other words, the first passuk depicts people 
disregarding their physical sight and not relying on their own 
powers and means to find their “parnasah”; instead, they turn 
their gaze heavenwards toward HKB”H, relying on Him to feed 
and support them.  In that merit, HKB”H will “provide them 
their food at its proper time”—by opening up their spiritual 
eyes to see the food that He has prepared for them--פותח את ידך" 

 .ומשביע לכל חי רצון"
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

he Medrash in this week’s Parsha (20:1) describes how, in 
Parshas Vo’erah, Hashem asked Moshe Rabbeinu to locate 
Mitzraim’s water supply, strike it, and turn it into blood. 
Moshe Rabbeinu responded that he can’t do it because the 

water protected him and that Aharon should do it instead. Moshe 
Rabbeinu was demonstrating his responsibility of Hakoras Hatov, of 
being appreciative not only to people, but also to objects that have 
helped throughout his life. Since Hakoras Hatov is so important, why 
did Hashem ask Moshe Rabbeinu to hit the water in the first place? 
Shouldn’t Hashem have instructed him to ask Aharon?
 
The lesson that I learned from this message is that many positive 
actions only have value if the people who did the actions 
appreciated the value of their decisions. Had Moshe Rabbeinu 
not appreciated the importance of giving Aharon the responsibility, 
it would not have demonstrated an act of Hakoras Hatov, but only a 
hollow process that resembled it.

 
This message is very important in the Chinuch process. Telling 
children to say “I’m sorry” or “thank you” is meaningless, if they don’t 
understand and appreciate why they’re saying it. Although parents 
must train their children, beginning it with a hollow behavior is the 
wrong way to do it. They need to increase the awareness of the value 
of their message, in order to help those children become true Torah 
based adults.
 

I often differentiate between behavioral, and internalized, Chinuch. 
The first demands that children act according to the Torah, and with 
their parents’ guidance. The second is less concerned with their acts 
today, but focuses on an appreciation for those acts. Creating values, 
not behaviors, is the real goal of Chinuch Bonim, although this may 
require significantly more time on the part of the parents. (Parents 
should feel free to call me to discuss how to do this.)

T
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ately, I’ve been thinking a lot about genuineness, and specifically 
about genuine people. I found two definitions for the word 
genuine. The first is to be authentic, which means that people, 
and/or their actions, are what they seem to be, both in 

public and private. The second definition is sincerity, which means 
that the people, and/or the singular action, was done with selfless 
intent. Genuine people are the only ones who are able to become 
genuine friends, do genuine acts, and “create” genuine Torah thoughts.
 
I’ve recently realized that genuineness is a rarer trait than I had 
originally thought.  There are many nice, kind, 
and generous people, but those traits alone 
can’t create genuine people. People can be nice, 
but not for authentic reasons. Their kindness 
may be motivated by their personal interests.
 
Being disingenuous isn’t necessarily the sign of 
bad people. Some people are unaware that their 
intentions will affect their quality, and the quality 
of their actions. They can’t “see” past their actions, and how their intent 
will affect the quality of those actions. As a result, they “do” what they 
are supposed to do without giving any attention to anything more than 
following instructions. Without recognizing the value of being genuine, 
they can’t be genuine, and don’t give anything more than the action.
 
Some people may find it difficult to improve their genuineness, 
despite being aware that degrees of genuineness can create 
differences in their quality. Their daily responsibilities, such as 

family, career, and financial responsibilities, make it difficult for 
them to dedicate the necessary efforts to become more genuine.  
 
Genuine people are a rare breed, not because they were 
born with above average character, but because they 
appreciate the importance of dedicating significant effort to 
make sure that their decisions will be authentic and sincere.
 
In addition, most people have not been sufficiently exposed to genuine 
people to be able to strive to be like them, which would be a very 

worthwhile goal. Without meeting/knowing 
such people, and therefore not appreciating 
how accomplished such people’s lives are, it 
is difficult to dedicate the necessary effort.
 
Complete genuineness is almost 
impossible. Even when people do selfless 
acts, they can’t avoid feeling good about 
themselves, and this becomes, in part, 

their motivation to do their next good deed. Even when these 
feelings represent only a small percentage of their thoughts, 
it makes their actions mostly, but not completely, genuine.
 
Therefore, people are described as genuine, based on the extent to 
which they truly are genuine, and in contrast to most people who are 
not genuine. Do they really do favors because they want what is best 
for the recipients, or do they want to feel good about themselves? 
There are clues as to when people act genuine. For example:

Genuine People = Genuine Lives

L

“Genuine people are a rare breed, not 
because they were born with above average 
character, but because they appreciate the 
importance of dedicating significant effort 
to make sure that their decisions will be 

authentic and sincere.”
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Many people offer to help others because they see it as a quick boost 
for their own self-esteem. However, once the “high” dissipates, all 
that’s left is the burden of their commitment. With nothing left besides 
the burden, their follow-through is deficient. Genuine people are 
happy to be helpful, and consider the opportunity to keep 
their commitments, and having good friends, their reward.
 
Genuine friends are difficult to find. Many people become 
friendly with others because it enhances their lives. Their friendship 
to others is an act of befriending themselves. Very few people 
appreciate friendship as an unspoken commitment to advocate 
for, and support, each other, and not (only) because they hope 
to receive favors in return. Genuine friendships are rare, and our 
Chachomim have described people that have one genuine friend as 
fortunate, and two genuine friends as the most fortunate of people.
 
This last statement is another clue as to whether people are, or 
are not, genuine. Readers should consider whether their friends 
qualify as genuine and, therefore, are genuine friends. How many 
readers have considered whether they are genuine friends 
to others? If they didn’t, then they probably are not.
 
Genuineness is very noticeable, especially when learning Torah. 
Torah is a sensitive entity. If the conclusion of a Torah thought 
and, therefore, its message, is even a little “off”, it isn’t Torah.
 
Recently, I’ve been exposed to several people who regularly offer me 
Torah thoughts. Their thoughts are very often agenda-based, and are 
motivated by a desire to say something original. They attribute feelings, 
biases, and personal preferences, to the “great men” in Tanach. Often 
their conclusions don’t intend to explain a portion of the Tanach, as 

much as it is to make them feel that they are insightful, and able to 
extract what is not said in the Tanach. Making assumptions as to how 
the great men of Tanach felt, or any other baseless conclusions (other 
than that’s what they feel must be the real intention), is not allowed 
unless people have a source. People’s “original thoughts” are frequently 
not what our Chachomim have said, but what makes them feel good. 
They have found a source for what they want to believe is true.
 
True Torah thought must “build” on what our Chachomim 
have told us is true. People can take this information and 
“configure” it in a manner that offers insight into another 
Torah topic which the Chachomim had not discussed. 
When drawing conclusions from what the Chachomim have 
said, people must be careful that they are not “stretching” 
the intent, or the application, of the Chachomim’s words.
 
Even when the Torah thought is genuine, those delivering it must 
be as genuine as the Torah thought itself. “Sheva Brochos Torah” is 
notorious for lacking what’s necessary to make the Torah thoughts 
genuine. The goal of Sheva Brochos Torah seems to be cute, and 
to connect it to the Choson and Kallah, regardless of how far it 
has to be stretched. When I speak at a Sheva Brochos, I keep 
the Torah thoughts genuine, out of respect for the Torah, 
and keep my thoughts short, out of respect for the guests.
 
Upgrading the quality of people’s lives is always a worthy project, 
and especially for those who appreciate their responsibility 
to grow. As with many areas of growth, they should be open-
ended, without any deadlines or urgencies. Sadly, days, weeks, 
and months will pass, and people will stay as they were. 
People need to consider the importance of genuineness, begin 
a life goal of increasing their genuineness, and begin it today.

n the midst of constant war and violence, every Israeli soldier knows 
that he can find unending human compassion at Migdal Ohr, the 
yeshivah campus of R’ Yitzchok Dovid Grossman Shlit’a, in Migdal 
Haemek. During the Second Lebanon War a short time ago, an 

amazing memoir was written by a soldier who experienced first-hand, how 
the Ahavas Yisroel of one special individual not only comforted and raised 
the spirits of the soldiers, but literally saved their lives in the midst of battle. 
This is a condensed version of his story.
    After a particularly ferocious two-week stretch of battle in Lebanon, the 
soldiers were given a day off and although not thrilled about it at first, they 
soon realized that spending the day at Migdal Ohr was the best thing they 
could have hoped for. R’ Grossman greeted the over 600 soldiers personally 
and made available every amenity his campus had to offer, including beds 
with clean sheets, swimming pool, lounge, and tables piled high with cold 
refreshing watermelon, cakes, and beverages, followed by cheeses, fresh 
vegetables, and soft rolls. The soldiers ate and drank at their leisure and all 
the while, R’ Grossman circled about talking, laughing, encouraging and 
making every soldier feel special in his own way.
   That evening, R’ Grossman had a special treat planned. A few months 
before the war broke out, a friend of his from France was interested in 
donating a new Torah scroll to Migdal Ohr. For some reason, R’ Grossman 
requested to postpone the event until an unspecified later date. Now, he 
decided, was the perfect time. He made arrangements and in an early-
evening ceremony, they all participated in the completion of writing the 
Torah. A bystander would have seen a breathtaking display of incredible 
elation and spiritual exuberance. The world seemed as if shrouded in 
silence. One after the other, each soldier dipped the quill in the ink and 
completed a letter in the scroll. Afterwards, the ceremony continued. 
Leading the procession was a decorated car with multi-colored lights 
strung all over it, with a crown of lights spinning on its roof. Following the 
car, bearers of a decorated canopy marched while people danced around 

it. Under the canopy, others held the Torah scroll clothed in its velvet robe 
with a silver crown at its top. Six hundred soldiers and thousands of Migdal 
Haemek residents marched and danced in the procession, a loud speaker 
accompanying them, playing traditional Jewish music. Tears flowed freely 
down every soldiers’ cheeks as their emotions ran rampant.
    Finally, night came. Twelve buses made their way atop the Galilee 
Mountains. Heavy darkness engulfed the soldiers, yet behind, in the 
growing distance, a bright flame pierced the night sky. A moment before 
they returned to Lebanon and battle, R’ Grossman addressed the soldiers: 
“Holy ones, in the merit that you said ‘shema’ and put on tefillin, wrote a 
letter in the Torah, and are messengers of a mitzvah, I promise you, that 
you will all return safe and sound. None of you will be wounded or killed!” 
R’ Grossman later admitted that he was so caught up in the exuberance of 
the moment that he didn’t realize the audacity of his statement.
    Two weeks later, around midnight, R’ Grossman received a phone call. 
“Rabbi, your blessing has come true!” exclaimed the commander over the 
phone. “Everyone is safe and we are on our way to you. We will be there by 
two o’clock in the morning.” R’ Grossman sprang into action and prepared 
the same lavish spread for his guests as the first time, adding a full musical 
band to liven up the already festive atmosphere. 
   At 2:30 AM, the soldiers disembarked from the buses, and the band 
started playing music. Each soldier lovingly received a hug and a kiss from 
R’ Grossman and each recounted his own personal miracle. One soldier, a 
kibbutznik in civilian life, relayed an incredible story. A group of soldiers 
were gathered in an empty house in a Lebanese village when one of them 
forgetfully lit a cigarette. Hezbollah terrorists noticed the light and fired an 
anti-tank missile at the house. Incredibly, two horses from the village ran 
directly in front of the missile and were hit and killed. The missile, deflected 
by the horses, veered away from the house, landing elsewhere. Amazingly, 
a blessing uttered out of pure Ahavas Yisroel undoubtedly caused the 
horses to miraculously protect the soldiers inside the house.

I
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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How Does Le’eisano Also Relate to Tu B’Shevat? 

We spoke about malchus in parshas Bo – and we can’t seem to get enough malchus. 
Moshe stretched out his hand over the sea in this week’s parsha - “Vayes Moshe es 
yado al hayam.” The value of the roshei teivos of “Vayes Moshe es yado al hayam,” 
with the first letters of these six words added, is 496, the value of malchus. We also 
discussed malchus hidden in Parshas Vaeirah. After the Jews passed through the sea, 
Moshe raised his hand again and the waters returned le’eisano, “to their former 
state,” while the Egyptians were drowned. 

It is interesting that le’eisano also has the same value as malchus with the collel. 
Shabbos is the seventh day, just like malchus is the seventh middah. Shabbos is 
called malkah and Pesach is called Shabbos. We sit like kings at the Seder. 

Rashi, based upon the Medrash, says that le’eisano, “to their former state,” means 
“to their former strength.” The Medrash adds that Hashem made a stipulation, a 
tenai, with the sea during creation that it would split when the Jews needed to cross 
it. The Medrash is suggesting that, in fulfillment of the stipulation (letana’o), the 
waters returned to their former strength (le’eisano).  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l discusses the word le’eisano by stressing the sea’s 
return to its original position in the sea. Le’eisano has the same Hebrew letters as 
eisan. Le’eisano - eitan from asen, beast of burden, related to adon, base of a pillar, 
designates a firm ground pointing back to its original state. Why must the Torah use 
an extra word - le’eisano - just to inform us that the waters turned back into what 
they always were?  
The Medrash wants to tell us much more: that the waters went “back,” not to where 
they were before they split, but to the strength that they incurred from the very 
beginning of creation, which came from le’eisan, to the condition that Hashem 
stipulated with them from the very beginning. And that was far stronger than the 
natural strength of the waters themselves…  

This stipulation was that the waters (and all of creation) should change, even against 
their own nature, for the sake of Torah and mitzvos. It was established at creation. 
That self-imposed change is also what lends true permanence and strength to the 
creation. It is a permanent lesson that we can affect permanence with our thoughts 
and actions as well Rabbi Cutler from Monsey describes the unusual letter-space 
configuration that comprises the Shir Hayam in a Sefer Torah and offers an amazing 
insight: Follow closely. The shir has thirty lines. The first letters of each of the first 
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four lines of the shir spell out the word Elul. The remaining 26 lines serve as an 
allusion to the first time water was split, on the second day of creation, on the 26th 
of Elul. This second unnatural splitting, which occurred 2,488 years later, was already 
set in motion at creation! 

How does this all relate to Tu B’Shevat? Rav Hirsch begins his drush on Chodesh 
Shevat by pointing out that Tu B’Shevat is Rosh Hashanah La’illanos, the New Year 
for the trees. New sap already flows, and the new gifts of nature bring new 
obligations. As he says, a duty attaches to every enjoyment, and it alone gives the 
enjoyment its true taste by turning what otherwise would be selfish into a human 
acknowledgement of Hashem’s love.  

We separate kaleim, we exhibit self-control, with orlah, waiting three years for the 
fruit, and separate chodosh, dedicating the corn to Hashem, and then we must leave 
pe’ah, shikchah and leket, since we must always think of others who are needier. 
Then, fruits are brought in three steps: nature ripens in the field, then human beings 
store, and humans prepare for the table. We dedicate bikkurim, terumah and challah, 
then maaser rishon to the tribe who were the guardians of Hashem’s spirit, and then 
maaser sheini, for the body, in Yerushalayim, in joy. Both spiritual and physical serve 
Hashem. Tzedakah means justice. Here is the greatness of what is expressed and 
what results through observance of Jewish law: Not socialism, nor anti-individuality 
elements of human self-respect, but the free exercise of duty and love. 

Tu B’Shevat ties in with what the Torah says in Devorim 20:19 - that man is like the 
tree of the field. On this day, Chazal instituted special prayers and  mindsets for the 
growth and prosperity of all trees, their branches, twigs, flowers and fruits. The 
Maharal of Prague tells us that these physical appendages are analogous to the 
production of spiritual and moral acts by man. 
What is the connection between the respective roles of men and trees? Just as a tree 
acts as the processing agent between the air and the ground, so, too, man acts as 
the processing agent between the spiritual and the physical worlds. An advisor in 
Hebrew is called a yo’eitz, says Rav Ephraim Wachsman, since a good advisor can 
only advise after his roots have experienced many different settings, soil 
combinations and temperature changes, and has been transplanted to its final spot 
as an advisor to continuously grow. 
Man is like the tree of the field, says the Torah. A tree grows upward, towards heaven, 
and even during the cold, bitter times, it is processing the water from the ground - 
seemingly unnaturally – and processing the nutrients from the soil and the elements 
in the air to prepare for giving us fruits, shade, anti-soil erosion, fuel, furniture, paper, 
beauty and leaves for ground protection and home for creatures needed to fertilize 
soil and for birds and for animals and oxygen and for many other customers. 

Rosh Hashanah La’illanos. I noticed that the word illanos also has the same letters 
as le’eisano! The connection was provided to me by Rav Yitzchok Schwartz, who 
besides writing for the Yated also gives a fabulous recorded Chumash shiur on 
Thursday nights. Please contact me and I will let you know where to locate it. Rav 
Schwartz explained to me that tree sap rising in winter, just like the splitting of the 
sea, shows that Hashem runs nature! Please look at your next tree with different 
eyes. 
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Penimim  

 ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה
Bnei Yisrael came within the sea on dry land. (14:22) 

 
 Did all of the people immediately enter the Red Sea? 

Nachshon ben Aminadov made the first move. Everybody followed his 
lead. Chazal (Sotah 36b) quote a debate that takes place between Rabbi 
Meir and Rabbi Yehudah. Rabbi Meir teaches that when the Jewish 
People stood at the banks of the Red Sea the tribes began to contend 
with one another, each one declaring, “I am going in first!” Rabbi 
Yehudah disagrees. He claims it was the opposite, with each tribe giving 
the “honour” of entering the water first to the other tribe. In the end, it 
was Nachshon ben Aminadov who took the plunge and walked in until 
the water reached his mouth. He then cried out to Hashem: “Save me, 
G-d, for the waters have reached until my soul” (Tehillim 69:2). 

 In his Dudaei Reuven, Horav Reuven Katz, zl, explains that 
Rabbi Yehudah and Rabbi Meir are really not in disagreement. In fact, 
this apparent disagreement actually represents the foibles of human 
nature. Anyone who has ever been party to a meeting convened to 
discuss a pressing issue, and to devise a plan for addressing the 
problem, has been privy to such debate. The assembled people come to 
a unanimous decision that they must establish an 
institution/organisation that will officially deal with the issue at hand. 
Once they all heard the problem and were inspired by the passionate 
speeches, the decision was unanimous. Now, however, when it comes to 
actually volunteering to support the institution – everyone volunteers 
his neighbour. They are willing to be “on call” whenever necessary, as 
long as it is not during the day or night, weekend, etc. In other words, as 
long as the institutions are in the theoretical stage, everyone wants to 
participate. Once action must be taken, they casually move to the back 
of the line.  

 It was no different when our ancestors stood at the banks of 
the Red Sea. Moshe Rabbeinu declared, “Let us move forward into the 
water!” Everyone excitedly cried out, “I am first!” This is Rabbi Meir’s 
opinion. Rabbi Yehudah interjects, “Perhaps that was their original 
reaction, but, when they came to the water, they each encouraged the 
‘other one’ to enter. How fortunate are we that Nachshon ben 
Aminadov took the initiative. Otherwise, who knows?” 

 Let me follow this up with an anecdotal vignette that 
underscores Nachshon’s eternal contribution and what we should derive 
from his action. It was Chol Hamoed Pesach; a young kollel fellow 
entered a shul between Minchah and Maariv. The congregants who 
were assembled took notice. Since he appeared to be a scholar, they 
asked him to deliver a short dvar Torah. He demurred, claiming that he 
was not a speaker. The congregants were relentless, asking him again 
and again, until he acceded to their request. 

 “Rabbosai!” he began. “In two days, we will be celebrating 
Shvii shel Pesach, when we will read a description of the Splitting of the 
Red Sea from the Torah. Everyone knows (or at least can imagine) what 
went through the people’s minds at that moment. Hundreds of 
thousands of men, women and children were all standing between the 
waters of the Red Sea and the approaching Egyptian army. The fear and 
trepidation that enveloped them must have been overwhelming. After 
over two centuries of misery, pain, persecution and murder, they were 
finally liberated, only to meet their deaths either by drowning or at the 
hands of their oppressors. What should they do? 

 “During those moments of fear and hesitation, one man – by 
the name of Gershon ben Aminadov – moved forward.” Suddenly the 

congregants, realising that the speaker had erred, “quietly” corrected 
him: “Nachshon,” not Gershon. The speaker ignored their correction and 
continued speaking: “Gershon hesitated. On the one hand, he felt it was 
the correct and proper action to take, but, on the other hand, he 
thought, ‘What about my wife and children who would be left alone (if 
the water does not split and I die)?’” 

 During this time the congregants were getting upset. How 
could he, a learned scholar, continue to make the same mistake over 
and over again? It was Nachshon, not Gershon! 

 “Therefore,” continued the speaker, “seeing that unless 
someone made a move and jumped into the water, nothing would 
happen (clearly an act of mesiras nefesh, self-sacrifice, was critical at 
this point), Gershon ben Aminadov finally decided that he was going to 
take the plunge. Suddenly, out of nowhere, Nachshon ben Aminadov ran 
forward and jumped in! He beat his brother by a few seconds. Indeed, 
had Nachshon not run forward, history would have recorded Gershon as 
the one who had catalysed the miracle. The entire miracle is identified 
with Nachshon ben Aminadov. Why? Was not Gershon the one who was 
about to jump in? But he did not. It was Nachshon. Thus, he receives the 
credit.” 

 A similar idea applies to so many mitzvos. Let us take minyan, 
for example. It takes ten Jews to complete a minyan. Everyone else 
davens with a minyan. The first ten, however, comprise the minyan. 
They receive the bonus reward for providing a minyan for the others. It 
is all about who arrives first. That is the way concerning all mitzvos. 

 

 והמים להם חמה מימינם ומשמאלם
The water was a wall for them, on their right and on their left. 

(14:29) 
 

 Actually, the Red Sea was divided into twelve parts, allowing 
each tribe to walk though separately. The Sfas Emes explains that 
Hashem did this to teach them that each individual tribe has its own 
singular mission and, thus, deserves the miracle of the Splitting of the 
Red Sea for its own sake. In Sefer Tehillim 136:13, David Hamelech 
records the miracle, L’Gozeir Yam Suf ligzarim, “Who splits/divides the 
Red Sea into parts.” Surprisingly, the pasuk is written in the present 
tense, as if Hashem continually splits the Red Sea. (Veritably, the 
commentators translate it in the past tense, but l’gozeir is present 
tense). This begs elucidation, since obviously, the sea reverted back to 
its original position. 

 In an earlier pasuk (136:7), David Hamelech writes, L’Osei orim 
gedolim, “Who makes great lights.” In his Nefesh HaChaim, Horav Chaim 
Volozhiner, zl, explains that Hashem constantly renews the act of 
creating the world. He did not create the world and then leave it on auto 
pilot. Every second, He recreates the world. This might explain the 
luminaries, but this explanation will not provide a solution for the 
present tense concerning the splitting of the Red Sea. 

 Horav Yisrael Eliyahu Weintraub, zl (quoted by Horav Shlomo 
Levenstein in the name of Horav Avraham Brode), explains this based 
upon an incident that occurred with Horav Mordechai Pogremansky, zl.  

 Rav Pogremansky was a singular gadol who had earned the 
esteem of the greatest Torah giants of the previous generation. His 
brilliance and unparalleled erudition were only matched by his total 
devotion and commitment to Torah and mitzvos. He passed away in 
Switzerland one year after he married. His body was brought to Eretz 
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Yisrael where he is buried in the cemetery in Bnei Brak. Following his 
funeral, which was attended by many gedolim, the Chazon Ish stood 
over his freshly sealed grave and wept bitterly until the ground became 
wet with his tears. 

 During his illness, which began shortly after his marriage, he 
lay in a hospital in France wracked with pain. Constantly at his side was 
his close student Rav Yosef Roth. One time, when Rav Mottel, as he was 
endearingly called, thought no one was with him in the room, Rav Roth 
heard him plead, “Ribono Shel Olam, without mercy! Without mercy! 
Give me what I deserve! I want to achieve a pinnacle of purity. I beg no 
mercy!” 

 Now, for the dvar Torah. Rav Weintraub related that when he 
was together with Rav Mottel in the Kovno Ghetto (during World War II), 
Rav Mottel once approached two bachurim, yeshivah students, and 
asked, “What do you think Hashem wants of us?” “Is that the question 
now?” one of them responded. “Now, we are starving to death. The 
question is where will we obtain food? Who is thinking about what 
Hashem wants of us?” 

 Rav Mottel was acutely aware of the source of their response. 
They were all starving. He had an important message, however, to 
convey to them via his question. (This is how he lived. He was a deep 
thinker, and, as a result, his mind was in a different realm of activity than 
those around him.) “Let me explain my question to you,” he began. 
“How valuable is the blood of a Jew?” he asked. Their immediate 
response was, “Absolutely nothing.” Jewish blood during the war in the 
Kovno ghetto, where they were exterminating Jews right and left, had 
no significance and, hence, no value.  

 “What would happen if someone came along now and 
murdered a Jew? Would he be found guilty and sentenced as a 
murderer?” he asked. “No,” was their response. “Let me ask you,” and 
he pointed to a group of Nazis who were standing a few hundred feet 
away. “Those Nazis, do you think they want to kill Jews – or not?” Their 
reply was to be expected. “Certainly. They know that there are no 
consequences. Jewish blood is worthless. Sure, they want to kill us.” 

 “Now, listen to what you are saying,” Rav Mottel said (this 
time with emotion). “They have no qualms about murdering us. In fact, 
they probably want to. No one will arrest them, because no one cares. 
Jewish blood is cheap. In fact, if they would commit murder, no one 
would either question them or care. It would be absolutely nothing. So, 
let me ask you: Why do they not kill us? There can be only one reason: 
Hashem does not permit them to do so. I have no idea what will occur in 
sixty seconds, but right now I know that Hashem wants us to live. The 
greatest proof of this verity is that we are still alive! Why does Hashem 
want us alive? Obviously, He expects something of us. That is my original 
question to you: ‘What does Hashem want of us?’” 

 Rav Weintraub continued: “At times, the normal 
situation/climate in the world is to live. There are times (such as during 
war, famine, etc.) that the normal circumstance is death. People are 
dying all over. Yet, despite the climate of death all over, some people are 
not dying. Why? It is because Hashem wants them to live. He expects 
something of them. The question that confronts the ‘survivors’ is: ‘What 
does Hashem want of us?’ Why is He changing what seems to be the 
normal climate of death and allowing us to live? 

 “What is the natural/normal matzav, situation, in this world? 
Apparently, one would posit that it is life. That is what we might 
assume.” Rav Weintraub explained, “Chazal, however, do not agree. The 
Midrash (Tanna Dvei Eliyahu Zuta 5) relates that everyday Malachei 
Chabalah, angels whose mission it is to harm, come before Hashem 
prepared to cause great harm to the world. If it would not be for the 
shuls and batei midrashos where Torah scholars are immersed in prayer 
and Torah study, they would destroy the world. In other words, the 
normal situation in the world is not life, but death. At any given time the 
world could be destroyed. Why is it not? Because Hashem refrains from 
doing so as a reward to those who devote themselves to Torah study. 

 At the Red Sea, Hashem wrought a singular miracle that went 
against the natural order of the world. Naturally, when a person plunges 
into the sea, he drowns. The Jewish People entered and miraculously 

lived. In our everyday world, Hashem is constantly saving us from what 
normally would occur if the Malachei Chabalah had their way. Thus, our 
very existence, our everyday ‘normal’ life, is actually not so normal. As a 
result, the pasuk is written in present tense. Every moment of our 
existence Hashem continually acts against the forces of ‘normalcy,’ just 
as He did when He split the Red Sea. As He went against nature, 
transforming it to serve His people, allowing them to pass safely 
through, so, too, does He constantly fend off those who would do us 
harm. All in the z’chus, merit, of the Torah that is studied. We must 
always ask ourselves, ‘What does Hashem want of me now?’” 

 

ויושע ד' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את 
 מצרים מת על שפת הים

On that day, Hashem saved Yisrael from the hand of Egypt, and 
Yisrael saw the Egyptians dead on the seashore. (14:30) 

 
 Pesach and Purim occur a month apart on the Jewish calendar, 

but the mode of celebration of each differs greatly. This is because each 
manifested a different mode of celebration, with regard to our emerging 
triumphant over our enemies. On Purim, we celebrate the day that 
Haman’s evil decree was annulled, the day asher nacha mei’oyiveihem, 
“they rested from their enemies”; in contrast, on both the first and 
seventh day of Pesach, we celebrate the destruction of our enemies. 
During the seder night, the firstborn of Egypt perished. Nary was there a 
home that did not reek of death. Our enemies were beginning to receive 
payback for their centuries-old nefarious treatment of the Jews. On the 
seventh day of Pesach they drowned in the Red Sea, a fitting ending to a 
nation that sought to obliterate us through the medium of water. 

 We neither conceal our joy, nor do we silence our elation, over 
the drowning and elimination of our mortal enemies. We do not believe 
in counterfeit coverage, the hollow and bogus penitence offered by our 
enemies for the thousands of years of pogroms, crusades, persecutions 
and outright murder, culminating in the ultimate tragedy, the Holocaust. 
The calumny that accompanies their seeking absolution – for either their 
direct participation, or their turning the other way when the violence 
and murder was overtly committed – adds insult to injury. Their 
apologies are a public relations sham which no decent, respectable 
member of the Jewish community should countenance. It is what it is, 
they are who they are, and we have lived with it throughout the 
millennia. We will continue our unswerving faith in Hashem and remain 
fully committed to His Torah and mitzvos. 

 Revenge, explains Horav Bentzion Firer, zl, is acceptable (and 
we do not conceal our feelings) when Hashem metes it out. Indeed, 
Chazal (Berachos 33) teach, “Great is nekamah, revenge, that was given 
(placed) between the letters (of Hashem’s Name) Keil Nekamos Hashem, 
‘O’ G-d of vengeance, Hashem’” (Tehillim 94:1). The Jewish nation stood 
on the other side of the Red Sea and saw what Hashem had done to the 
Egyptians. They did not turn their heads away; they were not ashamed. 
This form of vengeance eliminates the evil. It is appropriate. 

 Purim, on the other hand, is different. While Heaven 
sanctioned the vengeance meted out against the persons who sought to 
kill the Jews, it was, nonetheless, executed via the medium of Jewish 
fighters who rose up against their enemies. They were appropriate in 
their actions, but, when people act violently even against their sworn 
enemy, one must always question the purity of their motive. Did 
physical/emotional revenge enter into the equation? There is the fear 
that the individual might get carried away with his personal feelings of 
rage and denigrate the Heavenly vengeance to become a personal 
vendetta. On Purim, we do not celebrate our revenge against our would-
be murderers. Jewish revenge is not Jewish in nature. Heavenly 
vengeance expunges evil. Even when evil is eradicated, it must be 
executed in the most morally-pristine manner.  

 Another aspect of Shevii Shel Pesach, the seventh day of 
Pesach, should be emphasised. Rashi comments that on that day, the 
day the Red Sea split, the Jewish people stood on the other side of the 
Red Sea (having safely passed through from one shore to the other) and 
observed that the sea had ejected the Egyptian corpses onto the shore. 
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Hashem did this, so that the Jews should not conjecture, “Just as we are 
ascending from the sea on this shore, so, too, are the Egyptians 
ascending on another part, distant from us, and they will soon pursue 
us.” Hashem wanted His People to see and acknowledge that it was 
finally over. They were free, not only of the live Egyptians, but they also 
would no longer be chased by their demons. 

 People who live in fear and anxiety run from shadows. They 
run even when no one is pursuing them. Fear pursues them, fear that is 
self-imposed, fear that is the result of centuries of persecution. Such 
fear can only be expunged through emunah, complete faith in Hashem. 
When the Jewish People left Egypt, they were physically liberated, but in 
their minds they had yet to disencumber themselves from the demons 
that haunted them. They feared that somehow, some way, the Egyptians 
would apprehend them and return them to Egypt. It was not enough for 
the Jews to assume that the Egyptians had drowned; they had to see it 
with their own eyes. Otherwise, they would live in fear. Their total 
salvation came when Hashem caused the sea to spit out the bodies. 
When the Jews saw this, they celebrated their liberation from Egypt and 
from the Egyptians. Their real liberation, as well as ours today and every 
day, is only when we maintain b’emunah sheleimah, with complete 
faith, that we have no one upon whom to rely but Hashem. This faith 
will free us from all enemies – actual and hypothetical.  

 

המו תחתיו וישב עלייוידי משה כבדים ויקחו אבן ויש  
The hands of Moshe were heavy, and they took a stone, placed it 

beneath him, and he sat upon it. (17:12) 
 

 We can distinguish between those mitzvos that are incumbent 
upon man in his relationship with Hashem – bein adam laMakom; and 
those mitzvos that involve interpersonal relationships – bein adam 
lachaveiro. The basis for mitzvos bein adam laMakom is Hashem. He 
desires our service. The root of mitzvos bein adam la’chaveiro is 
V’halachta bidrachav, “You shall emulate His ways” (Devarim 11:22). 
Hashem interacts with our world by sharing our pain. With regard to 
interpersonal relationships, this trait is called nosei b’ol im chaveiro, 
sharing/carrying the burden with one’s fellow. 

 During the Revelation that accompanied the Giving of the 
Torah on Har Sinai, Klal Yisrael was privy to an awesome spectacle. 
“They gazed upon the G-d of Yisrael, and beneath His feet was the form 
of a sapphire brick and the essence of the Heavens in purity” (Shemos 
24:10) . This was no ordinary brick. Rashi explains that the brick lay 
before Hashem throughout the many years that the Jewish People had 
been slaves to the wicked Pharaoh. This brick served as a constant 
reminder of the pain felt by the Jews who, as slaves to Pharaoh, were 
forced to work with bricks. This vision (which is beyond our grasp) 
revealed one primary attribute of Hashem. He is nosei b’ol im chaveiro. 
He shares in our burden. Since we are enjoined to emulate His ways, it 
makes sense that we, too, must make the concept of sharing in our 
fellow’s burden the focus and motif of our interpersonal relationships. 

 This, explains Horav Shlomo Wolbe, zl, is the reason that nosei 
b’ol is considered the root of all mitzvos bein adam la’chaveiro. It is 
considered one of the most difficult mitzvos to properly carry out, 
because it demands that one mamash, actually, feel his fellow’s pain. 
Our world contains many baalei chesed, and even more “do gooders,” 
but how many really feel, sense the pain of their fellow? In order to 
understand this, we must become acutely aware of what transpires in 
the mind of one who has just sustained a tragedy, received bad news, 
been devastated by a grave diagnosis that affects him, his spouse or a 
member of his family. These are merely some of the general difficulties 
people experience – each in accordance with his/her personal ability to 
tolerate and overcome adversity. (Hashem gives us only what we can 
handle.) 

 When someone is confronted with adversity, he is unable to 
(truly) deal with it alone. He feels a sense of overwhelming and 
debilitating loneliness. The Mashgiach posits that, quite possibly, these 
pangs of loneliness cause him even greater pain than the actual 
suffering that he is presently experiencing. Previously, he was on par 

with his circle of friends, but now he is different, alone, isolated by his 
challenge. When he loses his equal footing with others, he becomes 
overwhelmed with crushing solitude. As I mentioned earlier, each 
person’s concept of adversity is endemic to his individual personality. 
For some, it is the feeling that he is not achieving materially, or 
spiritually on par with everyone else. For others, it is much more, but no 
less painful. 

 We learn from Moshe Rabbeinu the importance of 
incorporating this middah, character trait, into our lives. When Amalek 
attacked our ancestors shortly after they left Egypt, Moshe commanded 
Yehoshua to take charge of leading the physical battle against this new 
enemy. Moshe would address the spiritual front, because one type of 
battle cannot be successful without the other. Without prayer, all the 
soldiers and the iron domes are meaningless. The Torah relates, “The 
hands of Moshe were heavy, and he took a stone, placed it beneath 
himself, and sat upon it.” Chazal observe that Moshe could have sat on 
something more comfortable than a stone. Surely, he could have been 
provided with a pillow. He chose a stone, in order to demonstrate 
empathy with Klal Yisrael in their time of distress  

 No dearth of stories exists depicting the sensitivity our 
gedolim manifest toward the feelings of others. The parameter of space 
does not allow for more than one. The following vignette demonstrates 
how a gadol thinks. This underscores my earlier comment concerning 
employing cognition in performing chesed. The Chazon Ish lived in Bnei 
Brak during World War II. A group of survivors, girls alone in the world, 
bereft of their families, arrived in Bnei Brak. They were placed in a 
home. They were lost in a world that had gone mad. They had no idea 
whether their families had survived, or, like so many others, had 
perished in the Holocaust. They were broken-hearted girls who had to 
attempt to jumpstart their lives with no familial footing. One of the girls 
became engaged. This was an incredible simchah, joyous occasion, and 
all of the girls broke out in song. They were so happy for their friend. A 
man happened to enter the home while they were dancing and singing. 
He went to report this to the Chazon Ish, thinking that it was 
inappropriate for the girls to sing like that. The Chazon Ish’s reaction was 
classic: “What! They are singing? Baruch Hashem, they are able to sing!” 
He felt their pain and shared their joy. 

 

Va’ani Tefillah 
 

  משען ומבטח לצדיקים
Mishaan u’mivtach la’tzaddikim.  

Support and source trust for the righteous. 
 
 Once tragedy strikes, people begin the blame game. It is 

everyone’s fault, except their own. Then they question G-d: “How could 
He?” “Why did He?” “It is just not fair!” The observant Jew does not 
blame (or, at least, he should not). He understands that everything 
occurs by virtue of Hashem’s decree, a decree which we do not 
question. We do, however, introspect, asking ourselves, “What is there 
about my behaviour that could have catalysed such a Heavenly 
response?” We rely on Hashem, knowing that He will be there for us all 
– whenever. We have two approaches to relying on Hashem, positive 
and negative. Those of weakened faith say, “Well, I guess this is what 
Hashem wants.” They hover in a corner and stay out of the limelight, 
afraid to take a stand, make a declaration of faith, because they are 
weak; their faith is weak. There is, however, the Jew who is proud to say, 
“This is what Hashem wants. I do not know why, but, if it has happened, 
it is His decree, and I can proudly declare that Hashem is Mishaan 
u’mivtach latzaddikim, “Supports and is a source of trust for the 
righteous.” 
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PPaarraasshhaass  BBeesshhaallllaacchh  
In loving memory of Devora Bas Aharon o”h  Mrs. Doris Weiner  A Woman of Valor 

TThhrroouugghh  tthhee  SSeeaa  
““AAbba, I’m cold. The wind is blowing 

very hard.” 
“Come close to me, my son, and I will try 
to keep you warm.” 
“Abba, I’m frightened. What are we going to 
do? We are trapped. The sea is in front of us, 
the Mitzrim are behind us, and there are wild 
animals from the desert on both sides of us. 
Where can we go?” 
“My son, some say we should return to 
Mitzrayim and go back to slavery. They 
say that it is better to live as a slave than 
to die here in the desert. Some say we 
should fight the Mitzrim here and now. 
Some say we should make loud noises to 
frighten them off. Others say that we 
should throw ourselves into the sea, that 
it is better to trust in the compassion of 
The Merciful One than to fall into the 
hands of our enemies.” 
“Abba, what are we going to do?” 
“My son, let us listen to our leader, 
Moshe Rabbeinu. He is speaking now.” 
“Do not fear. Stand fast and you will see 
the salvation of Hashem He will perform 
for you today. As you see Mitzrayim to-
day, you will never see them again!” 

““AAbba look! Someone is going into the 

sea! Who is he?” 
“That is Nachshon Ben Aminadav, the 
prince of the tribe of Yehuda.” 
“Abba, all of his tribe is following him 
into the sea! They are signaling for us all 
to follow them.” 
“Come, my son. Do not be afraid. Trust 
in Hashem.” 
“Abba, the water is cold. It is almost up 
to my nose. Soon I will not be able to 
breathe.” 
“Look, my son! The water is splitting and 
rushing away from us. It is piling up. And 
look now there are huge walls on both 
sides of us. See how the strong wind is 
drying out the floor of the sea beneath 
our feet! What a wondrous sight! There 
are pillars of fire and clouds behind us, 
separating us from the Mitzrim.” 
“Abba, Abba, Hashem is saving us!” 
“Come, my son, let us move forward. 
You see in front of us twelve paths. Let us 
follow the members of our tribe into the 
path made especially for us.” 

““AAbba! It is so beautiful in here. The 

floor is smooth and polished like marble. 
The walls sparkle like sapphires and dia-
monds. I can even see my friends in the 
next path through the wall.” 

“My son, we are so blessed.” 
“Yes, we are. Abba, I am hungry. It’s been 
so long since we have eaten.” 
“Look, my son. There are luscious fruit 
trees here in the path. Let me pick a fruit 
for you to eat.” 
“Mmmm, that apple was so ripe, so deli-
cious. I’m sorry, Abba, but my throat feels 
so parched.” 
“Here, my son, you just have to touch 
the wall of the path, and sparkling clear 
water comes flowing out.” 
“Oh, but I don’t want to make a leak in 
the wall, Abba.” 

“Don’t worry, my son. You see, when 
you are finished, the hole will seal up 
again.” 
“Abba there is such a beautiful fragrance 
in here – not like the smell of the sea at 
all.” 
“My son, Hashem is giving us a real treat. 
He is making it glorious for us in here. 
The travel is so easy. The floor is smooth 
and level. Even the old people and little 
children are keeping pace. See the grass at 
the bottom of the sea, Hashem, with His 
infinite kindness, has even provided food 
for our cattle here. My son, enjoy every 
minute of our special trip through the sea. 
But also pay attention to every wonderful 
detail and remember. We must never 
forget this. 

““LLook Abba, the Mitzrim are behind 

us!” 
“Hashem will not let them harm us, my 
son. See now, the walls are closing in on 

them. The sea is returning to water.” 
“They are drowning, Abba.” 
“That is their fate. Look at that. I see the 
taskmaster who was so cruel to me. 
Hashem is giving him a cruel death. How 
awesome is Hashem’s Justice.” 
“Abba, the Mitzrim will never harm us 
again.” 
“My son, Hashem has entirely destroyed 
them.” 

     

This story is from the sefer Simcha’s Torah 
Stories. 
 

RReenneeww  YYoouurr  LLooyyaallttyy  
TThe Jewish people witnessed awesome 

miracles at the Red Sea. The water split 
like a piece of chopped wood, the sea 
bed dried out, and twelve paths formed 
for the twelve tribes. Each path had a 
sapphire-like finish to the walls and mar-
ble-like floors. There was food and drink 
aplenty for the weary Jewish travelers. 
The Mitzrim were foolish enough to fol-
low the Jewish people into the sea, and 
they met their ultimate fate there. They 
were punished for all of the evil they did 
to our nation. Our ancestors saw them 
washed up out of the sea, broken, bat-
tered and near death. What was the reac-
tion of the Jewish people to these mind-
boggling miracles? The first blessing after 
Kriyas Shema in the evening prayers de-
scribes the Kriyas Yam Suf, then states, 
“Moshe and the Children of Israel will-
fully accepted Your rule with great hap-
piness and sang Shira.” The Shira itself 
states “Hashem will rule for ever and 
ever.” These incredible miracles inspired 
our nation to renew their loyalty to 
Hashem and His Torah. 
 
Kinderlach . . . 
Don’t let an opportunity for inspiration 
pass by. The next time you hear someone 
say Bircas HaGomel (the blessing made 
upon being saved from danger) stop and 
think for a second. Hashem just saved that 
person from a terrible fate. That is an op-
portunity to thank Him and renew our 
loyalty to Him. When He saved us from a 
terrible fate at the Yam Suf we were in-
spired to renew our loyalty to Him, Any 
time He saves us from danger, we can be 
uplifted to a new closeness with our Crea-
tor. 
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Be Careful What You Think 
ויהי בשלח פרעה את העם “ 13:17
ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשטים 
כי קרוב הוא, כי אמר אלקים פן 
ינחם העם בראתם מלחמה ושבו 

 ”מצרימה
“And it was when Paroah sent the people – 
that G-d did not lead them by way of the land 
of Plishtim, because it was near, for Hashem 
said: Perhaps the people will reconsider when 
they see a war, and they will return to 
Mitzrayim.  Rashi says on the words, “ כי קרוב
 For it is near,” and it is easy to return“ – ”הוא
to Mitzrayim with that route. Rashi tells us 
that there are many Aggadic Medrashim 
which explain this, yet Rashi does not tell us 
even one.  Why do we need to know that there 
many Aggadic Medrashim on this, and why 
didn’t Rashi tell us any of them?  Additionally, 
the Posuk uses the Shem Elokim twice, which 
is the Midas Hadin of Hakodosh Boruch Hu.  
One would think that Hakodosh Boruch Hu 
took Klal Yisroel out of Mitzrayim with the 
Midas Hachesed.  Why did the Torah use the 
Shem Elokim here, and not the Shem 
Havayah?   

 According to the rules in the Gemara 
in Kiddushin 2b, the word “דרך” can be either 
a Loshon Zochor or a Loshon Nekeivah, 
depending on the context.  If the word is being 
used in a grammatically Nekeivah context, 
then it is considered Nekeivah, and when the 
context is Zochor, it is considered Zochor.  The 
word דרך here is used in conjunction with the 
word ארץ which is a Loshon Nekeivah.  That 
means that the word דרך here is also a Loshon 
Nekeivah here.  Based on this rule, the Torah 
should have followed through and when 
speaking about the דרך, it should have used a 
Loshon Nekeivah, “כי קרובה היא.”  However, the 
Torah used a Loshon Zochor, “כי קרוב הוא” – 
which is a Loshon Zochor.  Being that the 
Torah veered from the rule, it allows there to 
be many Aggadic Medrashim in order to 
explain this.  Rashi wanted to let us know that 
there is a Dikduk anomaly in the Posuk which 
needs to be addressed, yet he does not tell us 
any of them because Rashi always sticks to the 
simple meaning of the Posuk, while the 
Medrashim stray from the Poshut P’shat.  
 (משכיל לדוד)

 The Gematria of “בשלח” is the same 
as “שם” – which represents the Shechina, as it 
says, “ויעש דוד שם.”  This alludes to us that the 
Shechina completed the calculation for the 
years that Klal Yisroel needed to be in 
Mitzrayim, and they therefore left “early.”  
The Shechina was there with Klal Yisroel in 
Mitzrayim, and therefore it was added to the 
completion of the years of Klal Yisroel.  
Another explanation of what the “שם” is 

alluding to is based on the words of the רמ"ק 
who says in his Sefer גרושין, that the reason 
that Klal Yisroel were Zoche to leave 
Mitzrayim was in the Zechus of the Shechina.  
Being that the Shechina needed to leave 
Mitzrayim, Klal Yisroel were pulled along 
together with It. This can also help us 
understand that which Chazal said, “ בשכר

ממצריםנשים צדקניות נגאלו  ” - that Klal Yisroel 
were Zoche to be redeemed from Mitzrayim for 
the reward of the righteous women.   For we 
know that the women of Klal Yisroel 
Kevayachol grab hold of the Shechina, and 
that is the crown of the righteousness, for 
righteousness is the Shechina.  “ויהי בשלח” – 
 It was in the Zechus of the – ”בשם“ – ”בשלח“
righteous women – the Shechina, that Klal 
Yisroel were redeemed from Mitzrayim. ( חומת
 (אנך
 Many of the great Rabbonim of 
Ashkenaz said that the Golus was supposed to 
be for 430 years, which is five times the 
Gematria of the Shem אלקים, which is the 
Shem of Midas Hadin.  However, Klal Yisroel 
were only enslaved with hard labor for 86 
years, the Gematria of אלקים once.  That leaves 
344 years (430-86=344) of the Golus, the hard 
labor that Klal Yisroel were supposed to 
endure.  The exiles which Klal Yisroel have 
endured throughout the years are called 
 the Gematria of 344.  There is a Remez ”שמד”,
here in our Posuk to what these Gedolim said, 
 – ”בשלח“ ,is a Loshon of “woe” on – ”וי“ ”ויהי“
which together with the four letters is the 
Gematria of 344 – woe to Klal Yisroel that they 
still have 344 years of harsh servitude of 
Golus.  “פרעה” is a Loshon of payment, 
meaning that Klal Yisroel need to pay those 
344 years.  However, if we continue to read the 
Posuk, there is a Nechama for Klal Yisroel.  
 is ”העם“ ;is a reference to the Shechina ”את“
Klal Yisroel.  Klal Yisroel need to know that 
throughout all those harsh years of Golus, the 
Shechina is always there with them.  ( חומת
  (אנך
 The Torah is telling us – ”כי קרוב הוא“ 
here with these words that Hakodosh Boruch 
Hu is a “קרוב” – a close relative of Klal Yisroel.  
Hakodosh Boruch Hu was taking care of Klal 
Yisroel, and everything He was doing was for 
the sake of Klal Yisroel. (חכמת התורה)  
כי אמר אלקים פן ינחם העם בראתם “ 
 Perhaps the people would – ”מלחמה ושבו מצרימה
reconsider, and would want to return to 
Mitzrayim. “יחשבו מחשבה על שיצאו, ויתנו לב לשוב“ 
- Perhaps they will have second thoughts  over 
leaving Mitzrayim, and they will set their 
hearts to return. (רש"י)  

 There are those who explain that 
Rashi is telling us that Klal Yisroel would have 

had second thoughts about leaving Mitzrayim, 
and they would have returned.  However, 
there are others who explain that Rashi is 
coming to explain a different P’shat than the 
Poshut P’shat, and that is that the concern 
was regarding the potential thoughts of Klal 
Yisroel, and not their potential actions.  There 
was never any concern that Klal Yisroel would 
actually return to Mitzrayim, rather the fear 
was that they would have evil thoughts, that 
they would have second thoughts about 
leaving Mitzrayim, and would have thoughts 
of returning to Mitzrayim. (מהרש"ל)   
  Klal Yisroel suffered for many years 
at the hands of the Mitzriyim, and they were 
finally freed.  They were going to receive the 
Torah Hakdosha, and were going to become 
the Chosen Nation.  There was something very 
important that Klal Yisroel needed to know.  
The world was created with Midas Hadin.  
When Hakodosh Boruch Hu saw that the 
world would not be able to survive without 
Midas Hachesed, Hakodosh Boruch Hu mixed 
the Midas Hachesed together with the Midas 
Hadin.  However, it is most optimal for there 
to be only Midas Hadin.  The Tzaddikim are on 
an exalted level of Ruchniyos, and Hakodosh 
Boruch Hu acts with them with the Midas 
Hadin.  Rashi tells us that there are many 
Aggadic Medrashim on this Posuk, but he 
wants to go with the Poshut P’shat.  The word 
 means close.  Hakodosh Boruch Hu was ”קרוב“
saying that He was close to Klal Yisroel at that 
time, and wanted them to be treated with the 
Midas Hadin.  Rashi at the end of the Posuk 
tells us that Hakodosh Boruch Hu took Klal 
Yisroel in a circuitous route for had Klal 
Yisroel gone straight into the Land, they may 
have had thoughts of returning.  They never 
would have actually returned, for even if they 
were scared of war ahead of them; they were 
treated atrociously in Mitzrayim, and there 
would be no reason to assume that the better 
option would have been to return.  However, 
due to their fear of battle, perhaps they would 
have had second thoughts, and thought to 
themselves, that maybe they were better off 
remaining in Mitzrayim.  While we know that 
a Yid is generally not punished for his 
thoughts, except for some specific ones, that is 
only according to the Midas Harachamim.  
However, according to the Midas Hadin, one’s 
thoughts are counted against him. There is a 
great lesson here for all of us.  We must strive 
for greatness.  We must not look to see what 
we can get away with, rather we must 
constantly look to elevate ourselves.  Our 
thoughts do matter, and we must be careful 
about what we think.  May we be Zoche to have 
pure thoughts, and always seek to follow the 
Rotzon Hashem.   
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PARSHAS BESHALACH 

 
DIG IN AND STAY FAR AWAY FROM THOSE RELATIVES 

The first passuk of the parsha says that Hashem did not lead Yisrael via the Pelishtim Nation 
even though it was קרוב closer towards their destination of Eretz Yisrael, because maybe they 
would encounter battle and will return to Mitzrayim. Let us try to reveal the message of 
Avodas Hashem that lies beneath this strategic maneuver of Hashem. 
We must first under understand the essential characteristic of this nation Pelishtim. Dovid 
Hamelech discloses to us this nation's negative quality in the first passuk of Tehillim.  ובמושב
 one did not sit with the Laitzim the nation of Pelishtim, who for now we will לצים לא ישב
define as jesters or cynics. My Rebbi Rav Shlomo zt"l would say that the word לץ shares the 
same letters as  צל which means shadow. Just as a shadow distorts the appearance of the 
object blocking the sun, so too, the letz distorts the truth and the honorable. As Rav Hutner 
ztl in the first mamar of Pachad Yitzchok writes the personality of the Letz is to find the chillul 
in the hillul. Something that is sacred deserves our הילול our praise and acknowledgment. The 
Letz has the skillful ability to use cynicism in a form of belittling the accepted honorable status 
of a person or an idea and thereby diminish its stature to ridicule and חילול, desecration.  
The word חלל means a corpse and also the instrument חליל a flute. They both share in a 
common hollowness, death caused by the void of neshama, and the music of the flute is 
caused by the hollowness of the instrument in which one blows. So too, the Letz with one 
remark and cynical joke can remove the neshama, the life, out of something that until now 
one held sacred. As Chazal tell us that even one sharp word of Leitzanus can strip a structure 
built from one hundred mussar shmuzzen heard back to back, and leave in its place an 
absolute nothingness. 
We find the existence of Pelishtim Laitanus as early as Avraham Avinu where the passuk says 
(Bereishis 26,15) that all the wells that Avraham dug, the Pelistim filled them with earth.  וכל

ביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפרהבארות אשר חפרו עבדי א . Our sefarim explain 
that the digging of wells by the Avos was not just an act for physical survival alone, but one of 
spiritual purpose and fulfillment. To bring about Kovod Shamayim one has to dig in the 
earthliness of the world and uncover Hashem's concealed dignity which is compared to the 
Mayim Chayim buried in the earth. The word to dig is חפר which also spells חרפה shame the 
opposite of kovod. To dig for dignity and not to accept what one physically sees, is to remove 
the חרפה of Hashem and reveal His kovod, and to replace  הילול with the חילול. 
The foreskin ערלה on the Bris is called a חרפה (Bereishis 34,14). For as the Sefer Hachinuch 
writes that the mitzvah of removing the foreskin on one's physical body is to arouse one  
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further to remove the foreskin on one's heart as it is written (Devarim 10,16) ומלתם את ערלת
 By not ridding one's heart from its foreskin one doesn't allow his intellect to flow into .לבבכם
the middos drafting them into the service of Hashem. Without the middos on board, one 
cannot reveal the kovod Shamayim which is yearning to be discovered and redeemed. The 
Pelishtim were given the name of ערל more than any other nation. The reason being their 
middah is Laitzanus which serves to block one's intellect and messages from the neshama 
from entering one's heart. Through their degrading jokes and making light of all that is highly 
esteemed, they strive to deafen one from hearing the beckoning call of the neshamah  to dig 
well and uncover the true dignity of Man and the source of all life, Hashem. The פלשתים seek 
pleasure of the flesh as their name suggests פלש and תי the next two letters in their name 
which interestingly also add up to פלש, conveying flesh after flesh, lust after lust after… This 
is all sanctioned under the banner of "chill and fun" from the Lashon of לפוש. The putrid 
stench of Laitzanus runs thick in the veins of our culture which promote media, webs, blogs, 
Lashan Harah, Rechilus, and "Hollow"wood productions, that are חלל, and which have been 
successful to debase, undermine and topple our once sacred and dignified institutions, such 
as morality, family, gender, honesty, education, modesty, kovod of Gedolim and Rabbanim 
etc. 
However, there is a Chazal ובמושב לצים לא ישב that indicates that the goal of Laitzanus is to 
break down morality, for the kelipah of Pelishtim is called Lilith the notorious female kelipah 
of immoral lust. Therefore, the Pelishtim are a קרוב a relative and mishpacha to Mitzrayim 
whose culture was the open permissiveness of immorality. Hashem was afraid that after 
being freed from bondage, if Am Yisrael would get even a whiff of Pelishtim and their 
Laiztanus, they would be self driven to return to Mitzrayim where a slave would not escape. 
The Chazal explain not that there were guards at the border, but rather they became addicted 
to pleasure and toaivah to the degree that they could not allow themselves to leave.  
We must learn to stay clear from the relatives and mishpacha of these destructive forces for 
they are toxic to our connection with Hashem and commitment to kedusha. Rather let us 
during these weeks of Shovavim strive to dig with toil wells like our ancestors dug seeking to 
unveil the Mayim Chayim. Let us bring about the dignity of Hashem, the Torah, and Am 
Yisrael, by our thoughts and actions and remove their חרפה from the world forever. 
Gut Shabbos 
Rav Brazil 

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

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

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

The following is his passionate 
request to learn his works.  

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

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

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


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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השיחה כפתרון בעיות פרק ז'

בעיה ושמה לחץ
משפיעים  ומתח,  שלחץ  הזכרנו,  שעבר  בשבוע 
וביחס  שלנו  הזוגיות  בחיי  פוגעים  חיינו,  על  לרעה 
בסוף  ומתוחים  עייפים  הביתה  בהגיענו  לילדינו. 
במטעני-מתח  מלאים  לעיתים  אנו  העבודה,  יום 
שליליים. כל גירוי קטן מצד בן הזוג או אחד הילדים 
שבמידה  בוודאי  עצבים.  להתפרצות  להביא  עלול 
גם  נמנע.  היה  זה  במצב,  ושולטים  רגועים  והיינו 
"יום ארוך" של עבודה בחוץ או  האם שעבר עליה 
בבית, הילדים הם לא כ"כ "מתנה רגועה" לקראת 
סוף היום.  מתחים אלו, הם גם הסיבה לקושי שלנו 
רוצים  כבר  אנחנו  הערב,  בשעות  הילדים  בארגון 
אותו  לנהל  "עצבים"  כ"כ  לנו  ואין  יסתיים,  שהיום 

בנחת. שיחה עם הילדים?! סליחה לא היום!

הבחירה בידינו
על  הסביבה  מהשפעת  כתוצאה  נגרם  המתח, 
וייתכן כי אין לנו השפעה, לפחות לא ישירה  חיינו, 

ומיידית, על מה שקורה בחוץ. אך יחד עם זאת, אין 
אנו "קורבנות חסרי אונים" של הסביבה ושל המצב. 

בידנו בחירה-  נשארת  לעולם  טירוף,  בים של  גם 
של  "אי  למצוא  או  הטירוף,  עם  להיסחף  האם 
שפיות" מעין "תיבת נח" בתוך המבול שמציף את 
העולם. ובהחלט יש לנו יכולת לבחור- להתחבר לה' 
השלווה  אל  האמונה,  לדרך  הטוב,  למקור  יתברך 
בתוכנו  שנמצאת  הטבעית  התבונה  אל  הפנימית, 

ויכולה לנווט אותנו ולהובילנו לחוף מבטחים.

צעד ראשון- "מודעות"
להתנהגותו  לב  ששם  מי  חייו,  על  שמתבונן  מי 
המצב  את  להבין  שמתחיל  מי  אותו,  ולסובב 
והפגת  "לשחרור  דרכים  ומחפש  נמצא  הוא  שבו 
מתחים"- הוא כבר במצב יותר טוב מאלה שאינם 
מודעים למתח הנפשי והגופני שהם נתונים בו, לאלו 
ועוד  לרגע  לעצור  בלי  החיים  במרוץ  שממשיכים 
תהום.   פי  אל  משפחתם  כל  את  איתם  סוחפים 
ראשון  צעד  הוא  בו,  נמצא  שאני  למצב  "מודעות" 

וחיוני לקראת השינוי.

בן  "שימת לב", לשבת ביחד עם  מודעות פירושו 
הזוג ולחשוב מהם הגורמים ללחץ, ולנסות להפחית 
אלפי  עם  שעובדת  מצויינת  שיטה  הגורמים.  את 
הרב  מו"ר  של  ובספרים  בדיסקים  מצוייה  אנשים 

שליט"א. 

טיפ שעובד:
מספר דקות לפני שאתם נכנסים הביתה, בקשו 
לפני  זאת  לעשות  ניתן  הרפיה.   ובצעו  עזרה  מה' 
על  הרכב,  בתוך  בחנייה  העבודה,  היציאה ממקום 

הספסל, בחדר המדרגות, וכדו'. 

התחילו בסדרת נשימות עמוקות תוך כדי עצימת 
העיניים ואחר כך שחרור האוויר תוך כדי חיוך- זה 
משחרר, היו מודעים לזה שאתם רוצים להירגע וזה 

פשוט עובד!

ָהַאְלּבֹום ֶׁשל ַהַּזָּמר ַהְּמֻפְרָסם

הרב שלום ארוש
ִלי ֶׁשָהַאְלּבֹום  ְוִסֵּפר  ַזָּמר ְמֻפְרָסם  ִהִּגיַע ֵאַלי ֵאיֶזה 
ֲהִכי ָיֶפה ֶׁשֵּיׁש לֹו, ַּדְוָקא ּבֹו ֹלא הֹוֵלְך לֹו ְּכלּום. ָאַמְרִּתי 
ִיְתָּבַרְך ָעָׂשה ִאְּתָך טֹוָבה ֶׁשֹּלא הֹוֵלְך  לֹו: ִּתְרֶאה, ה' 

ְלָך.

הּוא ִמְסַּתֵּכל ָעַלי: טֹוָבה?!

ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו: "ַעד ַעְכָׁשו ָאַמְרָּת ּתֹוָדה ַלה' ַעל ָּכל 
ַהַהְצָלחֹות ֶׁשָהיּו ְלָך?"

ָעָנה: "ֹלא!"

ְּכֶׁשָהַלְך  ִּכי  ֵּכן.  טֹוָבה.  ִאְּתָך  ָעָׂשה  "ה'  לֹו:  ָאַמְרִּתי 

ְלָך, ָחַׁשְבָּת ֶׁשּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה, 
ַוה' ִיְתָּבַרְך סֹוף סֹוף רֹוֶצה ְלָקֵרב אֹוְתָך ֵאָליו, ֶׁשֵּתַדע 
ֶׁשְּכֶׁשָהַלְך ְלָך - ֶזה ה' ָעַזר ְלָך ַוה' ָנַתן ְלָך ֶׁשֵּיֵלְך ְלָך. 
ְוַעְכָׁשו ֹלא הֹוֵלְך ְלָך, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְתָקֵרב ֶאל ה' ִיְתָּבַרְך 
ְיֵדי  ְוַעל  ְלָך,  ֵיֵלְך  ֶׁשֵּכן  ֵמה'  ּוְתַבֵּקׁש  ּתֹוָדה,  לֹו  ְוַתִּגיד 
ֵיֵלְך ְלָך, ֵּתַדע ֶׁשֶּזה ֶחֶסד  ַעְכָׁשו ֶׁשעֹוד ַּפַעם  ַהְּתִפָּלה 

ֵמה' ִיְתָּבַרְך ְוֹלא ֵּתֵלְך ִעם ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי...

ֶזה ָמה ֶׁשּכֹוֵתב ָהאֹור ַהַחִּיים ָּפָרַׁשת ֵעֶקב )ח יח( 
ָעָׂשה  ָיִדי  ְועֶֹצם  ִּבְלָבֶבָך ּכִֹחי  "ְוָאַמְרָּת  ַהָּפסּוק  ַאֲחֵרי 
"ְוָזַכְרָּת ֶאת ה'  ַהֶּזה", אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה  ַהַחִיל  ִלי ֶאת 
ֱאֹלֶקיָך ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְוכּו'", ְוכֹוֵתב 
ִלּבֹו ַעל טֹוָבתֹו  ָלֵתת  ֶׁשָּצִריְך  ַהַחִּיים": "ֵּפרּוׁש  ָה"אֹור 
ִּכי ֵמה' ָהְיָתה לֹו, ְוָדָבר ֶזה ְיִעיֵרהּו ָּתִמיד ְלַהִּכיר ּבֹוְראֹו 
ִהיא  ָהָאָדם  ֵיֶצר  ַּתְחּבּולֹות  ּוְתִחַּלת  ָעָליו,  ְוַהְׁשָּגָחתֹו 

ִּכי  ְואּוַלי  ְלַאְּבדֹו,  ִיָּכֵנס  ֶזה  ְוֶדֶרְך  ֶזה  ָּדָבר  ְלַהְׁשִּכיחֹו 
ָלֶזה ָסַמְך ַמֲאָמר ֶׁשַאֲחֵרי ֶזה ְוָהָיה ִאם ָׁשכַֹח ִּתְׁשַּכח, 
ְוגֹו',  ְלָך  ַהֵּמִטיב  ֶׁשה' הּוא  ֶזה  ָּדָבר  ָׁשכַֹח  ִאם  ֵּפרּוׁש 
ֱאֹלִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ְוסֹוְפָך  ה',  ֶאת  ֶׁשִּתְׁשַּכח  סֹוְפָך 

ֲאֵחִרים, ְוֹלא ְּבַמְחָׁשָבה ְלַבד ֶאָּלא ְּבַמֲעֶׂשה...

ה',  ַלֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ָּגֵדר  זֹו  ֶׁשְּזִכיָרה  ָלַמְדָּת  ָהא 
ְלַמָּטה  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ָטן  ַהּׂשָ ַיִּדיֶחּנּו  ּוֵמֶחְסרֹוָנּה 
מֹוֶדה  ֲאִני  הֹוָדָאה:  ְּכמֹו  ִהיא  ַההֹוָדָיה  שכן,  ִמֶּמָּנה". 
ְּבָכְך ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי – ֶזה ַהּכֹל ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך, ּוְבָכְך 

ִהיא מֹוִציָאה ִמֶּמִּני ֶאת ַהַּגֲאָוה ֶׁשל 'ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי'. 

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

17.01.19 | י"א שבט | שבת שירה
לפרטים:050-2320100

02-5308000

זמרים אורחיםהפייטן יובל טייבהרב שלום ארוש שליט"אבמלון לייק האוס כנרת

בס"ד

חדרים
אחרונים

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
g5812210@gmail.com

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

בדיחות הדעת

לרגע,  לשכנה  קופצת  אני  לבעלה:  אישה 
ערבב את המרק כל חצי שעה...
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מעלת עניית ה"אמן"
אירע  לבושים,  בעל  יפה  מרדכי  רבי  בזמן  הגאון 
המעשה. נסע הגאון בעל הלבושים ולמד אצל חכם 
חכמה.   ממנו  ללמד  שנה  כרבע  הספרדי  אבוהב 
בסוף הזמן אירע שבמקום לימודם היה שם תינוק 
אחד בן הרב  החכם כבן חמש שנים, ואכל פרי וברך 
בורא פרי העץ בקול רם וענו כל בני הבית אמן על 
והגאון בעל הלבושים לא ענה אמן   ברכת התינוק, 
שלא במתכוון. בימים ההם עדין לא הייתה מודעות 
חזקה לכוחה ועצמתה של עניית האמן. החכם רבו 
של הבעל לבושים ראה שלא ענה אמן  על הברכה 
וגער  אותו  נידה  גדול  כעס  עליו  כעס  התינוק  של 
ימים  שלשה  שעברו  עד  הלבושים  בעל  המתין  בו. 
כפי הדין כשרבי מחרים לתלמידו, ואח"כ בא   ורצה 
שוב  לו.  למחול  רצה  לא  הוא  אך  רבו  את  לפייס 

לו  שימחל  רבו  את  ביקש 
ומה  פשעו  מה  לו  ויאמר 
חטאתו?! השיב לו החכם: 
גדולה  שאהבה  תדע  ידוע 
ושלימה שאינו תלויה בדבר 
אבל  מבני,  יותר  אהבתיך 
מיתה  חייב  שהיית   תדע 
בשעה שלא ענית אמן על 
הברכה של התינוק, אמנם 
בתנאי  רק  לך  מוחל  אני 
אשר  וקהילה  מקום  שכל 
רגליך  תדרוש  כף  תדרוך 
את  להם  ותודיע  ברבים 
הפגם הגדול של מי שאינו 
ברכה  כל  על  אמן  עונה 
וגם  מישראל.   ששומע 
תצווה לבניך ולבני בניך עד 
שיספרו  הדורות  כל  סוף 
את המעשה  הגדול והנורא 

שאספר לך:

***
היו  שפניא  במדינת 
קודם  קדושות  קהילות 
שם  והייתה  תתנ"ו  גזירות 

עיר ואם בישראל. באותה המדינה היה  מלך אחד 
והיה שם  שרצה לגרש את היהודים כמה פעמים, 
אב"ד חסיד ועניו גדול והיה נושא חן  בעיני מלך, ובכל 
לגרש את היהודים היה החסיד  פעם שהיה דעתו 
הנ"ל מפיר עצתם  ודעתם. יום אחד כשרצה המלך 
להחסיד  בני  הקהילה  כל  באו  היהודים.  לגרש את 
הגזירה.  לבטל  בעדם  להמליץ  למלך  שילך  הנ"ל 
והחסיד הלך עימהם לחצר המלך. כאשר ראה אותו 
המלך נשא חן בעיניו ויחבקו וינשקו. משראה החסיד 
כך, סבור היה בדעתו שבוודאי יבטל המלך  הגירוש. 
נכנס אל  לפתע  ועל הא.  דא  על  ודיבר עם המלך 
ממדינות  רחוקות.  אחד  כומר  חשוב,  אורח  המלך 
המלך  את  ובירך  מלך  של  רגליו  על  הכומר  נפל 
את  הבין  לא  הנ"ל  והחסיד  בלע"ז,  ארוכה  ברכה 
תפילת  מנחה  זמן  שיעבור  החסיד  וכשראה  דבריו 
החסיד  חשב  בדעתו  מנחה,  להתפלל  לצד  הלך 
הכומר  שיסייים  לפני  עוד  תפילתו  לסיים  שיספיק 

את ברכתו הארוכה.  כשהיה החסיד עדיין באמצע 
תפילת העמידה, קם הכומר ההוא  וצווה לכל ב"ב 
וכל הנוכחים העומדים שם לענות אמן על הברכה 
בעבור שתתקיים ברכתו  וענו כולם אמן. אך החסיד 
לא הבין את לשונם ולא ענה אמן, וגם טרם סיים 
אמן  ב"ב  כל  ענו  אם  הכומר  שאל  תפילתו.  את 
לא  והשיבו  אמן,  ענה  היהודי  אם  ושאל  כן,  השיבו 
כך  שלא  הכומר  כאשר שמע  מתפלל.  שהיה  כיוון 
שבעבור  הוי  ואמר  וצעק  ראשו  שערות  את  תלש 
היהודי הזה לא תתקיים הברכה שלא ענה אמן על 
ברכתי. כאשר  שמע כך המלך קצף מאוד על היהודי 
והתהפך לאכזר וציוה את עבדיו להרוג  את החסיד 
ולנתחו לנתחים ונפטר החסיד במיתה משונה רח"ל, 

ואחר כך גירש המלך את היהודים.

היה שם עוד חסיד אחד, שהיה חברו של החסיד 
אותו  של  וצדקתו  מחסידות  ידע  והוא  הנהרג, 
בליבו  אך  הנפטר,   חסיד 
עבר  שבוודאי  אותו  שפט 
כי  בצנעה  עבירה  איזה 
חלילה  חשוד  הקב"ה  אין 
החסיד  במעשיו.  והיה 
מתענה ומתפלל שיודיעו לו 
מן השמים על איזה חטא 
הנ"ל  חברו  נהרג  החסיד 
והתבודד  במיתה משונה?! 
החסיד בחדר אחד. לפתע 
החסיד  חברו  נתגלה 
האמת.  מעולם  הנפטר 
ויחרד החסיד חרדה גדולה. 
הנפטר  חברו  הרגיעו  מייד 
ואמר לו החסיד הנהרג אל 
החי:  החסיד  שאלו  תירא. 
גדול  שחסיד  אני  "יודע 
היית רק אמור לי על מה 
הזה?!",  הגדול  האף  חרי 
השיב החסיד הנהרג: "אני 
מימי  באמת  לך  אומר 
עבירה,  עשיתי  שום  לא 
עם  מדקדק  הקב"ה 
השערה,  כחוט  הצדיקים 
בזה החטא. אירע פעם  נזהרים  ורוב העולם  אינם 
וכו'  לחם  המוציא  ברכת  הקטן  בני  בירך  אחת 
ושמעתי ולא עניתי אמן והאריך לי הקב"ה אפו עד 
המעשה שנעשה  לי בעמדי לפני מלך בשר ודם שלא 
עניתי אמן על ברכת המלך, באותה  שעה דנו אותי 
לבוא  הורשיתי  בני.  על ברכת  עניתי אמן  על שלא 
ולספר לך את המעשה למען תספר באזני בנך ולכל 
אמן,  עניית  על  ותזהירם  העולם את המעשה  באי 

ופרח לו האיש...

***
כשסיים החכם הספרדי הנ"ל לספר את המעשה 
הזה לרבי מרדכי יפה בעל הלבושים אמר  לו: "אל 
למען  זאת  עשיתי  כי  אותך  שנידיתי  עלי  תתרעם 
מוחל  ואני  על  עוונך,  כפרה  ההיא  הבושה  תהיה 
לך אבל בתנאי שתדרוש ברבים ותספר להם את 

הסיפור להזהירם על עניית אמן."

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

משנה ֵאילו תנאים יהיו לו, קשים ככל שיהיו. יוצא 
שלנו  בנפש  פִנימיֹות  עומק  נקודות  שישנן  מכאן 
שהן קובעות את כל החיים שלנו, האם נצליח או 

חלילה להיפך.

כולנו ילדים
כפשוטו,  גם  ילד.  בעצם  הוא  מאתנו  אחד  וכל 
בעצמנו  אמונה  של  הרגשה  הרבה  לנו  חסרה 
ילדים של  וגם כולנו הרי  ואמונה שמאמינים בנו. 
של  להרגשה  נואשות  זקוקים  ואנו  עולם  בורא 
נוכחותו בחיים שלנו, נוכחותו כאבא תומך אוהב 

ו... מאמין.

את  מקבלים   – יומית  ההתבודדות  ידי  ועל 
המתנה היקרה והכל־כך נצרכת הזו.

שבלי  כך  על  דיברנו  בסדרה  השני  במאמר 
אין  ה'.  עם  זה  תפילה  ועם  ה'  בלי  זה  תפילה 
שלך  לחיים  עולם  הבורא  את  שמכניס  דבר  לך 
עולם  בורא  של  הנוכחות  יומית.  התבודדות  כמו 
בחיים שלך, זה במילים אחרות 'אמונה'. ו'להאמין 
במהותו  נוכח  שהוא  פירושו  נוכח'  עולם  שבורא 
או  כמבקר  או  כשוטר  נוכח  לא  הוא  ובעצמותו, 
כטוב  אוהב  כאבא  נֹוֵכח  הוא  אלא  כמעניש, 
נֹוֵכח ברחמנות  והוא  לך,  וכרוצה להיטיב  ומיטיב, 
אינסופית ובאמונה בכל נברא שהבורא יצר אותו 

והוא מאמין בו.

אלא  ולא',  'כן  של  שאלה  לא  היא  האמונה 
האמונה היא תהליך דינמי, סולם שבו אנו עולים 
ומעפילים לאורך כל החיים שלנו. כשאתה מדבר 
האמונה  בסולם  עולה  אתה   – עולם  בורא  עם 
ואתה חי את האמונה ברבדים עמוקים יותר בכל 
אמונתך".  רבה  לבקרים  "חדשים  מחדש.  פעם 
הולך  שלך  הפנימי  החיים  מנוע  שכל  אומר  וזה 
חדשה  אנרגיה  ומזרים  ומתחזק  הולך  ומתגבר 

בכל המציאות שלך.

כאשר אתה מּוָנע מכוח התפילה, מכוח האמונה 
– בורא עולם ִאְתָך ואתה מנצח. בהצלחה רבה!

בברכת שבת שלום ומבורך
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אחד התהליכים הבולטים שעובר אדם בימי חייו 
בימי  זה מתחיל בעיקר  גיבוש הזהות.  הוא תהליך 
עצמם  את  שואלים  פחות  קטנים  ילדים  נעוריו. 
ומהן היעדים אליהם אני אמור להגיע, הם  מי אני 
הזהות.  ערפול  בשלב  הם  ועכשיו.  הכאן  את  חיים 
בשלב מתקדם יותר, הנער מתחיל לשאול את עצמו 
שאלות לגבי זהותו, לנגוע בנקודה הייחודית לו, זה 
שלב גיבוש זהות, בו הנער מעיז קצת למרוד, להביע 
מוכרחת  מסוימת  לעצמאות  לצאת  וכך  דעותיו, 

המציאות להתפתחותו. 

ואם אין לו את התעוזה הזאת לצאת לעצמאות 
הוא מגבש לעצמו בדרך כלל זהות שהוריו והסביבה 
גיבוש זהות בטרם עת שהאדם  הקנו לו זה נקרא 
מתלבש בלבושים שהסביבה הלבישה אותו. והמצב 
בחיפוש  נמצא  האדם  בו  מצב  הוא  נעלה  היותר 
כאן  ויש  מוצקה.  בצורה  הזהות  גיבוש  עד  תמידי 
ארבע שלבים, משלב של זהות מעורפלת עובר אדם 
לשלב של גיבוש הזהות. ומי שלא צולח את השלב 
שעובר  ומי  עת,  בטרם  זהות  לעצמו  מגבש  הזה 
הלאה מגבש לעצמו זהות וחי את חייו באחדותיות, 

גוף ונפש, רוח ונשמה.

תהליכים אלו של גיבוש הזהות עברו ועדיין עוברים 
על כלל ישראל כאומה, ועל כל אחד ואחד כפרט, 
אין אדם שלא חי תחת כמה זהויות, ואין אדם שאין 

לו כמיהה פנימית לאחד את כל הזהויות שלו. 

תהליך  מזהים  רבנו  משה  את  כשבוחנים  אפילו 

בארמון  גדל  כשהוא  מעורפלת,  בזהות  המתחיל 
גדל  והוא  לוי,  בן  וכלל לא מודע להיותו  של פרעה 
עם אמא מצריה ומינקת עבריה. ובבגרותו כשהוא 
המצרי  את  בהכותו  העבריים  אחיו  עם  צד  לוקח 
הוא  משלהם,  כאינו  אותו  דוחים  העבריים  אחיו 
בורח ומגיע לארץ כוש, ומשם למדיין, כך עובר לו בין 

תרבויות, מגבש לעצמו זהות. 

לו  מזכיר  שם  הסנה,  מעמד  עד  נמשך  זה  כך 
לוי,  הקב"ה שיש לו אח בשם אהרון, שהוא מבית 
ישראל  יגאלו את עם  ויחד הם  יצא אליו  ושאהרון 
ממצרים, היינו מאובדן הזהות שלהם, כי גלות מצרים 
היא גלות של אובדן הזהות, ורק מי שגיבש לעצמו 
זהות, היינו אדם שגאל את עצמו יכול לגאול זולתו, 
וכאן המשימה הייתה קשה, כי אובדן הזהות של בני 
יעקב במצרים היה עמוק, שעל כן רק חמישית מבני 

ישראל יצאו ממצרים, השאר הפכו למצריים.. 

כל הזמן לחפש את  צריך  והעולה מזה שהאדם 
עצמו, להגיע אל פנימיותו, כי נשמת האדם עטופה 
ושהוא  עליה  שהלבישו  בזהויות  לה,  לא  בלבושים 
עצמו הסכים ללבוש, כי אחד תפס את הזהות של 
האדם הקשוח, והשני את הדמות של הכעסן, אחד 
לבש כובע של צדיק, והשני כובע של ליצן, ואין הכרח 
שזו הזהות האמתית של האדם, ורק כאשר האדם 
זהותו  מתגבר על כל פחדיו, הוא מגיע פנימה אל 
בזהויות  שאבדה  המלך  בת  את  ומוצא  האמתית, 

לא לה.

דינים הנוגעים לט''ו בשבט – מנהגים והלכות
בשבט  בט"ו  להרבות  ישראל  בתפוצות  נהגו  א. 
יסודתו  זה  מנהג  אילנות,  של  פירות  מיני  באכילת 
בספר  מובא  כך  רבים.  בספרים  ומוזכר  קודש  בהררי 
ורבינו חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי  שבט מוסר )פרק ט"ז( 
)סימן ל' אות ז'( ובסידור היעב"ץ )דף שע"א אות ט'( מגן אברהם 
)סימן קל"א סעיף קטן ט"ז( בשם ספר תיקון יששכר, אליה רבא 
)שם סעיף קטן י"ד( ובפרי חדש )סעיף קטן ו'( ובכף החיים )סעיף 
קטן כ"ז( ומשנה ברורה )סעיף קטן ל"א( וכמה טעמים בדבר: 

לאילנות  השנה  ראש  שהוא  ע"י  שיזכרו  כדי   -
ויתפללו עליהם שיתברכו הפירות. אדני פז )סימן קל"א 

דף י"א עמוד ד'(. 

לעניין  לאילנות  השנה  ראש  שהיום  שיזכור   -
תרומות ומעשרות וערלה שתלויים ביום זה. )לוח ארץ 

ישראל – חודש שבט(.

והברכות  בשבט  בט''ו  השלחן  עריכת  ידי  על  ב. 
העליונים.  בעולמות  גדול  תיקון  נעשה  שמברכים, 

)היעב"ץ בסדורו דף שע"א אות ט'(.

ארץ  של  פירות  במיני  להרבות  הנזהרים  יש  ג. 
תרומות  של  החשש  שייך  אלו  שבפירות  ישראל, 

ומעשרות וערלה. )לוח ארץ ישראל – שם(.

שבעת  פירות  על  כל  קודם  לברך  מקדימים  ד. 
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ואף אם יש 
גם פירות החביבים עליו יותר, מקדים את הפרי של 
שבעת המינים. )שלחן ערוך סימן רי"א סעיף א' ומשנה ברורה 

סעיף קטן י"א ושעה"צ אות ז'(.

ה. מקדימים לברך מזונות על עוגה מחמשת מיני 
פרי  בורא  היין,  על  הגפן  פרי  בורא  ולאחריה  דגן, 
העץ על פרי, בורא פרי האדמה על ירק, ושהכל על 

פטריות או על סוכר וכדומה. )שלחן ערוך סימן שי"א(.

דין קדימה.  יש  בפירות של שבעת המינים  גם  ו. 
שאם יש לפניו כמה מן הפירות, הזית קודם לכולם, 
ואחריו תמר, ואחריו ענבים, תאנים ורימונים, וסימן 
לשון  "ארץ",  למילה  בפסוק  הקודם  כל   – לדבר 
הפסוק "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ 
הפרי  ושעורה,  חיטה  אחרי  ולכן  ודבש"  שמן  זית 
הראשון הוא זית, ואחריו תמר שהוא השני ל"ארץ" 

ואחריו שאר הפירות. )שלחן ערוך סימן שי"א סעיף ד'(.

ז. כל הפירות המסוכרים והמיובשים כגון – בננה 
ברכתם  וכדומה,  )חטיף(  קוקוס  קיווי,  מנגו,  צ'יפס, 
אלא  עצמם,  בפני  טעם  להם  שאין  מכיוון  שהכל, 
טעם  להם  אין  אשר  עד  לחלוטין  אותם  מייבשים 
ולכן  וריח  טעם  חומרי  לתוכם  ומזריקים  כלל,  וריח 
ברכתם שהכל. )כך שמעתי מפי הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל(

מן  בדיקה  הצריכים  רבים  פירות  ישנם  כיום  ח. 
התולעים, בין בפירות מיובשים, ובין בפירות טריים 
או פיצוחים וכדומה, ועל כן יש להתייעץ עם הרבנים 
וכיצד  לבדוק  צריכים  פירות  אלו  ההלכה"  ב"קו 
בדיקת  על  מאד  להזהיר  המקום  וכאן  בודקים, 
שהוא  בתולעים  שמוחזקים  והירקות  הפירות 

לאוין  חמשה  חייב  תולעת  שהאוכל  חמור  איסור 
כמו שמבואר בגמרא פסחים )דף כ"ד(, ועדיף למעט 
באכילת פירות ולא לעבור על איסורי תורה. )על פי 

הספר מועד לכל חי סימן ל' אות ט'( 

ט. יש נוהגים לרקח האתרוג בסוכר או דבש ולברך 
בנים  חשוכת  לאשה  סגולה  וזו  בשבט,  בט"ו  עליו 
להיפקד בזרע של קיימא, ואם היא מקשה לילד זו 
סגולה ללידה קלה. שו"ת יפה ללב )חלק ב' אורח חיים 

סימן תרס"ד אות ט"ו(.

שפרי  מכיון  שהחיינו  האתרוג  על  לברך  אין  י. 
יכול  אלא  לשנה,  משנה  מתחדש  אינו  האתרוג 
להתקיים כמה שנים על העץ ולכן אין ניכר חידושו. 
)סימן רל"ג( בפרט לפי  שו"ת הלכות קטנות חלק א' 
שהחיינו  האתרוג  על  לברך  נוהגים  שאנו  מנהגינו 
בברכת הנענועים בסוכות, שאין לנו לברך שהחיינו 

כעת בשעת אכילתו. 

יא. הסתכלות על אתרוג הוא רפואה לכאב עיניים 
)ספר המידות ערך בגדים אות י"ד(. 

יב. קבלנו מרבותינו ז"ל להתפלל בט"ו בשבט על 
אתרוג כשר יפה ומהודר.

קודם  כי  לחכמה  שמסוגלת  החטה  מעלת  יג. 
והוא  אילן  מן  החיטה  היתה  הראשון,  אדם  חטא 
החיטה  עץ  רגלי  קצצו  החטא  ולאחר  הדעת,  עץ 
כמו שקצצו רגלי הנחש, גם חטה מחזקת את מח 
העצם, והיא לשון חיטו"י וטהרה היפך החט"א. )חלק 

י' פרשת עקב עמ' קלח(.

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*

ָנה ָלִאיָלנֹות הּוא ִּבְׁשָבט ֶׁשהּוא חֶֹדׁש  רֹאׁש ַהּׁשָ
ֵחְטא  ּוְלַתֵּקן  ְלָבֵרר  ְיכֹוִלין  ָאז  ִּכי  ָעָשר.  ָהַאַחד 
ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשָּפַגם ְּבֵעץ ַהַּדַעת ֶׁשִּתּקּונֹו ַעל ְיֵדי 
ַאַחד ָעָשר ַסָּמֵני ַהְּקטֶֹרת ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה 
ָנה ָלִאיָלנֹות  ִּבְבִחיַנת ִּדין. ְוַעל ֵּכן ָאז הּוא רֹאׁש ַהּׁשָ
ִּכי ֶחְטאֹו ָהָיה ְּבִמין ִאיָלן ַעל ֵּכן ָאז ִּבְׁשָבט ַּבחֶֹדׁש 
ָהַאַחד ָעָשר ָאז ְזַמן ַהִּתּקּון. ְוַעל ֵּכן ָאז הּוא רֹאׁש 
ָנה ָלִאיָלנֹות ְלִעְנַין ָעְרָלה ְוֶנַטע ְרָבִעי ִּכי ָעְרָלה  ַהּׁשָ
ְוֶנַטע ְרָבִעי הּוא ִּתּקּון ֵעץ ַהַּדַעת. )ליקוטי הלכות 

יו"ד - הלכות ערלה הלכה ג(

ָצִריְך  נחמן:  רבי  בן  אברהם  רבי  אֹוֵמר  ָהָיה 
ַאף  ַרֵּבנּו  ְּכִצּוּוי  ְּבִהְתּבֹוְדדּות  ְלַהְרּבֹות  ָהָאָדם 
ַעל ִּפי ֶׁשֵאין לֹו ִּדּבּוִרים, ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ְּבַעְצמֹו עֹוְזרֹו 
ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  לֹו  ּוֵמִאיר  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְלַבּסֹוף 
ֵמִעְנַין  כ'  ְּבתֹוָרה  ַהֻּמְזָּכר  ֶאת  ָלֶזה  ְוִהְסִמיְך 
ְלַהְרּבֹות  ְוָצִריְך  צּור,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון  ֵלב 
ְּבִדּבּוִרים ַעד ֶׁשִּנְפַּתח ֵלב ָהֶעְליֹון ְוכּו', ִּכי ְלַבּסֹוף 
ִנְפַּתח ְוִנְׁשָּפִעים ִמֵּלב ָהֶעְליֹון ִּבְבִחיַנת צּור ְלָבִבי, 
)שיש"ק  ָׁשם.   ַעֵּין  ֵאׁש,  ְּכַגֲחֵלי  ַחִּמים  ִּדּבּוִרים 

ג-תקסא(

א. ב. של החיים
ָהֱאמּוָנה  ֶׁשִהיא  ַהֶּמֶלְך  ַּבת  ַאַחר  ַהִחּפּוׂש 

ֵלָמה ַמְצִריְך ַסְבָלנּות ַרָּבה ְואֶֹרְך רּוַח. ַהּׁשְ

ֶׁשְּלָך  ַּבְּנכֹונּות  ִנְמָצא  ְמַחֵּפׂש  ֶׁשַאָּתה  ַהחֶֹפׁש 
ִלְהיֹות ֶעֶבד ה'.

פנינים
חסידות ברסלב
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מאמר רביעי בסדרה:

הניצחון!
אם אתה לא אוהב לנצח אל תקרא את המאמר 
רביעי  זהו מאמר  בלבד.  למנצחים  זה מאמר  הזה. 
אחרי  שלב  הניצחון  אל  בדרך  המאמרים  בסדרת 

שלב, קומה על גבי קומה.

בנושא  נגענו  הקודמים  מהמאמרים  מאמר  בכל 
הרע  היצר  מציאות  של  וקבלה  השלמה  א.  אחד: 
שבך ונטרול רגשות שליליים בנושא, ב. הבנה לעומק 
שהכוח המרכזי והעיקרי שלך הוא התפילה ובעיקר 
ְוג. המסקנה המתבקשת שָמה  התפילה האישית, 
שנדרש ממך באמת כדי לנצח, זה מחויבות אישית 

מלאה לקבוע זמן יומי לתפילה אישית.

ליישם ולהבין
הצדדים  את  שנפרט  הבטחנו  הקודם  במאמר 
קל  יהיה  שזה  והבטחנו  העניין,  של  המעשיים 
וָשֶוה לכל נפש. אם אתה אוהב לנצח וקיבלת את 
ההחלטה – תקרא תיישם ותבין. כן, כן. זו לא טעות. 
אלא  וליישם"  להבין  "לקרוא  של  מאמר  לא  זה 
אינספור  לקרוא  כי אפשר  ולהבין",  ליישם  "לקרוא 
שיעורים  במיליון  ולהשתתף  וספרים  מאמרים 
בנושא  הרצאות  בעצמך  למסור  ואפילו  והרצאות 
התבודדות ולהבין לעומק את העצה ואת תועלתה 
ולהיות משוכנע במאה אחוז – ובכל זאת לא ליישם, 

וכמובן, גם לא לַנֵּצח...

המנצחים האמתיים הם רק אלה שמיישמים.

ולא  "הניצחון"  הזה  למאמר  קוראים  ולמה 
שנלחם  מי  הרע  היצר  במלחמת  כי  "המלחמה"? 
בדרך הנכונה – מַנֵצח. זה מובא כבר בזוהר הקדוש 
מי  זה  האמתי  והנצחן  האמתי  שהגיבור  שאומר 
שמחזיק את כלי הנשק בידו ולא עוזב אותו לעולם. 
ועכשיו שהחלטת להחזיק בכלי הנשק, אנו נשתדל 

לא  ואתה  ביד  הנשק  את  לך  לתת  זה  במאמר 
תעזוב אותו – אם כן, אתה כבר בניצחון! לא בדרך 

לניצחון אלא ממש בניצחון!

כל כך פשוט שזה פשוט לא ייאמן
היישום המעשי של כלי הנשק שהוא ההתבודדות 

הוא פשוט מאוד:

ליצור בסדר היום שלך חלֹון של שעה, על הבוקר 

שהוא  איפה  או  הכול  אחרי  בערב  או  הכול  לפני 
באמצע כשאתה מתפנה – איך שנוח ְלָך. וגם איך 
שנוח ָלְך: לפני שאת מעירה את הילדים או אחרי 
הלימודים  למוסדות  הילדים  את  מוציאה  שאת 
"מסתערת" על הבית, או אחרי שאת  ולפני שאת 

משכיבה אותם לישון.

זה גם לא משנה איפה זה יהיה, העיקר שתרגיש 
במלים  אותו  ותדבר  עולם  לבורא  תפנה  בנוח. 
הפשוטות שלך. אל תתכנן יותר מידי, פשוט תחשוב 
הכי פשוט שבעולם: מה טוב לך בחיים? תגיד תודה. 
מתמודד?  אתה  מה  עם  בחיים?  לך  מעיק  מה 

יותר  יש  ועזרה.  עצה  ותבקש  הבורא  את  תשתף 
פשוט מזה? זה הכול.

ולהדגים  הרבה  ולהסביר  הרבה  לדבר  אפשר 
הרבה, אבל אני לא רוצה שמרוב עצים לא יראו את 
היער ולא ישימו לב לפשטות המדהימה. זה ממש 

ככה: שיחת נפש עם חבר טוב.

המציאות החלומית
ייאמן שזה כלי  זה נשמע כל כך פשוט עד שלא 
כך  כל  באמת  שזה  ובגלל  ביותר.  העוצמתי  הנשק 
מפתיע, אני רצה לחדד את הנושא מזווית חדשה 

שלא דיברתי עליה בעבר.

אותך  תוביל   - למעשה  הלכה  יומית  התבודדות 
להרבה רוגע ושלוות נפש. כמה טוב לפרוק מטענים. 
וכל שכן כשמדובר לשתף את בורא עולם. כשאתה 
כמה  יודע  אחד  כל  שותף.  מקבל  אתה   – משתף 
שותף נאמן בחיים יכול לעזור לך ולהרים אותך, ואין 
שותף  לך  אין  עולם.  מבורא  נאמן  יותר  שותף  לך 
יותר עוצמתי מבורא עולם שהוא בעל הכוחות כולם. 
חוץ מהניצחון במלחמה אתה גם תחווה הרבה אור 

ואושר בחיים בזכות העצה הזאת.

המנוע של החיים
אבל על כל זה כבר דיברנו בעבר והבטחתי נקודה 

חדשה, מרעננת ועמוקה:

ועמוק שאומר שכל מה שילד  ישנו משפט חכם 
בן אדם אחד  רק  זה  בחיים  להצליח  צריך בשביל 
לילד  ָלַקַחת  יכול  אתה  כלומר,  בו.  יאמין  שבאמת 
מה שהוא  כל  לו  ולקנות  ומטפלים  פרטיים  מורים 
 – הכול  ולעשות  לחּוֵגי העָׁשרה  אותו  ולשלוח  צריך 
הנצרך,  הנפשי  הבסיס  את  לו  נתת  לא  אם  אבל 
שזה האמונה בילד – לא נתת לו כלום. זה כמו הרכב 
החדיש והמשוכלל ביותר שחסר לו רק דבר אחד: 

רק המנוע...

בו,  שמאמינים  מרגיש  הילד  אם  זאת,  ולעומת 
אפילו רק בן אחד בעולם – הוא כבר יצליח, וזה לא 

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

מאמר

ראש הישיבה

זה מאמר למנצחים 
בלבד... אם אתה 
אוהב לנצח וקיבלת 
את ההחלטה – 
תקרא, תיישם, ותבין!

בס"ד בר"ה

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
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חולוןירושלים

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב
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  הצדיקים ורפואת התורה רפואת - "ךכי אני ד' רופא"

 יעסוק במעיו חש' וכו שנאמר בתורה יעסוק חש בגרונו' וכו שנאמר בתורה יעסוק בראשו החש" והולכת מונה ד"נ בעירובין הגמרא
 ואפשר, ומעיו גרונו ,ראשו בתחילה אמרו כן אם מדוע", מרפא בשרו ולכל שנאמר בתורה יעסוק בכל גופו חש' וכו שנאמר בתורה
', וכו טרפות הלכות הפנימי אבריו תפילין' הל בראשו כגון לו השייך בתורה ענין יעסוק איבר לכל כי לומר נוהג שרבנו מה י"עפ לבאר

 וכן, גופו לכל מאשר יותר עוד ראש לכאב התורה תועיל, בראשו לחש מיוחד פסוק שיש כיון כי: עוד ואמר. ל"הנ לביאור הסכים רבנו
  .בגמרא מפורש שם שהוזכרו דברים לשאר

 את לסגור יכול אני, זה לפי: ואמר', וכו בתורה בראשו יעסוק חש ד"נ בעירובין הגמרא דברי את והזכיר לרבנו נכנס שמים ירא רופא
, למתרפאים ביותר הדבר הקשה וזה, זו לעצה שומעים לא הרי: רבנו לו השיב. הגמרא לשון את בפתח המרפאה אתלה אם די, המרפאה
  .תבוא שלא ולמחלה, לכאב כמניעה גם אלא, וכרפואה כואב רק כאשר לא הם הגמרא דברי כי: לאמר עוד הוסיף כך להתנהג

 ראינו הנה כי, מחלה ולא בראשו החש לגבי רק אולי כוונתם" חש" אמרו ובגמרא, חולי ויש מיחוש יש הנה, רבנו את הרופא שאל כ"אח
 חשבונות יודעים אנו ואין ,למחלה גם מועיל אלא למיחוש רק ולא, נכון זה אין: רבנו לו אמר. חולי להם בתורה ויש שעוסקים ח"ת הרבה

  .קודם גלגול של ענין ויש חשבונות יש. שמים

  ברגל רגל קונטרס

 הם ימין הרגל ובכריתת, הגוף כל את מסכנת החולה והרגל ,המחלה את לו שיש כיון, אחת רגל לו לכרות יש כי החליטו הרופאים מונסי תושב ילד
  .הגוף חלקי שאר את יצילו

 ודאי כי, אלי לעלות צריך אינו. הילד עם יחד יכנסו רשות) שהם=( הורמנא מבקש ואני, מרבנו לברכה - הוריו עם ישראל לארץ הגיע הילד כעת
  .במיוחד אליו ארד אחר בזמן יבוא אם או, למטה אראהו לתפלה בדרך שארד לכן, לעלות לו קשה

 ארד ואני יבוא הילד כאשר לי תגיד. לברכה להיכנס תעופה בדרכם לשדה רוצים והם ל"לחו בחזרה בדרך המשפחה, לרבנו אמרתי. כ"אח שבוע
 ובירכו .אליו יורד הייתי אני, לו קשה מסתמא הרי ,עלו מדוע: בכאב אמר ומיד, נכנסנו. רבנו של לימודו למקום יחד עלינו, בא כאשר הילד .אליו

  .שלימה לרפואה

  .המועד חול הלכות ילמד ?אותה יורידו שלא לרגל זכות שיהיה, ברגל מיוחד משהו יעשה מה שאלתי

  ?יעשה מה ישירות לרגל ששייך משהו אבל - ושאלו וחזרתי היטב שמע לא רבנו כי חשבו ההורים

  .המועד חול הלכות שילמד אמר שוב

 להן אמרתי, שכן והשיבו' המועד חול'ב עובדות הם שאלתי האם. ברגל כאב שקיבלו בבנק שעובדות חרדיות נשים היו: וסיפר רבנו פתח ואז
  .ונעלמו להם הלכו והכאבים, לעבוד והפסיקו שמעו והם', חול המועד'ב לעבוד שיפסיקו

 קטינא רגלי בחילמאי חמית אמר ליה עקיבה רבי לגבי אתא נש בר חד. "שני דמעשר ד"ספ מפורש ירושלמי זה ?המועד לחול רגלים כאבי ענין ומה
 ליה אמר [שמן] רגלי מסובלא בחלמאי חמית אמר לגביה חורן חד אתא. לאכול] בשר תמצא [לא קופד ולית מיכל מייתי דמועדא ליה אמר רגלו] [שקטעו
 וזהו -רגל  הוא שמועד כיון - המדרש השיב? ידע מנה הוסיף' א פרשה איכה ובמדרש "לרגל] בשר הרבה לך [יהיה סגי קופד לך ואית מייתי מועדא

  .ברגל רגל

 אומר אני ולכן. המועד בחול הדבר מתבטא יותר כן אם, רק רגל נקרא המועד חול אבל, חג גם שנקרא אלא רגל נקרא טוב יום גם ל"בחז נ"דאה
  .טוב יום ולא הלכות מ"חוה הלכות

  .המועד חול הלכות שילמד - רבנו השיב, המועדבחול  עובד שאינו אלא, לרפואה מתחנן גם והוא, ירפאו' ה ברגלו חולה פלוני הנה

 עונש קיבל אם, פירוש" ברגל רגל ביד יד" בפסוק רמז יש ל"ל הנ"חז שלדברי אפשר: ואמר פתח, אותי ראה לחדרו נכנס רבנו, ימים כמה לאחר
  .גוונא כהאי וכל, ביד נענש צדקה ביד נתן לא שאם, לומר יש" ביד יד" הוא מה כן נאמר ואם. ברגל עבירה מחמת שעשה זה ברגל

 בסתרי: "ואמר הוסיף ואז, רחב חיוך וחייך, ל"הנ כל לו וסיפרתי ל"וינטרויב זצ א"רי המקובל הצדיק להגאון נכנסתי, בטבת' ז ויגש' פר שבת במוצאי
  .ל"עכ" לפרטים להיכנס ובלי, לזה שייכות יש תורה

 חול' הל ללמוד רגלים לכאבי לדוגמא, שכנגדו הדבר ללמוד את – רפואה לצרכי תמיד כאן שומעים אנו הנה. רבנו קמיה אמרתי, ד"תשס כסלו' י
 והרי. בכורות' במס בכורות' הל ללמוד כאב שיניים, טריפות הלכות ללמוד - הפנימיים באברים לבעיה" ברגל רגל: "אלו מכנה רפואות ורבנו, המועד

 הרי' וכו בתורה יעסוק החש בראשו ד"נ עירובין בגמרא אמרו והרי. ה.א. התורה זכות זו. תורה בדברי לא לרפואה זה? תורה בדברי מתרפאין אין
  .ומועיל נצרך, שמותר

, טוב יותר נהיה ולא המועד חול הלכות קצור מעט יום כל שלומד כמעט לי וכתב מ"חוה' הל שילמד לו אמר ורבנו, רגלים כאבי לו היו .רגליים כאבי
  .נוסף ואיכותי לימוד היינו. אצלי להיבחן ויבוא המועד חול' הל שילמד"? כמעט" רק מחמת שזה שזה אפשר

  '.תוס י"רש גמרא - קמא בבא הרגל כיצד ילמד? ברגל רגל מה יעשה, והוציאו ושוב חזר זמן ואחר והוציאו ברגל גידול לו היה .ברגל ממאיר גידול

 שלא משום י"האר לו אמר, שם והגב הכתף לו שכאב אחד י על"האר בשם כתוב? יעשו מה, גב עם בעיה להם יש אחת במשפחה בני 4 גב כאבי
 ידים בנטילת יזהרו ראשון שדבר להם תאמר ,כתף תיבת זה ותכף - ברכה י"לנט תכף כי המזון לברכת אחרונים מים בין דברי תורה מלדבר נזהר

  .המזון אחרונים לברכת במים י"נט בין לדבר ושלא
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 פשט על הפרשה
 )כז ,(טו "תמרים ושבעים מים עינות עשרה שתים ושם"

  דוקא למה טעם וצריך. במכילתא הוא וכן, זקנים שבעים כנגד י"פירש
  ישראל את ה"הקב הגלה לא' ב ז"פ בפסחים הגמרא פ"ע ל"וי. תמרים
 ה"ה ד"פ תענית ובירושלמי בתורה ויעסקו תמרים שיאכלו כדי אלא לבבל
  י"ע בבבל תמרים נטעו לבבל ישראל גלו שלא עד שנה לארבעים קודם
 ומבואר, לתורה הלשון מרגלת שהיא מתיקה מיני אחר להוטים שיהו

  הסנהדרין כנגד התמרים היו לכן, בתורה שיעסקו סגולה הוא דתמרים
 .ופשוט בתורה עוסקי

 )(טעמא דקרא

 )י ,(יד '"ה אל ישראל בני ויצעקו' וגו הקריב ופרעה"
'  וכו אומר הוא באברהם, בידם אבותם אומנות תפשו ",ויצעקו" י"רש כתב

-ב"פ שמות' בפר כן פירש לא י"רש למה ב"וצ במכלתא י"רש דברי ומקור
 –" האלקים אל שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן ישראל בני ויאנחו" ג"כ

  לקמן הפסוק לבאר לקמן כ"כמש ל"וצ, בידם אבותם אומנות שתפשו
,  פורענות של הרוח זה קדים: י"רש שכתב" קדים ברוח הים את' ה ויולך"

  גבי בא' בפר כן פירש לא י"שרש ותמוה. הרשעים על מביא ה"שהקב
  ממרן ושמעתי", בארץ קדים רוח נהג' וה"  ג"י -' י' בפר שכתוב הארבה
  מתחיל המכלתא דברי ותחילת, מהמכילתא י"רש דברי שמקור א"שליט
  בפרשת הובא דלא הטעם שזה ל"י כ"וא הארבה אחרי שזה הפסח' בפר

 .אבותם אומנות שתפשו שמות
 )(דברך ניצב בשמים                                                       

 שלחבפרשת  316' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''?כוח יישר לו מגיע האם''

  הבאים הכוללים אברכי, ועמליה תורה בני, כמובן ובראשונה בראש, הקשת גווני מכל, א"שליט לרבינו איש מאות באים ביומו יום מידי
  עם הציבור פרנסי לצד, לפרנסתם העמלים בתים בעלי, הציבור רבדי משאר וכן, למעשה בהלכה הוראות לשמוע, הלכה זו' ה לדבר
 .ומצות תורה משמירת הרחוקים ויהודים, דאורייתא ותמכין התורה מוסדות ראשי

 הון ממנה והרויח, בשבת פתוחה שהיתה בבעלותו גדולה חנות לו היה מזמן לא עד כי לרבינו שסיפר, אמיד יהודי היה השבוע הבאים בין
  הוא וכי, קשה מאוד מאוד לו היה אבל החנות את לסגור רצה הוא זמן הרבה שכבר תיאר הוא, לשבת שקלים אלפי עשרות של רב

 .  השבת לכל החנות את לסגור והורה הגדול ובפתוי בנסיון עמד הוא הקושי כל ועם, שבת בכל כסף יפסיד שהוא מרגיש
 זה במקום, שבת של לכבודה האיתנה עמידתו על לו יודה או, אותו ישבח שרבינו בטוח היה כנראה, רבינו של לתגובתו וציפה המתין הוא

 ממונו כל להפסיד חייב האדם. הוא פשוט הדבר הלא - לו כאומר בו והביט, ממתין הוא למה הבין ולא בפליאה בו מביט א"שליט רבינו
  רבינו בירכו אז או, שיצליח ברכה רפה בשפה האיש ביקש לבסוף?... כוח יישר לו מגיע מה על. אחד תורה איסור על לעבור לא כדי

 .בפרנסה ברכה לו ויהיה להצלחה שיזכה
* * * 

 מס" "החזר
  מהתרומה חלק על: בשאלתו ונפשו, והחסד התורה מוסדות לטובת רב הון תורם והוא, בממון ת"הי שזיכהו ואמר, אחר יהודי נכנס אחריו

,  התרומה על קבלות ומציג, בחוק המוכרת חסד לעמותת שתורם שמי דהיינו( זו במדינה הקיים, מס החזר חוק פי על מלא החזר מקבל הוא
 מצות לו נחשב, מהתרומה חלק על החזר מקבל שהוא כיון האם לדעת ורוצה) מהתרומה כשליש של בסכום, המס מחשבונות הנחה מקבל

 .החזר קיבל שלא הסכום על רק או הסכום כל על הצדקה
 .מהשאלה נהנה רבינו

  מהמצוה כלל מגרע זה אין החזר מקבל הוא זה שאחרי מה. מכיסו שהוציא פרוטה כל על צדקה מצות לו שיש בודאי: היתה תשובתו
 .לו שיש העצומה

שלום ברכתב  שבת 
 גולדשטוף יצחק

 

 

 נ"לענודב  זה גליון

   פראדל אסתר מרת 

 רוזנברג שמואל' ר בת

 תנצב"ה

 בדידי הוי עובדא
 לרבנו יעצתיפעם  :'שיחי הרט. מ ר"דהרב  מספר

 כי )לבריאותו( לטייל ילך שלא חולה שהוא שכיון

.  לו טובה לא הללו הקרים בימים האויר שאיפת

  עם לטייל פעם הלכתי כאשר: ואמר לו רבינו

 אדבר שלא לי אמר, מקורר והייתי איש החזון

 .הפה דרך הקר אויר יכנס שלא כדי בדרך

 שבעה ישב ל"זצ כץ אהרן' שכשר לרבנו וספרו

  האחיעזר אל להתלוות רצה אחת שפעם סיפר

 שלא בתנאי הסכים רעוז חיים ורבי בטיולו ל"זצ

  אהרון' ר לו אמר, הקר האוויר מפריעו כי ידברו

 גם: עוזר חיים רבי ענהו, ישמע ורבנו ,אדבר אני

  ...לי מפריע' כעונה שומע'

  לטיול מצטרף רבנו כשהיה, הנכדים אחד שאל

 דיבר לא הוא? מדבר היה האם איש החזון עם

 .משיב היה עמו כשדיברו רק )בתלמודו והרהר( כלל
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לכלום, לכך לא השגיח בהיותו ערום בגופו, אלא 

שהיתה נשמתו מלובשת במצוות ה'.

אבל אחר החטא נחשך עיני השכל הפנימים, 

ונפקחו עינים החיצונים הגשמים, וחששו ללבוש 

שפירש  כמו  נשמתם,  ללבוש  חששו  ולא  גופם, 

רש"י מצוה אחת היתה בידם ונתערטלו הימנה... 

וזה שאמר משה רבינו ע"ה לא היה לכם לב לדעת 

בעין  עין  כי  לעתיד  דכתיב  והיינו  לדאות,  ועינים 

הפנימיים  עינים  פירוש  ציון,  את  ה'  בשוב  ידאו 

כדכתיב העם ההולכים בחושך ראו אור גדול וגו', 

זרח  ועליך  וגו'  ארץ  יכסה  החושך  הנה  כי  ונאמר 

ה', וכן נאמר במתן תורה כי עין בעין נראה אתה ה' 

וגו', שהם עינים הפנימיים להשיג אור גדול, לא כן 

הרשעים בחושך ידמו".

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

בין האמונה בה' לפתיחת העינים  הקשר הנפלא 

לאדם,  המזומנת  הפרנסה  את  ולמצוא  לראות 

ומפרנס  הזן  בה'  ומאמין  בוטח  אדם  כאשר  כי 

סוגר  שהוא  בכך  מוכיח  הוא  הרי  הנבראים,  לכל 

בכוחו  ביודעו שאין  את העינים החומריות שלו, 

לראות מה טוב לו והוא בוטח רק בה'.

שלו,  החומריות  העינים  סגירת  בזכות  לכן 

שיראה  שלו  הרוחניות  העינים  את  הקב"ה  פותח 

וימצא בקלות את פרנסתו, בבחינת: "ויפקח אלקים 

את עיניה ותרא באר מים". אבל כאשר אדם בוטח 

בעצמו הרי הוא פותח את העינים החומריות שלו, 

יוכלו  שלא  הרוחניות  העינים  נסגרות  זה  ידי  ועל 

לראות את פרנסתו בקלות.   

)תהלים  הפסוקים  סמיכות  בזה  לפרש  יומתק 

להם  נותן  ואתה  ישברו  אליך  כל  "עיני  קמה-טו(: 

חי  לכל  ומשביע  ידך  את  פותח  בעתו,  אכלם  את 

ידי שאנו מבטלים את  כי על  בזה  רצון". הכוונה 

ההסתכלות בעינינו למצוא את פרנסתנו בכוחות 

עצמנו, ובמקום זה: "עיני כל אליך ישברו", לצפות 

בעינינו כלפי מעלה להקב"ה שיזון ויפרנס אותנו, 

בעתו",  אכלם  את  להם  נותן  "ואתה  זה  בזכות 

את  לראות  הרוחניות  עינינו  את  הקב"ה  פוקח 

המזון שהכין לנו הקב"ה, "פותח את ידך ומשביע 

לכל חי רצון".

מוסיף ראיה בעיני רוחניות, ועיני הגשמיות המה 

המבדילים הדביקות בין אדם להקב"ה".

רעיון נשגב זה בענין סגירת העינים הגשמיות 

כדי לכוון יותר בעיני הרוחניות, מבואר ב"ראשית 

רבו  בשם  מו(  אות  ח  פרק  הקדושה  )שער  חכמה" 

המקובל האלקי הרמ"ק זי"ע:

טז-לט(  )במדבר  בענין  השלום  עליו  מורי  "וכתב 

ולא תתורו אחרי לבבכם... כי כל דבר הנכנס דרך 

עיניו  לסתום  אדם  צריך  ולכן  גשמי,  הוא  הראות 

בשעת התפלה, כי בהיותו מסלק עיניו מהגשמיים 

אחרי  תתורו  ולא  אומרו  והיינו  ברוחניים,  יחשוב 

לב  אחרי  אם  כי  הגשמיים,  עיניכם  ואחרי  לבבכם 

שלי ועינים שלי ]הרוחניים[... 

התפלה  בסידור  אמרנו  נבין  זו  ובהקדמה 

והכוונה  תצפה,  לך  עין  כל  כי  חי(,  כל  נשמת  )תפלת 

נבנה העין להיות צופה בדברים הגשמיים,  כי לא 

צופים במרכבה  הנביאים שהיו  כעין  להיותו  אלא 

יושג  לא  וזה  ההם,  הרוחניים  במראות  העליונה 

והעלמו מדברים הגשמיים  כי אם בסתימת העין 

מהדברים  העין  שמירת  ידי  על  וכן  כדפירשנו, 

הראשונים  החסידים  נקראו  ולכן  בו.  הפוגמים 

פקיחי עיינין, כמו שנמצא בזוהר בכמה תוספתות, 

והטעם מפני שזיככו הראות כראוי, עד שלא היה 

שום מסך מבדיל ביניהם לבין הקדושה".

 רו טקשנה שיני תניהםר
שינים שומ"יו  המנוגדו  לשיני התכל

והנה מה שציין ה"חתם סופר" לדברי רבו בעל 

"הפלאה", כוונתו על מה שכתב בספר "המקנה" 

לפרש  ל(  אות  זעירא  )פתחא  קידושין  מסכת  על 

הפסוק שנאמר אחרי חטא עץ הדעת: "ותפקחנה 

עיני שניהם", הנה לשון קדשו:

הראשון  באדם  שמצינו  במה  הרמב"ם  "כתב 

וכי  שניהם,  עיני  ותפקחנה  הדעת  מעץ  כשאכל 

הוא  הענין  אלא  יותר.  נתחכם  החטא  בשביל 

שקודם החטא היו לו עינים רואות ראיה רוחניות, 

סופו,  עד  עולם  מסוף  רואה  שהיה  שאיתא  כמו 

השכל  בעיון  הפנימים  השכל  עיני  ראיית  והוא 

האמיתי, אשר כל הבלי עולם הזה אינם נחשבים 

"בזעת אפיך תאכל לחם", שצריך לחרוש  זה  ידי 

הפרי  שמתגלה  עד  הקוצים  את  ולסלק  ולזרוע 

היוצא מן האדמה.

שהעניש  מה  כי  חשובה  נקודה  להוסיף  ויש 

עמו:  הנבראים  וכל  הראשון  אדם  את  הקב"ה 

יצמחו  שלא  היינו  לחם",  תאכל  אפיך  "בזעת 

כי  ולזרוע,  לחרוש  יצטרך  אלא  לבד  החיטים 

ששנינו  כמו  בה',  אמונתו  מתחזקת  זה  ידי  על 

בגמרא )שבת לא.(: "אמונת זה סדר זרעים". וכתבו 

התוספות הטעם לכך: "מפרש בירושלמי שמאמין 

בחי העולמים וזורע". נמצא שיש בזה תיקון נפלא 

לאדם הראשון שפגם באמונתו בה'.

 שיני התכל ושיני הגתמי 
 סו "ו  זו א  זו

עמקות  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

את  לראות  העינים  לפתיחת  אמונה  בין  הקשר 

הפרנסה המזומנת לאדם, על פי יסוד גדול שחוזר 

הראייה  כי  זי"ע,  סופר"  ה"חתם  בדברי  ונשנה 

לראייה  המבדיל  מסך  בבחינת  היא  הגשמית 

הרוחנית של השכל, כמו שכתב ב"דרשות חתם 

שני  לאדם  "יש  כתיב(:  ד"ה  א  טור  שז  דף  )ח"ב  סופר" 

ועיני  מושג  כל  ישיג  שבו  שכל  עיני  עינים,  מיני 

נסתמו  גשמיותו  עיני  לפתוח  והרוצה  הגשמיות, 

ממנו מעייני החכמה, בפתוח אלו יסתמו אלו".

על פי האמור הוא מוסיף לבאר ב"תורת משה" 

הטעם  מול(  אל  ד"ה  ח-ב  )במדבר  בהעלותך  פרשת 

שנוהגים לסגור את העינים בפסוק הראשון של 

קריאת שמע, כדי שיוכל לייחד את הקב"ה בעיניו 

הרוחניות, ובלשון קדשו:

לייחד  רוצה  אדם  דאם  זה,  ידוע  "דהנה 

קריאת  של  ראשון  פסוק  כעין  לשמים  מחשבתו 

במוחו  לו  יש  אדם  דכל  עיניו,  לאמץ  צריך  שמע, 

עיני רוחניות, שבהם יוכל לראות למעלה, וכל דבר 

רוחניות קדוש, אך עיני הגשמיות הם המבדילים 

ז"ל  מורי  ביאר  זה  וכעין  הקדושה,  השגה  לסלק 

שניהם  עיני  ותפקחנה  הפסוק  ז"ל  הפלאה  בספר 

וידעו כי ערומים הם. וכבר רמזתי זה בספר שמות 

כאורה,  כחשיכה  קלט-יב(  )תהלים  נאמר  זה  שעל 

הוא  גשמיות  העיני  אדם  שיחשיך  מה  כל  דהיינו 
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לכם בשנה השישית", ושוב לא ישאל שום אדם 

מה נאכל. ותירץ הרבי ר' זושא זי"ע כפי שמביא 

ה"נועם אלימלך" בשמו:

"ונראה שהשי"ת ברוך הוא, כשברא את העולם 

לצרכי  שפע  מושכות  צינורות  מטובו  השפיע 

אלא  כלל,  להפסיק  שלא  השפע  ודרך  אדם,  בני 

בבורא  בטחון  לו  ואין  ממדרגתו  נופל  כשהאדם 

בלי  בריות  ומפרנס  הזן  הוא המשגיח אמיתי  ברוך 

הפסק כלל, אז עושה האדם ההוא במחשבתו ההיא 

עליונים,  בעולמות  חלילה  פגם  מטוהר  לא  אשר 

ומתישין כח פמליא של מעלה רחמנא ליצלן, ואז 

נפסק השפע חלילה, וצריך השי"ת ברוך הוא לצוות 

מחדש השפע שתלך כמו מתחילת הבריאה.

וזה הוא 'וכי תאמרו', שהתורה מלמדת לאדם 

ולא  דרכי השם, שיהיה שלם בבטחונו על אלקיו 

מן  יפול  חלילה  כאשר  כי  יאכל,  מה  כלל  יאמר 

הבטחון לחשוב מה יאכל, הוא עושה פגם חלילה 

'וכי  בהשפע, ואטרחו כלפי שמיא לצוות מחדש. 

תטריחו  ואז  כך,  תאמרו  כאשר  פירוש  תאמרו', 

כך  תתנהגו  לא  אלא  ברכתי',  את  'וצויתי  אותי 

בלי  השפע  תלך  ואז  לבבכם,  בכל  בה'  ותבטחו 

הפסק כלל, תמיד לא יחסר כל בה".

 אמונה צינו" הממתיך
 א  התטש מלמשלה

על  הקדושים  דבריו  בביאור  להרחיב  ונראה 

בשם  נח(  )פרשת  ישראל"  ה"אוהב  שהביא  מה  פי 

הרה"ק הרבי ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע:

א'  פירושים,  יש לה שני  "דהנה תיבת אמונה 

יש  כך, עוד  יהיה  כפשוטו האמנת הדבר שבודאי 

והוא  הדסה,  את  אומן  ויהי  מלשון  אמונה  לומר 

לשון המשכה וגידול, כי באמונה יש כח זה שעל 

ידי האמונה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבוא, היינו 

בו באמונה  ובוטח  מאמין בהשי"ת  שהוא  ידי  על 

שלימה על שום איזה דבר, אז נמשך הדבר ההוא 

ובא בשלימות".

נמצינו למדים מדבריו הקדושים יסוד גדול, כי 

אמונה היא בבחינת הצינור שעל ידו נמשך השפע 

מלמעלה למטה, ולכן כאשר יש פגם באמונה אז 

כי בהעדר  נפסק השפע שיורד מלמעלה למטה, 

וזהו  למטה.  השפע  שירד  אפשר  אי  הצינור 

"והבוטח בה' חסד יסובבנו",  שכתוב )תהלים לב-י(: 

כי על ידי הבטחון בה' ממשיכים את אותו השפע 

שהוא מאמין בו.

זושא  ר'  הרבי  דברי  היטב  מבוארים  מעתה 

יחסר  שלא  כך  העולם  את  ברא  שהקב"ה  זי"ע, 

בעולם  ירד  שהשפע  כדי  אבל  שפע,  שום  בו 

בתמידות צריך לזה אמונה שהיא הצינור המוריד 

"מה נאכל  את השפע, נמצא שאם לא שאלתם: 

לרדת  ממשיך  השפע  היה  השביעית",  בשנה 

מאחר  אולם  חיסור,  שום  בלי  כצרכיו  אחד  לכל 

יש  הרי  השביעית",  בשנה  נאכל  "מה  שתשאלו: 

נפסק השפע,  זה  פגם  ידי  ועל  בזה פגם באמונה 

לקיים  רוצים  שאתם  מחמת  זאת  כל  ולמרות 

ברכתי",  את  "וצויתי  כהלכתה:  שמיטה  מצות 

שאצטרך לחדש את השפע מחדש.

הנה כי כן כאשר נתבונן נראה, כי ביאור קדוש 

זה של הרבי ר' זושא זי"ע הוא מקור נפלא למה 

המן  התחלקות  בענין  ישראל",  ה"דברי  שפירש 

מדרגתם באמונת  לפי  ורשעים  בינונים  לצדיקים 

ה', כי אמנם כן הצדיקים שהם שלמים באמונתם 

לכל  הקב"ה  שמזמין  הפרנסה  מיד  לגלות  זוכים 

שאינם  הרשעים  שכן  וכל  הבינונים  ואילו  נברא, 

שפרנסתם  בשפע  פוגמים  באמונתם,  שלמים 

צריכים  והם  מעיניהם,  מתכסה  המזומנת 

להתאמץ מאמץ רב כדי לגלות את פרנסתם.   

 גזי"   זש  אטיך  אכל לשם
 גלל טגם ה"איה  שפא שץ הדש 

ועתה בא וראה כי רעיון נשגב זה של ה"דברי 

ישראל" מפורש יוצא בדברי חכמינו ז"ל במדרש 

הגר  אצל  שכתוב  מקרא  שדרשו  נג-יד(,  )ב"ר 

ותרא  עיניה  את  אלקים  "ויפקח  כא-יט(:  )בראשית 

ותשק  מים  החמת  את  ותמלא  ותלך  מים  באר 

את הנער" - "אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין 

ויפקח  הכא  מן  עיניהם,  את  מאיר  שהקב"ה  עד 

אלקים את עיניה".

והנה ממה שלא כתוב שהקב"ה ברא בשבילה 

באר מים, אלא ששמע הקב"ה בקול הנער באשר 

באר  ותרא  עיניה  את  אלקים  "ויפקח  שם:  הוא 

מים", משמע שבאר המים כבר היתה שם, אלא 

עיניה  את  הקב"ה  שפקח  עד  מכוסה  שהיתה 

לקח  ללמוד  נשכיל  מזה  המים.  באר  את  לראות 

פרנסתו,  את  אחד  לכל  מזמין  שהקב"ה  נשגב 

עיניו  את  הקב"ה  שיפקח  להתפלל  שצריך  אלא 

על  ברורה  הוכחה  היא  לה'  התפלה  כי  לראותה, 

אמונתו בה' הזן ומפרנס לכל הנבראים.

בזה בהקדם לבאר מה שגזר  ונראה להרחיב 

הדעת  עץ  בחטא  הראשון  אדם  על  הקב"ה 

שכתוב כמו  פרנסתו,  על  לעמול   שיצטרך 

אשתך  לקול  שמעת  כי  אמר  "ולאדם  ג-יט(:  )שם 

תאכל  לא  לאמר  צויתיך  אשר  העץ  מן  ותאכל 

ממנו, ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל 

ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב 

השדה, בזעת אפיך תאכל לחם".

אדם  שחטאו  לפני  כי  בזה  הענין  לבאר  ויש 

בתכלית  בה'  אמונתם  היתה  הדעת  בעץ  וחוה 

מוכנים  היו  מזונותיהם  גם  לכן  השלימות, 

בלי  העדן  גן  עצי  על  שצמחו  בפירות  ומזומנים 

בשר  לאכול  רוצים  כשהיו  ואפילו  טורח,  שום 

מיסב  הראשון  "אדם  נט:(:  )סנהדרין  בגמרא  שנינו 

בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר".

אולם בחטא עץ הדעת קלקל הנחש הקדמוני 

יודע  "כי  ג-ה(:  )שם  באומרו  בה',  אמונתם  את 

עיניכם  ונפקחו  ממנו  אכלכם  ביום  כי  אלקים 

והייתם כאלקים יודעי טוב ורע". ופירש רש"י: "כל 

אומן שונא את בני אומנתו, מן העץ אכל וברא את 

העולם". זאת ועוד שפגמה חוה בחוש הראיה כמו 

שכתוב )שם ו(: "'ותרא' האשה כי טוב העץ למאכל 

להשכיל  העץ  ונחמד  'לעינים'  היא  תאוה  וכי 

ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל, 

ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם".

לכן על ידי שפגמה חוה בחוש הראיה, ואדם 

הראשון נמשך גם כן אחריה לאכול מעץ הדעת, 

שהיו  הנשמות  כל  בחטא  השתתפו  עמהם  ויחד 

כלולות בתוכם, נתכסתה ראייתם של כל הנבראים 

להם  המזומנת  פרנסתם  את  לראות  יוכלו  שלא 

שהם  לך",  תצמיח  ודרדר  "וקוץ  אלא  בקלות, 

ועל  בחוץ,  מלהתגלות  הארץ  פרי  על  מכסים 

 מד"ת נטלא: ראמ" " י  נימין הכל  שזק  סומין
 שד תהק רה מאי" א  שיניהם, מן הכא ויטקש אלקים א  שיניהר

 לקש נתג  ממד"ת זה: הג" לא "א ה א   א" המים 
תהי ה תם כל הזמן שד תהק רה טקש א  שיניה

  שפא שץ הדש : רו "א האתה כי פו  השץ למאכלר,
 נטגמו השינים, וצ"יך לפ"וש ל"או  א  הט"נסה

 רשיני כל אליך ית "ור, כאת" אדם נותא א  שיניו  אמונה לה',
 רוא ה נו ן להם א  אכלם  ש ור
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למרחוק הרחק מן המחנה, שם עלה להם שכבת 

הטל וראו את המן".

 ג' מד"גו  צדיקים  ינונים "תשים
 ה אם למד"ג  אמונ ם  ה'

ג'  כי  ישראל",  ה"דברי  מבאר  דבריו  בהמשך 

בהתאם  הן  ורשעים  בינונים  צדיקים  המדרגות 

מוכיח  הוא  זה  דבר  ה'.  באמונת  מדרגתם  לפי 

כ(  סימן  )פרשתנו  תנחומא  במדרש  שדרשו  ממה 

מקרא שכתוב: "ויצאו העם ולקטו דבר יום ביומו, 

מי שברא יום ברא פרנסתו, מכאן היה רבי אלעזר 

היום,  יאכל  מה  לו  שיש  מי  כל  אומר,  המודעי 

ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה".

המן  ירידת  שורש  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

יום  דבר  מזון  משפיע  שהוא  בה'  האמונה  הוא 

יום  דבר  ולקטו  העם  "ויצאו  שכתוב:  וזהו  ביומו. 

רש"י:  ופירש  בתורתי".  הילך  אנסנו  למען  ביומו 

יותירו  שלא  בו,  התלויות  מצוות  ישמרו  "אם 

מחמת  בוקר  עד  ממנו  יותירו  שלא  היינו  ממנו". 

באמונה  יאמינו  אלא  למחר,  יאכל  מה  הדאגה 

שלימה שהקב"ה זן ומפרנס בכל יום.

טז- )שמות  בפסוק  נאה  רמז  כך  על  והוסיף 

ופירש  הוא".  מן  אחיו  אל  איש  "ויאמרו  טו(: 

א-ה(  )דניאל  כמו  הוא  מזון  הכנת  הוא,  "מן  רש"י: 

איך  ישראל",  ה"דברי  מתמה  המלך".  להם  וימן 

השמים.  מן  שירד  המן  אצל  מזון  להכין  שייך 

שהוא  בה'  האמונה  היא  שההכנה  מתרץ  והוא 

"ויאמרו  בפסוק:  הרמז  וזהו  חי.  לכל  ומפרנס  זן 

אותיות  מ"ן הו"א  שכן   - איש אל אחיו מן הוא" 

אמונ"ה. וזהו שפירש רש"י: "מן הוא, הכנת מזון 

אמונ"ה  אותיות  שהיא  הו"א  מ"ן  כלומר  הוא". 

הוא הכנת מזון.

מה  כי  לכך  ברור  מקור  שמצינו  להעיר  ויש 

היה  יום,  בכל  המן  את  לישראל  הקב"ה  שהוריד 

כדי לחזק את אמונתם בה' שהוא זן ומפרנס לכל 

בריותיו, כמו ששנינו בגמרא )יומא עו.(:

יוחי,  בן  שמעון  רבי  את  תלמידיו  "שאלו 

אחת  פעם  מן  לישראל  להם  ירד  לא  מה  מפני 

בשנה, אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר 

פסק  אחד,  בן  לו  שיש  ודם  בשר  למלך  דומה, 

מקביל  היה  ולא  בשנה,  אחת  פעם  מזונותיו  לו 

ופסק  עמד  בשנה,  אחת  פעם  אלא  אביו  פני 

מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום. 

בנים,  וחמשה  ארבעה  לו  שיש  מי  ישראל  אף 

היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר, ונמצאו 

לבם  את  מכוונים  כולן  נמצא  ברעב,  מתים  כולן 

לאביהן שבשמים".

הרשעים,  פרנסתם.  את  ומוצאים  שרואים  עד 

צריכים  ולקטו,  שטו  כלל,  אמונה  להם  שאין 

להיות משוטטים במרחקים בימים ובמדברות, עד 

שרואים ומוצאים את פרנסתם".

הנ"ל:  הפסוק  מפרש  הוא  האמור  פי  על 

"ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' מלוא העומר 

ממנו למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם 

אתכם  בהוציאי  במדבר  אתכם  האכלתי  אשר 

"למען יראו  מארץ מצרים". דקדק הקב"ה לומר: 

את הלחם", כפי שהוא מפרש:

"כי הפרנסה מוכן לכל אדם, אלא לא כל אדם 

שהוא  באמונה  תלוי  והוא  פרנסתו,  את  רואה 

זהו  כנ"ל.  לדורות  הפרנסה  ושורש  המן  שורש 

לדורותיכם,  למשמרת  ממנו  העומר  מלא  הציווי 

יראו  למען  לדורות,  אמונה  בלבם  להשריש  היינו 

את הלחם, שיראה את הפרנסה שהכין לו הקב"ה, 

שהוא תלוי באמונה".

 הקת" הנטלא  ין אמונה לט"נסה
 מתנ ו תל ה" י "' זותא זירש

הנה מה טוב ומה נעים להביא סימוכין לרעיון 

הנעלה  הלקח  כי  ישראל",  ה"דברי  של  הנשגב 

שאנו למדים מירידת המן לישראל בג' מדרגות, 

אחד  לכל  פרנסה  בעצם  מזמין  שהקב"ה  הוא 

מישראל, אלא שהמפתח לגלות את הפרנסה הוא 

אותיות  הו"א  מ"ן  נאמר  כך  שעל  בה',  האמונה 

אמונ"ה. נקדים מה שכתוב בפרשת בהר במצות 

השמיטה )ויקרא כה-כ(: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה 

נאסוף את תבואתנו,  ולא  נזרע  לא  הן  השביעית, 

וצוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את 

התבואה לשלוש השנים".

החסיד  אחי  "בשם  מביא  אלימלך"  ב"נועם 

לשם  שהקשה  זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  המפורסם" 

תאמרו  "וכי  השאלה:  לפרש  הכתוב  האריך  מה 

מה נאכל", הלא דרך המקרא לדבר בלשון קצרה 

והיה מספיק לפרש התשובה: "וצויתי את ברכתי 

 גמ"א: המן י"ד לצדיקים  ט ש   יהם,
 ל ינונים י"ד המן משוץ למשנה, ל"תשים י"ד המן "שוק מאד

 ד "י ית"אל: המן י"ד  כל מקום  תוה מכוסה  פל,
 אלא תלצדיקים הקדים הפל לשלו  ונ גלה המן

 רויאמ"ו אית אל אשיו מן הואר - מרן הורא או יו  אמונרה, 
כי המן נ גלה לכל אשד לטי מד"ג ו  אמונה

  כל דו" ודו" מזמין הק רה מזונו  לכל אשד,
 אולם צ"יך אמונה כדי ת  גלה הט"נסה  ט ש  י ם

רשב"י,  בדברי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

ולא  ביומו  יום  מדי  מן  לישראל  הוריד  שהקב"ה 

פעם אחת בשנה, כי רצה הקב"ה שנתקשר אליו 

ויש  אותנו.  שיזון  ובאמונתנו  בתפלתנו  יום  כל 

להם  שהוריד  ישראל  שזכו  מה  כי  עוד  להוסיף 

הקב"ה מן במדבר הוא בזכות אמונתם בה', כמו 

לך  זכרתי  ה'  אמר  "כה  ב-ב(:  )ירמיה  הנביא  שאמר 

חסד נעוריך אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר 

ופרח  כפתור  עולה  זה  ולפי  זרועה".  לא  בארץ 

"ויאמרו איש  הרמז של ה"דברי ישראל" בפסוק: 

אל אחיו מן הוא" - מ"ן הו"א אותיות אמונ"ה, כי 

בזכות האמונה ירד המן לישראל.

  כל הדו"ו  מתטיש הק רה
ט"נסה לית"אל של ד"ך המן

נחזור לדבריו הבהירים של ה"דברי ישראל", 

המן  שפסק  אחרי  גם  כי  זה  לפי  לבאר  שמוסיף 

מן  להשפיע  הקב"ה  ממשיך  השמים,  מן  לרדת 

השמים פרנסה לכל אחד מישראל, לפי מדרגתם 

בינונים  צדיקים  של  המדרגות  בג'  באמונה 

ורשעים:

"והנה המן הוא שורש הפרנסה לדורות כנ"ל, כן 

הוא תמיד הפרנסה מוכן לכל אדם, כמו שאומרים 

בברכת המזון ומכין מזון לכל בריותיו וכו', וכדאיתא 

מטותיהן,  על  ישנין  הבריות  יד-ב(  )ויק"ר  במדרש 

ומעריך  צמחים,  ומגדל  גשמים  מוריד  והקב"ה 

שלחן לפני כל אחד ואחד עיין שם. אך לא כל אחד 

כפי  כל אחד  רואה את פרנסתו בשוה, אלא  ואחד 

פרנסתו  את  רואה  הוא  כך  שלו  ובטחון  האמונה 

שהכין לו הקב"ה, היינו כמו שהיה בהמן כנ"ל.

וכן הוא תמיד, הצדיקים, היינו הבעלי אמונה 

רואין  בתיהן  את  כשפותחין  בבוקר  מיד  ובטחון, 

את הפרנסה המוכן לפניהם מן השמים. הבינונים, 

היינו אותן האנשים שאין להם אמונה ובטחון כל 

ויצאו  לפניהם,  המוכן  הפרנסה  לפני  עוברים  כך, 

ורחובות,  ולקטו, צריכים לצאת ולחפש בשווקים 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בשלח תשע"ט

בתיהם,  פתח  על  המן[  ]להם  ירד  צדיקים  כיצד, 

בינונים יצאו ]מחוץ למחנה[ ולקטו, רשעים שטו 

]רחוק[ ולקטו".

עוד מקשה בגמרא: "כתיב לחם ]"הנני ממטיר 

לכם לחם מן השמים", משמע שירד להם אפוי[, 

]משמע  עוגות  אותו[  ]ועשו  יא-ח(  )במדבר  וכתיב 

שעדיין לא היה אפוי[, וכתיב )שם( וטחנו ]ברחיים, 

משמע שהיה צריך לטחון אותו לקמח[, הא כיצד, 

צדיקים לחם, בינונים עוגות, רשעים טחנו בריחים 

או דכו במדוכה".

ומבאר ה"דברי ישראל" הכוונה בזה על פי מה 

"ויהי בערב ותעל  שכתוב בפרשתנו )שמות טז-יד(: 

שכבת  היתה  ובבוקר  המחנה  את  ותכס  השלו 

הטל סביב למחנה, ותעל שכבת הטל והנה על פני 

המדבר דק מחוספס דק ככפור על הארץ". ופירש 

המן  שעל  הטל  עולה  זורחת  "כשהחמה  רש"י: 

החמה...  לקראת  עולה  טל  כדרך  החמה,  לקראת 

על  והנה  וראו  המן  נתגלה  הטל  שכבת  וכעלות 

פני המדבר וגו'". לפי זה מחדש ה"דברי ישראל" 

ביאור נפלא בתירוץ הגמרא בלשון קדשו:

"שבאמת המן ירד על פתח כולם בשוה, אלא 

המן  נתגלה  לצדיקים  בשוה,  לכולם  נתגלה  שלא 

למחנה,  מחוץ  נתגלה  לבינונים  בתיהם,  פתח  על 

לרשעים נתגלה הרחק מן המחנה, והוא כי המן היה 

כמונח בקופסא, טל מלמעלה וטל מלמטה, והיה 

נתגלה  הטל  שכבת  כעלות  רק  העין,  מן  מכוסה 

להם המן, כמו שנאמר ותעל שכבת הטל...

על  המן  להם  ירד  צדיקים  רז"ל  כוונת  זהו 

בבוקר  מיד  הצדיקים  פירוש,  וכו',  בתיהם  פתח 

ונתגלה  הטל  שכבת  עלה  בתיהם,  את  בפתחם 

להם המן שבפתח בתיהם, בינונים עברו על המן 

שבפתח בתיהם ולא ראו אותו, עד שיצאו מחוץ 

את  וראו  הטל  שכבת  להם  עלה  שם  למחנה, 

המן. רשעים עברו על המן שבפתח בתיהם, ועל 

ראו אותו עד ששטו  ולא  המן שמחוץ למחנה, 

)שמות  ויש להביא סימוכין לכך ממה שכתוב 

טז-לב(: "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' מלוא 

יראו  למען  לדורותיכם  למשמרת  ממנו  העומר 

בהוציאי  את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר 

קח  אהרן  אל  משה  ויאמר  מצרים.  מארץ  אתכם 

צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן והנח אותו 

לפני ה' למשמרת לדורותיכם".

ירמיהו,  בימי  "לדורותיכם,  רש"י:  ופירש 

עוסקים  אתם  אין  למה  מוכיחם  ירמיהו  כשהיה 

בתורה, והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה 

מהיכן נתפרנס. הוציא להם צנצנת המן, אמר להם 

)ירמיה ב-לא( אתם ראו דבר ה', שמעו לא נאמר אלא 

ראו, בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו 

למקום להכין מזון ליראיו".

לפי האמור יש לומר כי בציווי האלקי לקחת 

רמז  לדורותיכם",  למשמרת  ממנו  העומר  "מלוא 

הקב"ה גם כן כי בכל דור ודור אפשר לעורר ירידת 

המן.  פרשת  אמירת  ידי  על  השמים  מן  פרנסה 

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן בלקח נשגב 

שאנו חייבים ללמוד מפרשת המן, איך להמשיך 

בכל יום שפע של פרנסה מן השמים בבחינת המן 

שירד בכל יום לישראל.

"שיון נתג  תל הרד "י ית"אלר  שנין 
ה גלו  המן לכל אשד לטי מד"ג ו

ה"דברי  של  נשגב  ברעיון  יאיר  דברינו  פתח 

ד"ה או  "הנני ממטיר"  )בפסוק  זי"ע  ישראל" ממודז'יץ 

בישוב  עה.(  )יומא  בגמרא  שדרשו  מה  על  יאמר(, 

הסתירה בענין ירידת המן לישראל: "כתיב )במדבר 

יא-ט( וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו, 

וכתיב )שמות טז-ד( ויצא העם ולקטו, וכתיב )במדבר 

שם ח( שטו העם ולקטו".

המן  "ירד  הכתובים:  סתירת  רש"י  ופירש 

עליו, אלמא בתוך המחנה יורד, וכתיב ויצא העם 

ולקטו, יציאה מחוץ למחנה משמע, וכתיב שטו, 

"הא  בגמרא:  ומתרץ  רחוק".  למקום  משמע 

הנס  על  למדים  אנו  בשלח  פרשת  בפרשתנו 

יום  בכל  במדבר  לישראל  המן  ירידת  של  הגדול 

ויום )שמות טז-ד(: "ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר 

יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא  השמים  מן  לחם  לכם 

ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא". ידוע מה 

היא  המן  פרשת  כי  הקדושים  בספרים  שמבואר 

שורש המשכת פרנסה לכל ישראל בכל הדורות, 

יש סגולה מיוחדת באמירתה עם התבוננות  לכן 

בלקחים שצריך ללמוד ממנה.

המחבר  שהזכיר  במה  הוא  לכך  המקור 

הפרשיות  בין  ס"ה(  א  סימן  )או"ח  ערוך"  ב"שלחן 

שטוב לומר בכל יום "פרשת המן". וכתב ב"משנה 

ברורה" )ס"ק יג(: "כדי שיאמין שכל מזונותיו באין 

בהשגחה פרטית, וכדכתיב )שמות טז-יח( המרבה לא 

ריבוי  העדיף והממעיט לא החסיר, להורות שאין 

בירושלמי  ואיתא  מאומה,  מועיל  ההשתדלות 

שלא  לו  מובטח  המן  פרשת  האומר  כל  ברכות 

יתמעטו מזונותיו".

נמצא  אינו  הירושלמי  והנה מה שכתב בשם 

)שמות  בפרשתנו  בחיי  רבינו  כתב  כן  אבל  אצלנו, 

פרשת  האומר  כל  כי  חכמים  ביד  "קבלה  טז-טז(: 

לידי  לעולם  יבוא  שלא  לו  מובטח  יום,  בכל  המן 

סימן  שבת  )הלכות  המנהיג"  ב"ספר  מזונות".  חסרון 

"ירושלמי,  הירושלמי:  בשם  זו  קבלה  מביא  מד( 

שאין  לו  מובטח  יום  בכל  המן  פרשת  האומר  כל 

מזונותיו נחסרין".

ברבי  שמשון  לרבי  קטן  בתשב"ץ  הביא  וכן 

רנו(:  )סימן  מרוטנבורג  מהר"ם  תלמיד  צדוק 

"ירושלמי, כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח 

הוא שלא יתמעטו מזונותיו ואני ערב". והנה מה 

שמסיים "ואני ערב" הוא גם כן מדברי הירושלמי, 

יב(:  )מצוה  מצוריך"  "הסמ"ק  בספר  שהביא  כמו 

יום  בכל  המן  פרשת  האומר  כל  יש,  "בירושלמי 

מזונותיו.  לו  ימעטו  ולא  יחסרו  שלא  לו  מובטח 

אמר רבי חלבון ואני ערב בדבר".

הלקש הנתג  מט"ת  המן המסוגל  לט"נסה

 הק רה מזמין לכל אשד א  ט"נס ו
צ"יך "ק לה טלל תיטקש ה' א  שיניו
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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

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

ומובטחני שיימצא לנו אתרוג נאה.
החג  שלפני  האחרון  שביום  הוה,  כך  קדשו  כדברי  ואכן 
נודע כי בעיירה קטנה הסמוכה לסטמאר ישנו אתרוג נאה 
ארז את חפציו  הרבי  – קם אפוא  הדר'!  עץ  'פרי  ביותר, 
לעשות  נפש  במסירות  ונסע  לו,  הנצרך  וכל  ובגדי קדשו 
על  קטנה,  עיירה  באותה  כולם  החג  ימי  שבעת  כל  את 
זרים  במקומות  ובשהייה  שבדרכים  הגדולה  הסכנה  אף 

בעתותי מלחמה. 
שמחה  מלא  הרבי  היה  הנעלה,  החג  ימי  אותם  ובכל 
ושהתקבלה  כראוי,  המצוה  לקיים  שזכה  על  דקדושה, 
תפילתו על האתרוג מיומא דט"ו בשבט ברחמים וברצון!
]שם[

• ~ • ~ •
הגה"צ המפורסם רבי חיים ברים זצ"ל, היה מקורב מאוד 
אצל רבו מרן החזון איש זצוק"ל, ומתייעץ עמו רבות בכל 

דבר וענין. 
הקודש,  עיר  בירושלים  היה  חיים  רבי  של  מגוריו  מקום 
אך היה נוסע רבות לבני ברק יצ"ו, לרגל מלאכתו מלאכת 
המפוארת.  סלבודקא  בישיבת  מתיבתא  כריש  הקודש 
ובהיותו בבני ברק היה נכנס רבות אל ביתו של החזון איש 

להיוועד עמו בכל הנצרך לו.
ר' חיים בביתו של החזון איש זמן  באחד הימים התעכב 
לא שמו  הלכה  עומקה של  בשיח  ובהיותם שקועים  רב, 
את  וכשסיימו  לאיטם,  שהתקדמו  השעון  מחוגי  אל  לב 
לא  וכבר  בלילה,  מאוחרת  כבר  שהשעה  ראו  שיחתם 
ימצא ר' חיים אוטובוס שייקח אותו בשעה מאוחרת שכזו 

בחזרה לביתו בירושלים.
זייער  בשמחה:  ואמר  התחייך,  איש  החזון  זאת  כשראה 
גוט! ]טוב מאוד[, הלא זה עתה זכינו באורח חשוב! הנה 
במצוה  אותנו  ותזכה  זה,  בלילה  כאן  ללון  תוכל  אתה 

הגדולה של 'הכנסת אורחים'!
לא  מעולם  ומבוכה,  מבושה  התכרכמו  חיים  ר'  של  פניו 
עלתה על דעתו להתארח בביתו של גדול הדור! ומה גם 
גם  איש  החזון  של  בביתו  שם  התגורר  תקופה  שבאותה 
ע"ה,  הרבנית  אשתו  עם  זצוק"ל  הסטייפאלער  מרן  גיסו 

אחותו של החזון איש.
הוא אמר אפוא לחזון איש, שמתבייש מאוד להטריח את 
הרב, ואינו מסוגל לראות שיטרחו עבורו להציע את מיטתו 

וכו'.
אך החזון איש שחק לעומתו, ואמר: הלא הנך אתה 'חפצא 
דמצוה' גופא, כדוגמת האתרוג בחג הסוכות, ואין לך לומר 
שום 'דעות' בנידון. – וכי האתרוג עצמו יוכל להביע דעה, 
הרי כבר התפללו עליו וגזרו בו הכל ביומא רבא של 'ט"ו 
בשבט' בטרם נחנט, מה יעלה בגורלו, ולמי בדיוק יגיע. אף 
אתה בהיותך חפצא דמצוה דהכנסת אורחים, אינך רשאי 

בזה לומר את דעותיך! 
וכן ידוע אשר מהאי טעמא הורה רבינו האר"י ז"ל, שלא 
להתווכח ולהתפלפל על מחיר האתרוג, וכפי מה שביקשו 
ממנו בעד האתרוג היה מוציא ונותן בלא שום ויכוחים. – 
שכן חפצא דמצוה צריך לשלם כפי אשר יושת עליו, וכבר 
נגזר על האתרוג בט"ו בשבט אצל מי ישכון בימי החג, ומי 

יברך עליו למצוה.
]קונטרס 'טיב המעשה' ח"ד[

• ~ • ~ •
בשולחן הפירות שערך אחד מגדולי הרבנים בארץ הקודש 
הגישו  לאילנות,  השנה  ראש  בשבט  דט"ו  רבא  ביומא 
בהיות התמר אחד משבעת  רבים,  'תמרים'  לפני הציבור 
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ]כפי שנרמז בפסוקי 
פרשא דידן )שמות טו, כז( "ושם שתים עשרה עינות מים 

ושבעים תמרים וגו'"[.
בעוד כל הקהל אוכלים את התמרים בדחילו ורחימו, פתח 
נוכל ללמוד  ומה  זה,  'תמר'  וטיבו של  ודיבר בשבחו  הרב 

ממנו 'הלכה למעשה'. 
את שיחת קדשו פתח הרב בטיב מעשה נאה, בחור אחד 
עילוי ומוכשר מאוד מטובי הבחורים בישיבתו, נכנס אצל 
בשאלה  יעקב'  'קהילות  בעל  זצוק"ל  הסייפאלער  מרן 
שהציקה לו. הוא למד באחת הישיבות המצוינות, שבכותל 
המזרח של הישיבות הקדושות, והיתה לו התלבטות בדין 
במידותיו  אחד  מצד   – החלשים.  לבחורים  עזרתו  חובת 
הטובות והמתוקנות הוא חש רגשי רחמנות כלפי הבחורים 
ולסייע להם. אך  לעזור  ורצה  הללו המתקשים בלימודם, 

יקר מהספק  זמן  יגזול ממנו  זה  מצד שני חשש שלימוד 
ושגשוגו בתורה  ויעכב את פריחתו  תלמודו שלו בעצמו, 

ועמלה.
בעל  בפני  והתלבטויותיו  ספקותיו  את  שהציע  לאחר 
עם  גם  ללמוד  תשתדל  הרב:  לו  פסק  יעקב,  הקהילות 
הלימוד  להתעלות  כלל  יזיק  לא  וזה  החלשים,  הבחורים 

שלך בעצמך! 
תמיד  העוזר  כבחור  בישיבה  נודע  הוא  הוה,  כך  ואכן 
התורה  וחביבות  באהבת  וקרבם  השכל,  וקטני  לחלשים 
שיקדה בו, ובד בבד גדל גם הוא מאוד בתורתו שלו בעצמו, 
שהתברכה ביותר בנפשו, הן בכמות והן באיכות, וכיום הוא 

מכהן כאחד מגדולי ראשי הישיבות מן החשובות ביותר.
של  מטיבו  אנו  למדין  הרב,  סיים  הזו,  היפה  המידה  את 
'תמר' זה, שממנו למדו בש"ס )מגילה יד.( שאין לנו אלא 
לעשות  רק  חפצו  וכל  כתמר,  שבשמים  לאבינו  אחד  לב 

רצון אביו שבשמים.
כאשר היה מרן החתם סופר זצוק"ל דורש על כך בפסוקי 
שיר של שבת )תהילים צב, יג(: "צדיק כתמר יפרח, כארז 
ונפתחים  כשפורח  התמר  עץ  טבע  הנה   – ישגה".  בלבנון 
בו ענפי הדקל, הרי הוא פורש פריחתו הרבה, ומלבד מה 
בהם  פירות שהשתבחה  לרוב,  טובים  פירות תמר  שנותן 
ארץ הקודש, הרי הוא גם נותן צל רחב נאה תחתיו בענפיו 

הגדולים. 
אבל מאידך, אין עץ הדקל אילן גבוה כל כך, ומרוב פירותיו 

וענפיו המרובים אין בכוחו לנסוק גבוה מדי. 
פורח  שאינו  בהיפוך,  בדיוק  הוא  הארז  עץ  טבע  ואילו 
שאין  הרבה,  וצל  פירות  נותן  ואינו  התמר,  כמו  לצדדים 
בכיוונו  על,  אל  מיתמרים  אלא  ונפרשים,  נפתחים  ענפיו 
של העץ מלמטה למעלה. ולכן יש בכוחו להתרומם יותר, 

עד שיתעלה וישגה לגבהי מרומים.
ותיקונם  הציבור  טובת  על  הממונה  הצדיק  זה  והנה 
הרבה  פירות  תמיד  ליתן  וצריך  ובגשמיות,  ברוחניות 
ולפרוש מצילו על כל הבאים לחסות בצילא דמהימנותא. 
יכול ליפול בדעתו, שמא מחמת כובד נטל הפירות והצל 
העצמית,  התגדלותו  תחסר  הקודש,  עדת  להנהיג  שעליו 

ולא יוכל להתעלות ולהתרומם כארז. 
ועל כך מבטיחו הכתוב: "צדיק כתמר יפרח", אל יחשוש 
יתעסק  ופירות,  פרחים  הרבה  ולהפריח  לפרוח  הצדיק 
ואין לו  וישפיע תורה ודעת לעם בני ישראל.  עם הציבור 
לחשוש כלום, כי אכן מובטח הוא: "כארז בלבנון ישגה", 
שאף כי מצד אחד יפרח ויתן פירות כתמר, זה לא יפריע 
עכתוד"ק,  ישגה  בלבנון  כארז  ורוממותו  להתגדלותו 

ושפתי פי חכם חן. 
]מתוך שיחה לבחורי ישיבת מיר הע"י, קובץ 'כלליות'[
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בס"ד

       עצת ה'    
לי מזוודות  סיפר מורנו הרב שליט"א: "מכיון שהיו 
נהג  הזמנתי  שמש  לבית  מירושלים  לקחת  רבות 
הסעות עם רכב גדול לצורך הנסיעה לבית שמש, אך  
לא מצאתי עצה כיצד להוריד את המזוודות עד לרכב 

מרוב גודל וכובד...
אך  בחור  או  נכד  ביתי  בפתח  יופיע  שאולי  ציפיתי 
הדבר לא קרה, והנה הנהג מתקשר שהוא כבר קרוב 

לבית ובתוך כמה דקות יגיע לבניין מגורי...
עזרתו  לי  שישלח  עולם  מבורא  בקשתי  בליבי 

בהורדת המזוודות...
בעודי על הקו והנהג בנימת התנצלות אומר שהביא 
לנסיעה  להצטרף  יוכל  אם  ושאל רשות  בחור  איתו 
בתחנת  אותו  שיוריד  אזי  לא  ואם  שמש  לבית 

אוטובוס...
שמחתי שמחה גדולה שהלוא אבן הגולה מעל ליבי 
וסיפרתי לו שבדיוק איני יודע כיצד להוריד את כל 
את   שלח  מיד  הוא  לרכב,  עד  מלמעלה  המזוודות 

הבחור החסון והנמרץ ששמח לעזור.
עם סיום השיחה הופיע הבחור במפתן ביתי וחיש קל 
הוריד את החבילות כאילו היו אלו שקיות ממולאות 

בנוצות קלילות...
הסיפור טרם הסתיים...

ולא  פנוי  היה  לא  נהג  אותו  שמש  מבית  בחזור 
ברירה  .בלית  גדול  הסעות  רכב  להשיג  הצלחתי 
הזמנתי רכב קטן,  ושוב לא היה לי דרך להחזיר את 

החבילות...
איתי  לשוחח  שרצה  אברך  בי  פגש  מנחה  בתפילת 
בה  ששכנתי  לדירה  אותי  להסיע  הציע  אגב  ובדרך 
שמחתי  בחוץ,  שרר  עז  שקור  מכיוון  שמש.  בבית 
היום  חוזר  טיב ההשגחה, האברך ששמע שאני  על 
לירושלים הציע להסיע אותי אך מכיון שהזמנתי נהג 
נוסע  כך  גם  שהוא  האברך  אמר  לבטלו,  רציתי  לא 
זאת  יעשה  לעזור  שיכול  משהו  יהיה  ואם  לאזור 
בשמחה, אז נזכרתי במזוודות שייתכן שלא יתאימו 
ברכב שהוזמן והוא מעצמו הציע לקחתם עד לבית 

שלי בשמחה וחפץ לב.. 
השגתי  שלא  ההשגחה  בטיב  שיתבונן  לו  אמרתי 
רכב גדול אך בורא עולם סידר לי את עניין המזוודות 
בדרך שונה שלא הייתי חושב עליה לעולם... ונקודה 

נוספת שלא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה!!!
בעל המעשה מורנו הרב שליט"א

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

תפילה על האתרוג בט"ו בשבט
יששכר"  "בני  הקדוש  בספר  כתב 
מאמרי חודש שבט )מאמר ב ס"ק ב(, 
אמר  לא  לאילן.  השנה  "ראש  וזל"ק: 
מה  לרמז  יש  באינך,  כמו  'לאילנות' 
בט"ו  להתפלל  מרבותינו,  שקבלנו 
ומהודר,  יפה  כשר  אתרוג  על  בשבט 
המצטרך  בעת  יתברך  השם  שיזמין 

למצוה". 
השרף  עולה  אשר  היום  זה  הנה  "כי 
הואיל(,  ד"ה  יד:  ר"ה  )רש"י  באילנות 
והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל. 

הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית 
את  המצטרך  לעת  יתברך  השם  לו  שיזדמן  הצמיחה,  יסוד 

הפרי עץ הדר, והנה תפלתו תעשה פירות". 
על  להורות  'לאילן',  יחיד  לשון  באומרו  התנא  שרמז  "וזהו 

האילן המיוחד המבואר בתורה למצוה" עכל"ק.
בנתיב דרכו בקודש פירשו כמו כן ברישא דמתניתין )שם(: 
וליובלות,  ולשמיטין,  לשנים,  השנה  ראש  בתשרי  "באחד 
לנטיעה, ולירקות". הנה אף בכאן נקט התנא "נטיעה" בלשון 
יחיד, ושינה בה הלשון מכל שאר ראשי שנים, שכולם נאמרו 
בלשון רבים, מלכים רגלים, שנים שמיטין יובלות ירקות וכו'.
על  להתפלל  הוא  טוב  רצון  עת  בתשרי  באחד  גם  ברם, 
וכל  כולה,  השנה  קורות  כל  של  הדין  יום  בהיותו  האתרוג, 
ענייני האדם הנוגעים לכל ימות השנה, כולם נידונים לפרטי 

פרטים ביום הדין דראש השנה.
לפיכך גם בו רומז התנא, שהוא ראש השנה "לנטיעה" בלשון 
נטיעת  למצוה,  המיוחדת  הידועה  הנטיעה  היא  הלא  יחיד, 
אנו  בשבט  בט"ו  כי  למצוה.  בתורה  המבואר  האתרוג,  עץ 
מתפללים על עצם יסוד צמיחת האילן, כאשר הביא מדברי 
רש"י ז"ל, בהיות שהוא היום שעולה בו השרף באילנות, ויש 
בראש  ואילו  ומהודר.  נאה  אתרוג  צמיחת  על  בו  להתפלל 
השנה דאחד בתשרי מבקשים על 'הנטיעה' כולה, שתעלה 
"פרי  ומהודר,  נאה  אתרוג  על  כראוי  לברך  ונזכה  ותתברך, 

עץ הדר", אמן.
• ~ • ~ •

רבי  הרה"ק  של  הקודש  לחצר  הגיע  הסוכות  חג  לכבוד 
נכבד  נגיד  אחד  חסיד  זצוק"ל  משינווא  שרגא  יחזקאל 
על  הרבי,  בפני  התפאר  השלום  לברכת  ובהיכנסו  בעמיו, 
הדר'  עץ  'פרי  באמתחתו,  והמהודר שהביא  הנאה  האתרוג 
כמותו.  רבים  נראים  לא  אשר  וביופיו,  בהדרו  במיוחד  נדיר 
הוא סיפר לרבי ששילם על אתרוג זה סכום עצום, אבל אין 

ספק ששווה הוא כל מחיר שבעולם!
פתח  המדובר,  האתרוג  את  לפניו  להראות  הרבי  ביקש 
את  הרבי  של  שולחנו  על  והניח  אמתחתו  את  העשיר 
שלמות  מיני  בכל  המושלם  אתרוג  אכן  זה  היה  האתרוג. 
והדר, הן בצורת גידולו המיוחדת, עם 'גארטל' נאה באמצעו, 
בליטותיו ושקיעותיו מדויקות כצורתו של אתרוג, צבעו יפה 
ומרהיב, פטמתו מזדקרת בדיוק בראש המגדל באמצע גבהו, 
ובעיקר היה כולו נקי בשלמות הנקיות, ללא שום רבב, אף 

לא 'בלעטיל' אחד כחוט השערה!
בו  הביט  קדשו,  בידי  המיוחד  האתרוג  את  נטל  הרבי 
מתפעל  שהוא  תוך  צדדיו,  וצדי  צדדיו  מכל  היטב  ובחנו 
בדיקתו  את  כשסיים  אך  הנאה.  ומראהו  משלמותו  מאוד 

האתרוג  את  החזיר  המדוקדקת 
נראה כאתרוג  כי  ואמר שאף  לבעליו, 
נוקפו  לבו  עדיין  כמוהו  מאין  מושלם 
וצריך  זה,  אתרוג  של  כשרותו  בטיב 

עוד לבדוק הדבר.
החסיד השתומם והתפלא, איזה פגם 
רואיו  כל  הלא  באתרוגו,  הרבי  מצא 
בו  העידו  וכבר  מהתפעלות,  יצאו 
מומחים שאולי אחד מאלף אתרוגים 
חושש  ומדוע  כמוהו,  ויאה  נאה  עולה 

הרבי לטיב כשרותו?
נכנס אל החדר המהודר שהוצע  בהגיעו אל בית האכסניה, 
והוכן עבורו לימי החג, התיישב בכובד ראש, ונטל שוב את 
האתרוג המיוחד לידו, ובדקו בשבע בדיקות מקיפות סביב 
ביופיו  הבהיק  הוא  שאלה,  סרך  שום  בו  מצא  ולא  סביב, 

המושלם, ולא נמצא בו שום גריעותא כל שהיא.
מחזיק  ולמעלה,  למטה  האתרוג  את  מסובב  בעודו  לפתע 
אל  הפיטם  של  שחיבורו  חש  פטמתו,  אל  והופך  בעוקצו 
האתרוג רופף קמעא, זה עורר מעט את חשדו, וכשבדק את 
לבו,  ונפל  עיניו  חשכו  מאוד  מה  היטב  הפיטם  של  חיבורו 
כשגילה שהפיטם מחובר מבפנים בכמה סיכות ומחטים אל 
בסתר  מוסתר  מיוחדת,  באמנות  נעשה  זה  חיבור  האתרוג. 
אתרוג מתוכו, כדי שמבחוץ לא יהא ניכר כלום, ויהיה נראה 

כאתרוג שלם ומושלם שפטמתו מחוברת כהוגן... 
התברר אפוא שתחושתו של הרבי היה מוצדקת, והאתרוג 
היקר פסול למצוה. כאב לו לעשיר מאוד על המרמה הגדולה 
הפסול  נאה  אתרוג  על  ששילם  העתק  הון  ועל  שרימוהו, 

בתכלית.
לשאול  ביקש  ומאוכזב,  שבור  בלב  הרבי  לפני  שוב  בעמדו 
מה עורר את חשדו של הרבי באתרוג זה? וכיצד הרגיש ברוח 
היטב  מחובר  היה  הפיטם  הרי  כשרותו?  על  לערער  קדשו 

בלא שיכירו כלום בטכסיס המרומה.
רק  כאן,  חששתי  הקודש  רוח  פי  על  לא  הרבי,  לו  ענה 
כשסיפרת לפני בהתפארות והתרברבות על אתרוגך הנאה. 
אמרתי בלבי: הלא אתרוג של מצוה צריך להביא את האדם 
ללב,  דומה  האתרוג  שכן  ח"ו,  לגאווה  ולא  השפלות  אל 
והכנעה למצות  להיות מלא שפלות  צריך  ישראל  ולב איש 
השם יתברך עלינו בחג הסוכות. והרי אין אתרוג זה 'מציאה' 
שמצאת עתה בקנייתך, אלא כבר מוכן ועומד הוא חדשים 
שהתפללנו  בשבט',  עשר  'חמשה  מיום  מראש,  רבים 
אתרוג  זהו  אכן  ואם   – למצוה.  הנאה  האתרוג  על  וביקשנו 
כשר ומהודר כל כך כדבריך, כיצד יתכן שיביא השפעה של 
צריך  ומהודר  כשר  אתרוג  לנוכח  הלא  והתנשאות,  גאווה 
הוא  ברוך  היוצר  לפני  גדולה,  והכנעה  ענווה  להתמלא  הלב 
בלבי  התעורר  ולכן  למצוה,  הדר'  עץ  'פרי  לפנינו  שהמציא 
החשש, שמא יש כאן איזו טיב פגימה נסתרת, ואין האתרוג 

כשר למצוה! 
]פרטיות, קובץ 14263[

• ~ • ~ •
בשנה האחרונה לשהותו של מרן הרה"ק בעל "דברי יואל" 
השואה  בשנות  אונגארין,  שבארץ  'סטמאר'  בעיר  זי"ע 
האיומה, בימי הרס עולם, כאשר מלחמת העולם התחוללה 
קשה  היה  אירופא,  רחבי  בכל  שנים  כמה  זה  עוזה  במלוא 

ג

מכילתין  ריש  מתניתין, 
בשבט  "באחד  ב.(:  )ר"ה 

ראש השנה לאילן כדברי 
הלל  ובית  שמאי,  בית 
עשר  בחמשה  אומרים 

בו" ע"כ.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות

מאוד למצוא 'אתרוג' כשר למצוה. 
למצוה,  הנודעת  חביבותו  בגודל  הקדוש  הרבי 
חיפש ויגע בעמל רב בכל פינה ופינה ברחבי העיר 
הגדולה אחר אתרוג נאה, אך לא נמצא ולא כלום. 
נואש חלילה, רק חיזק מאוד את  הרבי לא אמר 
המשמשים הנאמנים שימשיכו בחיפושיהם ללא 
לאות, באומרו: שמאחר שכבר התפללנו וביקשנו 
הרי  בשבט',  עשר  'חמשה  ביום  נאה  אתרוג  על 
לטובה,  פעולתה  את  התפילה  פעלה  בוודאי 
וכבר המציא השי"ת עבורנו אתרוג כשר ומהודר, 
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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

שבת שירה
א. נוהגים לקרות להחכם בשירת הים )מ"א סי' 

תכ"ח סק"ח(.

לשנות,  ואין  הים  בשירת  להפסיק  אין  ב. 
אפילו יש חיובים הרבה )שערי אפרים שער ז' סכ"ה(.

ויושע  הקורא  כשמתחיל  לעמוד  נוהגים  ג. 
עד סוף השירה )קצוה"ש סי' פ"ד סקכ"ב(.

ד. יש נוהגין ליתן חטים לפני עופות בשבת 
שירה, ]והטעם, י"א משום שהציפרים אמרו שירה על הים, וי"א 
הטעם משם שאכלו הציפורים המן שהשליכו דתן ואבירם בשבת[, 

ואינו נכון שהרי אין מזונותן עליך )מ"ב סי' שכ"ד 
סקל"א בשם המג"א(, וע"כ יש מניחין בערב שבת 

לפני הציפורים.
ה. וי"א דמנהג ישראל תורה, שהרי אין אנו 
דמרגלא  בשבילנו,  אלא  בשבילם  טורחים 
הים,  על  שירה  אמרו  שהעופות  ההמון  בפי 
הכוונה  וא"כ  טובה,  להם  מחזיקין  אנו  ולכן 
כדי לזכור שמחת שירת הים ולית לן בה, ויש 
מותר  מצוה  לשם  דכונתינו  כיון  שכתב  מי 

)ערוה"ש ס"ג, בנמוקי או"ח האריך הרבה להתירו(.

ט"ו בשבט
שהוא  בשבט  בט"ו  תחנון  אומרים  אין  ו. 
ראש השנה לאילנות, וכן אין אומרים תחנון 

במנחה שלפניו )שו"ע סי' קל"א ס"ו(. 
ט"ו  שביום  הצדקה  מעשה  בספר  כתב  ז. 
פרוטות  ואחת  תשעים  יפריש  בשבט 
לצדקה, שהוא כמנין איל"ן, ובגימ' מים עם 

הכולל, והוא גם כמנין אמן )מל"ח סי' ל' אות י'(. 
ח. נוהגין להרבות ביום זה במיני פירות של 
ואפשר  סקל"א(.  ומ"ב  סקט"ז  קל"א  סי'  )מג"א  אילנות 
דהטעם למנהג זה שע"י ריבוי הפירות יזכור 
ויתפלל עליהם  שהוא ראש השנה לאילנות 
ר"ה  במסכת  מ"ש  ע"ד  הפירות,  שיתברכו 
הלחם  שתי  הביאו  תורה  אמרה  מה  מפני 
האילן,  פירות  זמן  שעצרת  מפני  בעצרת, 
כדי  לפני  הלחם  שתי  הביאו  הקב"ה  אמר 
קל"א(.  סי'  פז  )אדני  האילן  פירות  לכם  שיתברכו 
הוי  "בני  כתב:  )פט"ז(  מוסר  שבט  ובספה"ק 
זהיר לברך על הפירות בט"ו בשבט, שמנהג 

ותיקין הוא.
בשבט  ט"ו  שיום  טוב  מה  בעיתו  דבר  ט. 
וזמנו להרבות בברכות  חל בימי השובבי"ם, 
בכוונה, וזהו בכלל התיקון של שובבי"ם )ברכת 

מועדיך לחיים ח"ב דרוש לחודש שבט(. 

בשולחן  לסדר  ישראל  תפוצות  רוב  נהגו  י. 
אשר  עד  הארץ  ופירות  האילן  פירות  מכל 
על  מברך  הבית  מבני  אחד  וכל  ידו,  תשיג 
מברך  האיש  דלהלן:  הסדר  ע"פ  אחד  פרי 
על החיטה אחר ברכת המזון, כדי שיהיה לו 
מזונות בריוח, וכמ"ש "חלב חיטים ישביעך", 
"אשתך  כמ"ש  הגפן  על  מברכת  והאשה 
כמ"ש  הזית  על  מברך  והבן  פוריה",  כגפן 
"בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך", ונותן 
רמון ואגוז לבנותיו ע"ש "כל כבודה בת מלך 
פנימה", ודבש ותפוח לתינוקות ע"ש הכתוב 
וחלב תחת  "דבש  עוררתיך",  "תחת התפוח 

לשונך" )מל"ח סי' ל' אות ז'(. 
וילמוד  פירות,  ט"ו  הוא  דהעיקר  וי"א  יא. 

דלהלן:  המשניות  מן  אחד  פרק  פרי  בכל 
ממס'  פרקים  וג'  פיאה,  ממס'  פרקים  ח' 
והם  השנה,  ראש  ממס'  פרקים  ד'  בכורים, 
כנגד בריאה יצירה עשיה, ויברך גם על ריח 

האתרוג )שם(. 
יב. יש נוהגין לאכול דוקא שבעה מיני פירות 

שנשתבחה בהן ארץ ישראל )שם אות ח'(. 
פירות  מיני  כל  על  לברך  שנוהגין  ויש  יג. 
ומצוה  תרפ"ד(.  סי'  להחו"י  )מקו"ח  הנמצאות  האילן 
בירושלמי,  כדאיתא  חדש  פרי  מכל  לטעום 
והודיה  שבח  לתת  כדי  פשוט  והטעם 
לשנה  משנה  הפירות  שמחדש  להשי"ת 
סי' רכ"ה ס"ה(.  )ערוה"ש  בני אדם  כדי להנות בהם 
מכל  לקנות  ישתדל  שבישראל  עני  ואפילו 
ביתו,  ואנשי  הוא  ממנו  לאכול  חדש  פרי 
ולברך עליו שהחיינו להודות להשם )בא"ח פר' 

ראה סט"ז(.

יד. יש שעושין לימוד באותו הלילה, דהיינו 
שלומדים משנה או זוהר המדבר בענין אותו 
סדר  ע"ז  ויש  עליו,  מברכין  ואח"כ  הפרי 
סי'  )כה"ח  הדר  עץ  פרי  הנקרא  בספר  מיוחד 
קל"א סקצ"ז(. ויש מקומות שאין לומדים רק את 

ונוהגין שהמלמדי  שירים שבתהילים,  הט"ו 
ט"ו  כל  תלמידיהם  את  מלמדים  תינוקות 
בליל  אביהם  בשולחן  שילמדו  כדי  שירים, 

ט"ו בשבט )מל"ח שם(. 
טו. יזהר הרבה לדקדק באכילת פירות שלא 
העונש  מלבד  כי  תולעת,  ספק  בהם  יהיה 
שיבוא לו ע"י כך, הרי נמצא שבמקום שבא 
לעשות התיקון הוא מקלקל ביותר )שם אות ט'(. 
ידי  בו  יצאנו  אשר  שהאתרוג  המנהג  טז. 
הסוכות  אחר  אותו  מטגנין  בסוכות  מצוה 
חודש  מהרי"ח  )ליקוטי  בשבט  בט'"ו  אותו  ואוכלין 

שבט(. 

יז. ראוי ללמוד ביום זה את ההלכות השייכות 
תרומות  ערלה  ענייני  כגון  בשבט,  לט"ו 
ומעשרות, וכמ"ש במס' מגילה )ד' ע"א( "משה 
רבנו ע"ה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין 
ודורשין בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, 
הלכות עצרת בעצרת, והלכות חג בחג" )מנחת 

יהודה ערך ט"ו בשבט(. 

ידוע הוא שיש קבלה ביד חכמי אשכנז  יח. 
ז"ל שצריך לבקש ביום ט"ו בשבט בפרטות 
טוב  אתרוג  לישראל  שיזדמן  האתרוג,  על 
ממ"ש  זה  לדבר  ורמז  ל"ח(,  סי'  ח"ב  חכמים  )לשון 

ראש השנה לאילן ולא ר"ה לאילנות, וזה בא 
להתפלל  מרבותינו  שקיבלנו  מה  על  לרמז 
ומהודר  יפה  כשר  אתרוג  על  בשבט  בט"ו 
כי  למצוה,  המצטרך  בעת  השי"ת  שיזמין 
הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות )עי' 
של  הזכות  כפי  והוא  הואיל(,  ד"ה  ע"ב  י"ד  ר"ה  רש"י 

נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מישראל,  אחד  כל 
יסוד  ראשית  ההוא  ביום  האדם  שיתפלל 
הצמיחה שיזמן לו השי"ת לעת המצטרך את 
הפרי עץ הדר, והנה תפילתו תעשה פירות, 
וזהו שרמז התנא באומרו לשון יחיד לאילן, 
בתורה  המבואר  המיוחד  האילן  על  להורות 

למצוה )בני יששכר מאמרי חודש שבט מאמר ב' אות ב'(.

■ התיצבו וראו את ישועת ה' ■
נבוכים הם בארץ

לכשנתבונן במעמדם של בני ישראל בעת שעמדו לפני הים בים סוף, נראה כי הם היו במצב שאינו פשוט 
כלל וכלל. הן זה עתה זכו לראות הנסים והנפלאות והשפטים הגדולים אשר עשה השי"ת בארץ מצרים, 
אלו  שלסוף  עד  לעולמים,  כמוהו  היה  שלא  מערכות  שידוד  ידי  על  חם,  בני  באדמת  ומופתים  אותות 
ונאנחים מתחת  הנפלאות יצאו אסירים בכושרות ממעמקי כור הברזל, שם שרויים היו ישראל נאנקים 

מוסרות רשעי מצרים ונוגשיהם.
בטוחים היו עתה ישראל כי מלאה וכבר נגדשה סאת ייסוריהם עד כלות, כשמעתה אך טוב וחסד ירדפו 
אותם, אולם מציאות הדברים הוכיחה אותם אחרת, לא רק שלא עלה בידם להימלט מגיא צלמות, אלא 

עתה נפלו שבעתיים ומן הפח אל הפחת.
ועד  יציאתם מבין החומות  בני ישראל למן עת  התורה הקדושה בפרשתנו מגוללת את כל הקורות עם 
לשעה שהגיעו אל מול סוף, ואותו פרעה שאך תמול ושלשום אמר לבני ישראל 'קומו צאו מתוך עמי', היום 
נהפך לבבו, וכאשר הוגד לו כי נבוכים הם ישראל בארץ בחר לרתום את כל חילו וכל סוסיו ופרשיו, אחד 

מהם לא נותר במצרים, כולם יצאו כאיש אחד בלב אחד למען לרדוף את ישראל.
באותו הזמן, כאשר הבחינו בני ישראל כי רעה נגד פניהם, ופרעה וחילותיו האדירים יחד עם המלאך - שרו 
של מצרים - שועטים לקראתם ואין מי יעצור בעדם, נתקפו בחרדה גדולה בידעם כי עתה ינקמו מצרים 
את נקמתם מהם, ואשר על כן החלו זועקים אל הקב"ה שיושיעם מן המרה הזאת, אולם משנדמה להם 
כי לא נתקבלה תפילתם פנו למשה רבינו ושפכו עליו קיתונות של תרעומת בטענם המבלי אין קברים 

במצרים ומדוע זה הוצאתנו ממצרים למות במדבר )ראה רמב"ן יד, י(.
יונתי בחגווי סלע

לאמתו של דבר, יש לסבר האוזן כי לא בכדי היו ישראל צועקים ומתמרמרים כל כך, מובא במדרשים 
)ראה בתנחומא - שופטים יג( כי מצב בני ישראל באותו מעמד היה בכי רע. משלו זאת ליונה תמה וברה 
שנץ אכזרי נחפז ללכדה ולטרפה, היונה שנחרדה להציל נפשה ריחפה לעבר נקיקי סלעים לחדור ביניהם 
נסיונה לחדור מבין חריצי הסלעים התחלחלה לראות נחש פתן  זעם, אבל תוך כדי  יעבור  ולהימלט עד 
העומד לצאת מן החור, עתה מה תעשה, לצאת אינה יכולה - הנץ אחריה, להיכנס גם אינה יכולה – הנחש 

מלפניה.
אדירים  מים  הן   - יכלו  לא  ממצרים  לברוח  כשאול,  קשה  שעה  באותה  ישראל  בני  מצב  היה  כך  ממש 
לפניהם, לחזור לאחוריהם אינם יכולים – המצרים מבקשים את נפשם, לצדדים גם לא יכלו – שמה המדבר 
הנורא וגם חיות טרף אורבים לקראתם. ומה היה להם לעשות מלבד לחרוד חרדה גדולה, והיו מתמהין על 

ה' ועל משיחו על מה ראו לעשות להם ככה ולהביאם למות כן על שפת הים.
וזה היה סיבת ישועתם

אך את זאת לא ידעו ולא הבינו כי דייקא מתוך ההפיכה הזאת, דווקא מכאן אמור לצמוח להם הישועה 
והרגיעם:  זאת מיד  גילה להם  רבינו  וקליפת טומאתם, אולם משה  וגאולת העולם מן המצרים  הגדולה 
"ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו, ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום, ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת 
ִמְצַרִים ַהּיֹום ֹלא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם, ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון". ואכן כך הוה, עד מהרה נבקעו 
מי הים ועברו בו ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, כשלעומתם המשיכו גם 
המצרים לרדוף את ישראל לתוך הים, אבל אז שבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו וטבעו כמו אבן 

במים עזים עדי לא נשאר בהם עד אחד.
עתה בא נא וראה את לשון קדשו של הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע מה שכתב בספרו 'אור לשמים': 
והיו  וראו בני ישראל הים מפניהם ומצרים מאחריהם,  "והנה קודם שקפץ נחשון בן עמינדב לתוך הים, 
אז בצרה גדולה ונלאו למצוא פתח להצלות נפשותם, ויראו מאוד, וזה היה סיבת ישועתם". מוסיף על כך 
הרה"ק וכותב: "וכמו כן בכל עת ובכל מקום כשאיזה מבני ישראל רואה את עצמו בדוחק ובמצוק, רחוק 

מישועה טבעית, אז ממנו יתברך יוושע תיכף ומיד בלי איחור".
כי האדם עץ השדה

לקח טוב אנו למדים ממאורע זה, כי דווקא בעוד ונמצא האדם בצער ומצוק עד שנראה כי אפסה תקוותו, 
זה  לימוד  אולם  הים.  אצל  שעמדו  בשעה  לישראל  שהיה  וכפי  מתמיד,  ישועתו  קרובה  כי  לדעת  עליו 
נוגע במיוחד לעת הזאת כאשר נמצאים אנו סמוך ונראה לחמשה עשר בשבט, שעל יום זה אמרו חז"ל 
במתניתין )ר"ה ב.( שהוא ראש השנה לאילנות, ומדוע דווקא כעת, אלא אמרו בגמרא )שם יד.( שבזמן זה 
כבר יצאו רוב גשמי השנה, וכדמפרש רש"י: "שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה ועלה השרף 

באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעתה".
ברם, מי שיזדמן ביום זה לגנות ולפרדסים יתפלא פליאה גדולה, האומנם זהו ראש השנה לאילנות, הרי 
העצים נראים כמעט כיבשים ללא שום לחלוחית וחיות, רוחות השמים עדיין נושפים בעוז ומנענעים את 
האילן מצד אל צד, וכי לא היה ראוי לקבוע את ראש השנה לאילנות בתקופה שהם רבי פארות ונושאי 

פירות נאים ומתוקים כראוי וכיאות ליום נכבד זה?!
אבל האמת הוא כי דווקא לכן קבעו את יום זה ליום חשוב בחיי האילן, כי למרות שלמראית העין נראה 
העץ כמי שנמצא בתקופה קשה ביותר, אחר ימים רבים של סגריר וקור, אך לכשנעיין היטב אל תוך קרבי 
העץ נגלה כי עתה, כשהגיע לשיא היובש והקמילה, דווקא כעת מתחיל השרף לעלות באילן ולנסוך בו 
חיות ורעננות חדשה, עד כי לא ירחק היום ושוב יעלה ויצמח האילן כגן רטוב וייתן פירות דשנים ומלאי 
עסיס. שוב נוכחים אנו להבין, כי דווקא בזמן שנראה כי אפסה התקווה, אז מתעוררת התחדשות וחיות 

חדשה, והאדם הרי דומה לעץ השדה. 
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בס"ד

ביזת הים מהי?
אתה צועד בדרכך לתפילה בביהכנ"ס, והנה אתה 
השכונתי:  המרכול  פתח  מעל  ענק  שלט  רואה 
את  יקבלו  הראשונים  הרוכשים   20 ענק  מבצע 
מבצע  המום,  נעצר  אתה  לרגע  בחזרה!  כספם 
שוב,  עצמו  על  יחזור  ולא  מעולם  היה  לא  כזה 
ואם תתעכב עכשיו  בדרך לתפילה,  אבל, אתה 
זו  שני,  מצד  אבל  תפילה,  זמן  שתאחר  כנראה 
הזדמנות פז שאי אפשר להחמיץ, מה עושים?!

הרבה  זו  בהתלבטות  נתקלים  שאנחנו  האמת 
פעמים, בדרך כלל בכל מבצע יש את 'המילים 
'מוגבל  או  מוגבל',  לזמן  'המבצע  הקטנות': 
ובכן  בתאריך..  ומסתיים  הראשונים',  לרוכשים 
לא  שאם  ולחשוב  להרגיש  לנו  גורמים  תמיד 
להפסיד  עלולים  אנחנו  ונחטוף  עכשיו  נרוץ 

בגדול, ועוד נתחרט על כך הרבה..
לחזור  ישראל  בני  את  לשכנע  רצה  פרעה  גם 
למצרים, אבל איך אפשר? אחרי כל מה שעברו 
שם מי ירצה לחזור?! אז פרעה הכריז על מבצע: 
גדול  ועושר  וזהב  כסף  הרבה  יקבל  שיחזור  מי 
משה  'ויסע  המילים  על  רש"י  מביא  כך  מאוד. 
את ישראל – הסיען בעל כרחם, שעיטרו מצרים 
את סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, 
היתה  וגדולה  בים,  אותם  מוצאין  ישראל  והיו 
לבני  הראה  פרעה  מצרים'.  מביזת  הים  ביזת 
הסוסים  על  שהיה  והזהב  הכסף  את  ישראל 
כל  את  יקבל  למצרים  שיחזור  מי  להם,  ואמר 
נגדו  נצא  אלו  בסוסים  לחזור,  ומי שיסרב  אלו, 
היה  ומה  לחזור,  סירבו  ישראל  ובני  למלחמה, 
הסוף? כולנו יודעים, המצריים טבעו ובנ"י קיבלו 
את כספם וזהבם, עד כדי כך שמרוב ביזה משה 

רבינו היה צריך להסיעם משם בעל כורחם.
אותו פרעה רודף אחרינו גם היום, כל יום, ובכל 
תחטוף  חדשים,  'מבצעים'  לנו  מציע  הוא  יום 
להאמין  הוא  שלנו  והניסיון  שיגמר,  לפני  מהר 
שמה שמגיע לנו נקבל על מגש של זהב, וכמו 
בעד  למצרים  חוזרים  שלא  מבינים  שאנחנו 
על  מוותרים  לא  גם  כך  וזהב,  לכסף  הבטחתו 
כשהולכים  כי  מבצע,  שום  בעד  מצווה  שום 

בדרך ד' לעולם לא מפסידים!
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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

ֵני  ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה ּתִ אֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ַוּיֹ
עּו: )יד, טו( ָרֵאל ְוִיּסָ ִיׂשְ

הים  שאין  ליסע  אלא  להם  אין   - ויסעו  ישראל  בני  אל  דבר  וברש"י: 
עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו, 

לקרוע להם הים:
כי  אנו  ויצאו' למדים  בי  והאמונה שהאמינו  'והם  מלשונו של רש"י 
האמונה  ולולא  לישראל,  נסיון  בגדר  היתה  ממצרים  היציאה  עצם 
שקשה  אף  ועל  לזה,  מסכימים  היו  לא  במצרים  בעודם  בה  שזכו 
גוונא, אחר  נסיון של אמונה בכהאי  להבין את הדברים, האיך שייך 
השי"ת  גבורת  את  ראו  לכך  ובנוסף  מהמצריים,  מרורות  שסבלו 
ונפלאותיו איך ששידד את המערכות לטובתם, בכל זאת רואים אנו 
את המציאות אשר לא יאומן איך שהיה בכח היצר להחשיך את עיני 
ישראל גם בזו השעה, וכפי שנאמר בריש פרשתן )יג, יח( 'וחמשים 
עלו בני ישראל מארץ מצרים' ופרש"י: 'אחד מחמשה יצאו וארבעה 
חלקים מתו בשלשת ימי אפילה' ע"כ, הרי שהיה הנסיון כל כך חזק 
עד שרק אחד מחמשה עמדו בו, ולאמיתו של דבר הרי מקרא מלא 
וגו'  נעורייך  זכרתי לך חסד  ה'  'כה אמר  ב(  ב,  )ירמיהו  דיבר הכתוב 
לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה' ופרש"י: 'ומה הוא חסד נעוריך 
ואין  למדבר  יצאתם  נושבת  מארץ  ואהרן,  משה  שלוחי  אחר  לכתך 
עבורם,  חזק  נסיון  זה  שהיה  הרי  עכ"ל,  בי'  האמנתם  כי  לדרך  צדה 
זו לשכר עצום של  ושכרם הגדול מעיד על כך, שזכו בזכות אמונה 

קריאת ים סוף. 
דהנה  האמונה,  בעבודת  פרק  האדם  את  מלמדים  הדברים  אלו 
מורגלים אנו בהבנה שנסיון האמונה אינה כי אם בזמני לחץ ודוחק 
ר"ל, כי בשעה שחיי האדם מתנהלים על מי מנוחות אין סיבה לרפיון 
האמונה, שהרי מי פתי שיכחיש שיש מנהיג לבירה, הלוא קבלנו כל 
הרקיע  מאורות  גלגלי  וגם  דור,  אחר  דור  הקדושים  מאבותינו  זאת 
השלילי  הרצון  מתגבר  אז  ודוחק  לחץ  בעת  ורק  כך!  על  מעידים 
ואז מוטל על  היצר להחליש את האמונה,  ובאמצעות הטבע מנסה 
את  לקבל  ושעלינו  יתברך  מאתו  שהכל  האמונה  את  לשנן  האדם 
עולו וליישר את דרכינו מתוך ביטול גמור לרצונו, עד שיאיר השי"ת 
את עינינו ונזכה להכיר בישועתו. אך כאן רואים אנו שגם בעת אשר 
ההשגחה העלינה ניתנת למישמוש, ורואים ניסים ונפלאות בחוש, גם 
אז ניתן פתחון פה להיצר להמשיך חשכות בפיתוייו, ולנסות בכך את 
האדם, וכדי להנצל ממצודתו מוטל על האדם תמיד להתבונן באותות 

ההשגחה אשר היצר מנסה להסתירם. 
ומראיהם  כפופה,  בקומה  ההולכים  אנשים  אנו  רואים  אחת  לא 
שכן  וכיוון  ממש,  כפשוטו  עולמם  עליהם  שחרב  הרואה  וסבור  רע, 
הגדול,  כאבם  את  הם  כואבים  מה  על  לדעת  פיהם  למוצא  מצפים 
ואחר שמתנים הם את צערם אי אפשר שלא להתפלא על אנקתם 
על איזה פרט כל שהוא שחסר להם בו בשעה שמושפעים הם ברוב 

תיכף  מכירים  היו  הלוא  בטובתם,  מתבוננים  הללו  היו  ואילו  טובה, 
בההשגחה העליונה המסבבת אותם מכל צד, ואיך שכל צעד שעשו 
בחייהם מלווה היתה בסייעתא דשמיא, ותיכף היו מתרצים ממצבם, 
מתוך אמונה שגם המעט החסר להם הינו לטובתם, אך מאחר שאין 
הם מתבוננים בכל זה רואים הם רק את המעט החסר להם, ומוצא 
ובכך  והסתר,  בחושך  שרויים  שהינם  לפתותם  בלבם  שביתה  היצר 
מהרצון  עי"ז  ולהעבירם  אמונתם  את  להחליש  הכסיל  זה  מבקש 

העליון ר"ל.
עד  חסרונו  את  ומגדיל  דא,  בכגון  מנסהו  שהיצר  רואה  כשהאדם 
לשמים, מיד מוטל עליו להתבונן בכל הקורות אותו מיום היותו עלי 
אדמות, האיך עברו עליו כל ימיו עד עצם היום בו הינו עומד כמנוסה, 
ואז יווכח כי שקר העיד בו היצר הזומם להחטיאו, אז יכיר שההשגחה 
העליונה אכן מראה לו פנים שוחקות, וכתוצאה מכך יבוא לידי הכרה 
שגם המעט החסר לו הינו בהשגחה ולטובה, ושוב לא ישית לדברי 
למצוא  כדי  השי"ת  פי  את  להמרות  שעליו  להוכיחו  המנסה  היצר 

פורקן לנפשו הדוויה. 
היצר  ממזימת  להישמט  המלאכה  היא  שקלה  לומר  ברצונינו  ואין 
המגדל חסרונו וכאבו, הרי רואים אנו שיכולה היא להיות קשה מאוד, 
ולא לחינם זכו דור יוצאי מצרים במתנה נפלאה של קריעת ים סוף 
האמונה  היתה  במצבם  שאפילו  הוכחה  זוהי  הרי  אמונתם,  בזכות 
וכשם  כזאת,  לעת  עלינו  המוטלת  העבודה  זוהי  אך  קשה,  משימה 
כמו  פלאי,  באופן  ורווחה  פדות  האמונה  עליהם  המשיך  שבשעתם 
כן ראויה היא אמונתינו להמשיך גם עלינו טובה באופן מופלא שלא 
פיללנו עליה, וכל עוד שלא זכינו לחזות בישועתו מוטל עלינו להחזיק 
האמונה  להבת  לכבות  המנסה  היצר  לעצת  להתפתות  מבלי  מעמד 

ולפתות אותנו לנסות כוחינו בדברים שאין רוח המקום נוחה מהם. 
באגרתו  שכתב  התניא  בעל  הרה"ק  של  מאמרו  את  לפניך  ואצטט 
וז"ל:  לענינינו,  השייך  יא(  הקודש  )אגרת  בינה'  'להשכילך  הידועה 
החיות האלקי שבו[  ]בכח  בהם  חי  ]האדם[  הוא  ...'ויאמין שבאמת 
שלא  פרטיותיהם  בפרטי  באמת  משתלשלים  עניניו  וכל  צרכיו  וכל 
כוננו,  גבר  מצעדי  מה'  כי  האלקי[  מהחיות  אם  ]כי  אחרא,  מסטרא 
ואם  מהשי"ת[  לו  ניתן  לדבר  חיותו  שאפילו  ]כלומר  כו'  מילה  ואין 
זו באמת  ובאמונה  ]בהכרח[ הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג,  כן 
נעשה הכל טוב גם בגלוי, שבאמונה זו שמאמין שהרע הנדמה בגלוי 
כל חיותו הוא מטוב העליון שהיא חכמתו יתברך שאינה מושגת והיא 
הרע  ומתעלה באמת  נכלל  זו  הרי באמונה  העדן שלמעלה מעוה"ב 

המדומה בטוב העליון הגנוז' עכ"ל. 
טובתו,  את  לו  הממשיך  היא  האמונה  שעצם  דבריו  מתוכן  לנו  הרי 
והיא המגלה לו לבסוף כי גם מה שנראה היה לו מתחילה לרעה היתה 
לטובה. ועל כן כשרואה האדם כי צרתו לו צר מוטל עליו להתחזק 
השי"ת  במחלת  ולהכיר  וברכה  טובה  להמשיך  עי"ז  ויזכה  באמונה 

עליו. 
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 פשט על הפרשה
 )כז ,(טו "תמרים ושבעים מים עינות עשרה שתים ושם"

  דוקא למה טעם וצריך. במכילתא הוא וכן, זקנים שבעים כנגד י"פירש
  ישראל את ה"הקב הגלה לא' ב ז"פ בפסחים הגמרא פ"ע ל"וי. תמרים
 ה"ה ד"פ תענית ובירושלמי בתורה ויעסקו תמרים שיאכלו כדי אלא לבבל
  י"ע בבבל תמרים נטעו לבבל ישראל גלו שלא עד שנה לארבעים קודם
 ומבואר, לתורה הלשון מרגלת שהיא מתיקה מיני אחר להוטים שיהו

  הסנהדרין כנגד התמרים היו לכן, בתורה שיעסקו סגולה הוא דתמרים
 .ופשוט בתורה עוסקי

 )(טעמא דקרא

 )י ,(יד '"ה אל ישראל בני ויצעקו' וגו הקריב ופרעה"
'  וכו אומר הוא באברהם, בידם אבותם אומנות תפשו ",ויצעקו" י"רש כתב

-ב"פ שמות' בפר כן פירש לא י"רש למה ב"וצ במכלתא י"רש דברי ומקור
 –" האלקים אל שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן ישראל בני ויאנחו" ג"כ

  לקמן הפסוק לבאר לקמן כ"כמש ל"וצ, בידם אבותם אומנות שתפשו
,  פורענות של הרוח זה קדים: י"רש שכתב" קדים ברוח הים את' ה ויולך"

  גבי בא' בפר כן פירש לא י"שרש ותמוה. הרשעים על מביא ה"שהקב
  ממרן ושמעתי", בארץ קדים רוח נהג' וה"  ג"י -' י' בפר שכתוב הארבה
  מתחיל המכלתא דברי ותחילת, מהמכילתא י"רש דברי שמקור א"שליט
  בפרשת הובא דלא הטעם שזה ל"י כ"וא הארבה אחרי שזה הפסח' בפר

 .אבותם אומנות שתפשו שמות
 )(דברך ניצב בשמים                                                       

 שלחבפרשת  316' גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 עלי שי"ח 
 ''?כוח יישר לו מגיע האם''

  הבאים הכוללים אברכי, ועמליה תורה בני, כמובן ובראשונה בראש, הקשת גווני מכל, א"שליט לרבינו איש מאות באים ביומו יום מידי
  עם הציבור פרנסי לצד, לפרנסתם העמלים בתים בעלי, הציבור רבדי משאר וכן, למעשה בהלכה הוראות לשמוע, הלכה זו' ה לדבר
 .ומצות תורה משמירת הרחוקים ויהודים, דאורייתא ותמכין התורה מוסדות ראשי

 הון ממנה והרויח, בשבת פתוחה שהיתה בבעלותו גדולה חנות לו היה מזמן לא עד כי לרבינו שסיפר, אמיד יהודי היה השבוע הבאים בין
  הוא וכי, קשה מאוד מאוד לו היה אבל החנות את לסגור רצה הוא זמן הרבה שכבר תיאר הוא, לשבת שקלים אלפי עשרות של רב

 .  השבת לכל החנות את לסגור והורה הגדול ובפתוי בנסיון עמד הוא הקושי כל ועם, שבת בכל כסף יפסיד שהוא מרגיש
 זה במקום, שבת של לכבודה האיתנה עמידתו על לו יודה או, אותו ישבח שרבינו בטוח היה כנראה, רבינו של לתגובתו וציפה המתין הוא

 ממונו כל להפסיד חייב האדם. הוא פשוט הדבר הלא - לו כאומר בו והביט, ממתין הוא למה הבין ולא בפליאה בו מביט א"שליט רבינו
  רבינו בירכו אז או, שיצליח ברכה רפה בשפה האיש ביקש לבסוף?... כוח יישר לו מגיע מה על. אחד תורה איסור על לעבור לא כדי

 .בפרנסה ברכה לו ויהיה להצלחה שיזכה
* * * 

 מס" "החזר
  מהתרומה חלק על: בשאלתו ונפשו, והחסד התורה מוסדות לטובת רב הון תורם והוא, בממון ת"הי שזיכהו ואמר, אחר יהודי נכנס אחריו

,  התרומה על קבלות ומציג, בחוק המוכרת חסד לעמותת שתורם שמי דהיינו( זו במדינה הקיים, מס החזר חוק פי על מלא החזר מקבל הוא
 מצות לו נחשב, מהתרומה חלק על החזר מקבל שהוא כיון האם לדעת ורוצה) מהתרומה כשליש של בסכום, המס מחשבונות הנחה מקבל

 .החזר קיבל שלא הסכום על רק או הסכום כל על הצדקה
 .מהשאלה נהנה רבינו

  מהמצוה כלל מגרע זה אין החזר מקבל הוא זה שאחרי מה. מכיסו שהוציא פרוטה כל על צדקה מצות לו שיש בודאי: היתה תשובתו
 .לו שיש העצומה

שלום ברכתב  שבת 
 גולדשטוף יצחק
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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

ביזת הים מהי?
אתה צועד בדרכך לתפילה בביהכנ"ס, והנה אתה 
השכונתי:  המרכול  פתח  מעל  ענק  שלט  רואה 
את  יקבלו  הראשונים  הרוכשים   20 ענק  מבצע 
מבצע  המום,  נעצר  אתה  לרגע  בחזרה!  כספם 
שוב,  עצמו  על  יחזור  ולא  מעולם  היה  לא  כזה 
ואם תתעכב עכשיו  בדרך לתפילה,  אבל, אתה 
זו  שני,  מצד  אבל  תפילה,  זמן  שתאחר  כנראה 
הזדמנות פז שאי אפשר להחמיץ, מה עושים?!

הרבה  זו  בהתלבטות  נתקלים  שאנחנו  האמת 
פעמים, בדרך כלל בכל מבצע יש את 'המילים 
'מוגבל  או  מוגבל',  לזמן  'המבצע  הקטנות': 
ובכן  בתאריך..  ומסתיים  הראשונים',  לרוכשים 
לא  שאם  ולחשוב  להרגיש  לנו  גורמים  תמיד 
להפסיד  עלולים  אנחנו  ונחטוף  עכשיו  נרוץ 

בגדול, ועוד נתחרט על כך הרבה..
לחזור  ישראל  בני  את  לשכנע  רצה  פרעה  גם 
למצרים, אבל איך אפשר? אחרי כל מה שעברו 
שם מי ירצה לחזור?! אז פרעה הכריז על מבצע: 
גדול  ועושר  וזהב  כסף  הרבה  יקבל  שיחזור  מי 
משה  'ויסע  המילים  על  רש"י  מביא  כך  מאוד. 
את ישראל – הסיען בעל כרחם, שעיטרו מצרים 
את סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, 
היתה  וגדולה  בים,  אותם  מוצאין  ישראל  והיו 
לבני  הראה  פרעה  מצרים'.  מביזת  הים  ביזת 
הסוסים  על  שהיה  והזהב  הכסף  את  ישראל 
כל  את  יקבל  למצרים  שיחזור  מי  להם,  ואמר 
נגדו  נצא  אלו  בסוסים  לחזור,  ומי שיסרב  אלו, 
היה  ומה  לחזור,  סירבו  ישראל  ובני  למלחמה, 
הסוף? כולנו יודעים, המצריים טבעו ובנ"י קיבלו 
את כספם וזהבם, עד כדי כך שמרוב ביזה משה 

רבינו היה צריך להסיעם משם בעל כורחם.
אותו פרעה רודף אחרינו גם היום, כל יום, ובכל 
תחטוף  חדשים,  'מבצעים'  לנו  מציע  הוא  יום 
להאמין  הוא  שלנו  והניסיון  שיגמר,  לפני  מהר 
שמה שמגיע לנו נקבל על מגש של זהב, וכמו 
בעד  למצרים  חוזרים  שלא  מבינים  שאנחנו 
על  מוותרים  לא  גם  כך  וזהב,  לכסף  הבטחתו 
כשהולכים  כי  מבצע,  שום  בעד  מצווה  שום 

בדרך ד' לעולם לא מפסידים!
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ההודעות

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

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

ֵני  ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ ה ַמה ּתִ אֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ַוּיֹ
עּו: )יד, טו( ָרֵאל ְוִיּסָ ִיׂשְ

הים  שאין  ליסע  אלא  להם  אין   - ויסעו  ישראל  בני  אל  דבר  וברש"י: 
עומד בפניהם, כדאי זכות אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו, 

לקרוע להם הים:
כי  אנו  ויצאו' למדים  בי  והאמונה שהאמינו  'והם  מלשונו של רש"י 
האמונה  ולולא  לישראל,  נסיון  בגדר  היתה  ממצרים  היציאה  עצם 
שקשה  אף  ועל  לזה,  מסכימים  היו  לא  במצרים  בעודם  בה  שזכו 
גוונא, אחר  נסיון של אמונה בכהאי  להבין את הדברים, האיך שייך 
השי"ת  גבורת  את  ראו  לכך  ובנוסף  מהמצריים,  מרורות  שסבלו 
ונפלאותיו איך ששידד את המערכות לטובתם, בכל זאת רואים אנו 
את המציאות אשר לא יאומן איך שהיה בכח היצר להחשיך את עיני 
ישראל גם בזו השעה, וכפי שנאמר בריש פרשתן )יג, יח( 'וחמשים 
עלו בני ישראל מארץ מצרים' ופרש"י: 'אחד מחמשה יצאו וארבעה 
חלקים מתו בשלשת ימי אפילה' ע"כ, הרי שהיה הנסיון כל כך חזק 
עד שרק אחד מחמשה עמדו בו, ולאמיתו של דבר הרי מקרא מלא 
וגו'  נעורייך  זכרתי לך חסד  ה'  'כה אמר  ב(  ב,  )ירמיהו  דיבר הכתוב 
לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה' ופרש"י: 'ומה הוא חסד נעוריך 
ואין  למדבר  יצאתם  נושבת  מארץ  ואהרן,  משה  שלוחי  אחר  לכתך 
עבורם,  חזק  נסיון  זה  שהיה  הרי  עכ"ל,  בי'  האמנתם  כי  לדרך  צדה 
זו לשכר עצום של  ושכרם הגדול מעיד על כך, שזכו בזכות אמונה 

קריאת ים סוף. 
דהנה  האמונה,  בעבודת  פרק  האדם  את  מלמדים  הדברים  אלו 
מורגלים אנו בהבנה שנסיון האמונה אינה כי אם בזמני לחץ ודוחק 
ר"ל, כי בשעה שחיי האדם מתנהלים על מי מנוחות אין סיבה לרפיון 
האמונה, שהרי מי פתי שיכחיש שיש מנהיג לבירה, הלוא קבלנו כל 
הרקיע  מאורות  גלגלי  וגם  דור,  אחר  דור  הקדושים  מאבותינו  זאת 
השלילי  הרצון  מתגבר  אז  ודוחק  לחץ  בעת  ורק  כך!  על  מעידים 
ואז מוטל על  היצר להחליש את האמונה,  ובאמצעות הטבע מנסה 
את  לקבל  ושעלינו  יתברך  מאתו  שהכל  האמונה  את  לשנן  האדם 
עולו וליישר את דרכינו מתוך ביטול גמור לרצונו, עד שיאיר השי"ת 
את עינינו ונזכה להכיר בישועתו. אך כאן רואים אנו שגם בעת אשר 
ההשגחה העלינה ניתנת למישמוש, ורואים ניסים ונפלאות בחוש, גם 
אז ניתן פתחון פה להיצר להמשיך חשכות בפיתוייו, ולנסות בכך את 
האדם, וכדי להנצל ממצודתו מוטל על האדם תמיד להתבונן באותות 

ההשגחה אשר היצר מנסה להסתירם. 
ומראיהם  כפופה,  בקומה  ההולכים  אנשים  אנו  רואים  אחת  לא 
שכן  וכיוון  ממש,  כפשוטו  עולמם  עליהם  שחרב  הרואה  וסבור  רע, 
הגדול,  כאבם  את  הם  כואבים  מה  על  לדעת  פיהם  למוצא  מצפים 
ואחר שמתנים הם את צערם אי אפשר שלא להתפלא על אנקתם 
על איזה פרט כל שהוא שחסר להם בו בשעה שמושפעים הם ברוב 

תיכף  מכירים  היו  הלוא  בטובתם,  מתבוננים  הללו  היו  ואילו  טובה, 
בההשגחה העליונה המסבבת אותם מכל צד, ואיך שכל צעד שעשו 
בחייהם מלווה היתה בסייעתא דשמיא, ותיכף היו מתרצים ממצבם, 
מתוך אמונה שגם המעט החסר להם הינו לטובתם, אך מאחר שאין 
הם מתבוננים בכל זה רואים הם רק את המעט החסר להם, ומוצא 
ובכך  והסתר,  בחושך  שרויים  שהינם  לפתותם  בלבם  שביתה  היצר 
מהרצון  עי"ז  ולהעבירם  אמונתם  את  להחליש  הכסיל  זה  מבקש 

העליון ר"ל.
עד  חסרונו  את  ומגדיל  דא,  בכגון  מנסהו  שהיצר  רואה  כשהאדם 
לשמים, מיד מוטל עליו להתבונן בכל הקורות אותו מיום היותו עלי 
אדמות, האיך עברו עליו כל ימיו עד עצם היום בו הינו עומד כמנוסה, 
ואז יווכח כי שקר העיד בו היצר הזומם להחטיאו, אז יכיר שההשגחה 
העליונה אכן מראה לו פנים שוחקות, וכתוצאה מכך יבוא לידי הכרה 
שגם המעט החסר לו הינו בהשגחה ולטובה, ושוב לא ישית לדברי 
למצוא  כדי  השי"ת  פי  את  להמרות  שעליו  להוכיחו  המנסה  היצר 

פורקן לנפשו הדוויה. 
היצר  ממזימת  להישמט  המלאכה  היא  שקלה  לומר  ברצונינו  ואין 
המגדל חסרונו וכאבו, הרי רואים אנו שיכולה היא להיות קשה מאוד, 
ולא לחינם זכו דור יוצאי מצרים במתנה נפלאה של קריעת ים סוף 
האמונה  היתה  במצבם  שאפילו  הוכחה  זוהי  הרי  אמונתם,  בזכות 
וכשם  כזאת,  לעת  עלינו  המוטלת  העבודה  זוהי  אך  קשה,  משימה 
כמו  פלאי,  באופן  ורווחה  פדות  האמונה  עליהם  המשיך  שבשעתם 
כן ראויה היא אמונתינו להמשיך גם עלינו טובה באופן מופלא שלא 
פיללנו עליה, וכל עוד שלא זכינו לחזות בישועתו מוטל עלינו להחזיק 
האמונה  להבת  לכבות  המנסה  היצר  לעצת  להתפתות  מבלי  מעמד 

ולפתות אותנו לנסות כוחינו בדברים שאין רוח המקום נוחה מהם. 
באגרתו  שכתב  התניא  בעל  הרה"ק  של  מאמרו  את  לפניך  ואצטט 
וז"ל:  לענינינו,  השייך  יא(  הקודש  )אגרת  בינה'  'להשכילך  הידועה 
החיות האלקי שבו[  ]בכח  בהם  חי  ]האדם[  הוא  ...'ויאמין שבאמת 
שלא  פרטיותיהם  בפרטי  באמת  משתלשלים  עניניו  וכל  צרכיו  וכל 
כוננו,  גבר  מצעדי  מה'  כי  האלקי[  מהחיות  אם  ]כי  אחרא,  מסטרא 
ואם  מהשי"ת[  לו  ניתן  לדבר  חיותו  שאפילו  ]כלומר  כו'  מילה  ואין 
זו באמת  ]בהכרח[ הכל טוב בתכלית רק שאינו מושג, ובאמונה  כן 
נעשה הכל טוב גם בגלוי, שבאמונה זו שמאמין שהרע הנדמה בגלוי 
כל חיותו הוא מטוב העליון שהיא חכמתו יתברך שאינה מושגת והיא 
הרע  ומתעלה באמת  נכלל  זו  הרי באמונה  העדן שלמעלה מעוה"ב 

המדומה בטוב העליון הגנוז' עכ"ל. 
טובתו,  את  לו  הממשיך  היא  האמונה  שעצם  דבריו  מתוכן  לנו  הרי 
והיא המגלה לו לבסוף כי גם מה שנראה היה לו מתחילה לרעה היתה 
לטובה. ועל כן כשרואה האדם כי צרתו לו צר מוטל עליו להתחזק 
השי"ת  במחלת  ולהכיר  וברכה  טובה  להמשיך  עי"ז  ויזכה  באמונה 

עליו. 

תיבות האמונה בנ

פר' בשלח
י"ג שבט תשע"ט
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

ט"ת   תלש  תשרפ | א

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

בתיהם,  פתח  על  המן[  ]להם  ירד  צדיקים  כיצד, 

בינונים יצאו ]מחוץ למחנה[ ולקטו, רשעים שטו 

]רחוק[ ולקטו".

עוד מקשה בגמרא: "כתיב לחם ]"הנני ממטיר 

לכם לחם מן השמים", משמע שירד להם אפוי[, 

]משמע  עוגות  אותו[  ]ועשו  יא-ח(  )במדבר  וכתיב 

שעדיין לא היה אפוי[, וכתיב )שם( וטחנו ]ברחיים, 

משמע שהיה צריך לטחון אותו לקמח[, הא כיצד, 

צדיקים לחם, בינונים עוגות, רשעים טחנו בריחים 

או דכו במדוכה".

ומבאר ה"דברי ישראל" הכוונה בזה על פי מה 

"ויהי בערב ותעל  שכתוב בפרשתנו )שמות טז-יד(: 

שכבת  היתה  ובבוקר  המחנה  את  ותכס  השלו 

הטל סביב למחנה, ותעל שכבת הטל והנה על פני 

המדבר דק מחוספס דק ככפור על הארץ". ופירש 

המן  שעל  הטל  עולה  זורחת  "כשהחמה  רש"י: 

החמה...  לקראת  עולה  טל  כדרך  החמה,  לקראת 

על  והנה  וראו  המן  נתגלה  הטל  שכבת  וכעלות 

פני המדבר וגו'". לפי זה מחדש ה"דברי ישראל" 

ביאור נפלא בתירוץ הגמרא בלשון קדשו:

"שבאמת המן ירד על פתח כולם בשוה, אלא 

המן  נתגלה  לצדיקים  בשוה,  לכולם  נתגלה  שלא 

למחנה,  מחוץ  נתגלה  לבינונים  בתיהם,  פתח  על 

לרשעים נתגלה הרחק מן המחנה, והוא כי המן היה 

כמונח בקופסא, טל מלמעלה וטל מלמטה, והיה 

נתגלה  הטל  שכבת  כעלות  רק  העין,  מן  מכוסה 

להם המן, כמו שנאמר ותעל שכבת הטל...

על  המן  להם  ירד  צדיקים  רז"ל  כוונת  זהו 

בבוקר  מיד  הצדיקים  פירוש,  וכו',  בתיהם  פתח 

ונתגלה  הטל  שכבת  עלה  בתיהם,  את  בפתחם 

להם המן שבפתח בתיהם, בינונים עברו על המן 

שבפתח בתיהם ולא ראו אותו, עד שיצאו מחוץ 

את  וראו  הטל  שכבת  להם  עלה  שם  למחנה, 

המן. רשעים עברו על המן שבפתח בתיהם, ועל 

ראו אותו עד ששטו  ולא  המן שמחוץ למחנה, 

)שמות  ויש להביא סימוכין לכך ממה שכתוב 

טז-לב(: "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' מלוא 

יראו  למען  לדורותיכם  למשמרת  ממנו  העומר 

בהוציאי  את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר 

קח  אהרן  אל  משה  ויאמר  מצרים.  מארץ  אתכם 

צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן והנח אותו 

לפני ה' למשמרת לדורותיכם".

ירמיהו,  בימי  "לדורותיכם,  רש"י:  ופירש 

עוסקים  אתם  אין  למה  מוכיחם  ירמיהו  כשהיה 

בתורה, והם אומרים נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה 

מהיכן נתפרנס. הוציא להם צנצנת המן, אמר להם 

)ירמיה ב-לא( אתם ראו דבר ה', שמעו לא נאמר אלא 

ראו, בזה נתפרנסו אבותיכם, הרבה שלוחין יש לו 

למקום להכין מזון ליראיו".

לפי האמור יש לומר כי בציווי האלקי לקחת 

רמז  לדורותיכם",  למשמרת  ממנו  העומר  "מלוא 

הקב"ה גם כן כי בכל דור ודור אפשר לעורר ירידת 

המן.  פרשת  אמירת  ידי  על  השמים  מן  פרנסה 

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן בלקח נשגב 

שאנו חייבים ללמוד מפרשת המן, איך להמשיך 

בכל יום שפע של פרנסה מן השמים בבחינת המן 

שירד בכל יום לישראל.

"שיון נתג  תל הרד "י ית"אלר  שנין 
ה גלו  המן לכל אשד לטי מד"ג ו

ה"דברי  של  נשגב  ברעיון  יאיר  דברינו  פתח 

ד"ה או  "הנני ממטיר"  )בפסוק  זי"ע  ישראל" ממודז'יץ 

בישוב  עה.(  )יומא  בגמרא  שדרשו  מה  על  יאמר(, 

הסתירה בענין ירידת המן לישראל: "כתיב )במדבר 

יא-ט( וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו, 

וכתיב )שמות טז-ד( ויצא העם ולקטו, וכתיב )במדבר 

שם ח( שטו העם ולקטו".

המן  "ירד  הכתובים:  סתירת  רש"י  ופירש 

עליו, אלמא בתוך המחנה יורד, וכתיב ויצא העם 

ולקטו, יציאה מחוץ למחנה משמע, וכתיב שטו, 

"הא  בגמרא:  ומתרץ  רחוק".  למקום  משמע 

הנס  על  למדים  אנו  בשלח  פרשת  בפרשתנו 

יום  בכל  במדבר  לישראל  המן  ירידת  של  הגדול 

ויום )שמות טז-ד(: "ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר 

יום  דבר  ולקטו  העם  ויצא  השמים  מן  לחם  לכם 

ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא". ידוע מה 

היא  המן  פרשת  כי  הקדושים  בספרים  שמבואר 

שורש המשכת פרנסה לכל ישראל בכל הדורות, 

יש סגולה מיוחדת באמירתה עם התבוננות  לכן 

בלקחים שצריך ללמוד ממנה.

המחבר  שהזכיר  במה  הוא  לכך  המקור 

הפרשיות  בין  ס"ה(  א  סימן  )או"ח  ערוך"  ב"שלחן 

שטוב לומר בכל יום "פרשת המן". וכתב ב"משנה 

ברורה" )ס"ק יג(: "כדי שיאמין שכל מזונותיו באין 

בהשגחה פרטית, וכדכתיב )שמות טז-יח( המרבה לא 

ריבוי  העדיף והממעיט לא החסיר, להורות שאין 

בירושלמי  ואיתא  מאומה,  מועיל  ההשתדלות 

שלא  לו  מובטח  המן  פרשת  האומר  כל  ברכות 

יתמעטו מזונותיו".

נמצא  אינו  הירושלמי  והנה מה שכתב בשם 

)שמות  בפרשתנו  בחיי  רבינו  כתב  כן  אבל  אצלנו, 

פרשת  האומר  כל  כי  חכמים  ביד  "קבלה  טז-טז(: 

לידי  לעולם  יבוא  שלא  לו  מובטח  יום,  בכל  המן 

סימן  שבת  )הלכות  המנהיג"  ב"ספר  מזונות".  חסרון 

"ירושלמי,  הירושלמי:  בשם  זו  קבלה  מביא  מד( 

שאין  לו  מובטח  יום  בכל  המן  פרשת  האומר  כל 

מזונותיו נחסרין".

ברבי  שמשון  לרבי  קטן  בתשב"ץ  הביא  וכן 

רנו(:  )סימן  מרוטנבורג  מהר"ם  תלמיד  צדוק 

"ירושלמי, כל האומר פרשת המן בכל יום מובטח 

הוא שלא יתמעטו מזונותיו ואני ערב". והנה מה 

שמסיים "ואני ערב" הוא גם כן מדברי הירושלמי, 

יב(:  )מצוה  מצוריך"  "הסמ"ק  בספר  שהביא  כמו 

יום  בכל  המן  פרשת  האומר  כל  יש,  "בירושלמי 

מזונותיו.  לו  ימעטו  ולא  יחסרו  שלא  לו  מובטח 

אמר רבי חלבון ואני ערב בדבר".

הלקש הנתג  מט"ת  המן המסוגל  לט"נסה

 הק רה מזמין לכל אשד א  ט"נס ו
צ"יך "ק לה טלל תיטקש ה' א  שיניו

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 
(אנגלית ועברית)
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בקרוב!
מקורי תוכן

חדש

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

מאמר רביעי בסדרה:

הניצחון!
אם אתה לא אוהב לנצח אל תקרא את המאמר 
רביעי  זהו מאמר  בלבד.  למנצחים  זה מאמר  הזה. 
אחרי  שלב  הניצחון  אל  בדרך  המאמרים  בסדרת 

שלב, קומה על גבי קומה.

בנושא  נגענו  הקודמים  מהמאמרים  מאמר  בכל 
הרע  היצר  מציאות  של  וקבלה  השלמה  א.  אחד: 
שבך ונטרול רגשות שליליים בנושא, ב. הבנה לעומק 
שהכוח המרכזי והעיקרי שלך הוא התפילה ובעיקר 
ְוג. המסקנה המתבקשת שָמה  התפילה האישית, 
שנדרש ממך באמת כדי לנצח, זה מחויבות אישית 

מלאה לקבוע זמן יומי לתפילה אישית.

ליישם ולהבין
הצדדים  את  שנפרט  הבטחנו  הקודם  במאמר 
קל  יהיה  שזה  והבטחנו  העניין,  של  המעשיים 
וָשֶוה לכל נפש. אם אתה אוהב לנצח וקיבלת את 
ההחלטה – תקרא תיישם ותבין. כן, כן. זו לא טעות. 
אלא  וליישם"  להבין  "לקרוא  של  מאמר  לא  זה 
אינספור  לקרוא  כי אפשר  ולהבין",  ליישם  "לקרוא 
שיעורים  במיליון  ולהשתתף  וספרים  מאמרים 
בנושא  הרצאות  בעצמך  למסור  ואפילו  והרצאות 
התבודדות ולהבין לעומק את העצה ואת תועלתה 
ולהיות משוכנע במאה אחוז – ובכל זאת לא ליישם, 

וכמובן, גם לא לַנֵּצח...

המנצחים האמתיים הם רק אלה שמיישמים.

ולא  "הניצחון"  הזה  למאמר  קוראים  ולמה 
שנלחם  מי  הרע  היצר  במלחמת  כי  "המלחמה"? 
בדרך הנכונה – מַנֵצח. זה מובא כבר בזוהר הקדוש 
מי  זה  האמתי  והנצחן  האמתי  שהגיבור  שאומר 
שמחזיק את כלי הנשק בידו ולא עוזב אותו לעולם. 
ועכשיו שהחלטת להחזיק בכלי הנשק, אנו נשתדל 

לא  ואתה  ביד  הנשק  את  לך  לתת  זה  במאמר 
תעזוב אותו – אם כן, אתה כבר בניצחון! לא בדרך 

לניצחון אלא ממש בניצחון!

כל כך פשוט שזה פשוט לא ייאמן
היישום המעשי של כלי הנשק שהוא ההתבודדות 

הוא פשוט מאוד:

ליצור בסדר היום שלך חלֹון של שעה, על הבוקר 

שהוא  איפה  או  הכול  אחרי  בערב  או  הכול  לפני 
באמצע כשאתה מתפנה – איך שנוח ְלָך. וגם איך 
שנוח ָלְך: לפני שאת מעירה את הילדים או אחרי 
הלימודים  למוסדות  הילדים  את  מוציאה  שאת 
"מסתערת" על הבית, או אחרי שאת  ולפני שאת 

משכיבה אותם לישון.

זה גם לא משנה איפה זה יהיה, העיקר שתרגיש 
במלים  אותו  ותדבר  עולם  לבורא  תפנה  בנוח. 
הפשוטות שלך. אל תתכנן יותר מידי, פשוט תחשוב 
הכי פשוט שבעולם: מה טוב לך בחיים? תגיד תודה. 
מתמודד?  אתה  מה  עם  בחיים?  לך  מעיק  מה 

יותר  יש  ועזרה.  עצה  ותבקש  הבורא  את  תשתף 
פשוט מזה? זה הכול.

ולהדגים  הרבה  ולהסביר  הרבה  לדבר  אפשר 
הרבה, אבל אני לא רוצה שמרוב עצים לא יראו את 
היער ולא ישימו לב לפשטות המדהימה. זה ממש 

ככה: שיחת נפש עם חבר טוב.

המציאות החלומית
ייאמן שזה כלי  זה נשמע כל כך פשוט עד שלא 
כך  כל  באמת  שזה  ובגלל  ביותר.  העוצמתי  הנשק 
מפתיע, אני רצה לחדד את הנושא מזווית חדשה 

שלא דיברתי עליה בעבר.

אותך  תוביל   - למעשה  הלכה  יומית  התבודדות 
להרבה רוגע ושלוות נפש. כמה טוב לפרוק מטענים. 
וכל שכן כשמדובר לשתף את בורא עולם. כשאתה 
כמה  יודע  אחד  כל  שותף.  מקבל  אתה   – משתף 
שותף נאמן בחיים יכול לעזור לך ולהרים אותך, ואין 
שותף  לך  אין  עולם.  מבורא  נאמן  יותר  שותף  לך 
יותר עוצמתי מבורא עולם שהוא בעל הכוחות כולם. 
חוץ מהניצחון במלחמה אתה גם תחווה הרבה אור 

ואושר בחיים בזכות העצה הזאת.

המנוע של החיים
אבל על כל זה כבר דיברנו בעבר והבטחתי נקודה 

חדשה, מרעננת ועמוקה:

ועמוק שאומר שכל מה שילד  ישנו משפט חכם 
בן אדם אחד  רק  זה  בחיים  להצליח  צריך בשביל 
לילד  ָלַקַחת  יכול  אתה  כלומר,  בו.  יאמין  שבאמת 
מה שהוא  כל  לו  ולקנות  ומטפלים  פרטיים  מורים 
 – הכול  ולעשות  לחּוֵגי העָׁשרה  אותו  ולשלוח  צריך 
הנצרך,  הנפשי  הבסיס  את  לו  נתת  לא  אם  אבל 
שזה האמונה בילד – לא נתת לו כלום. זה כמו הרכב 
החדיש והמשוכלל ביותר שחסר לו רק דבר אחד: 

רק המנוע...

בו,  שמאמינים  מרגיש  הילד  אם  זאת,  ולעומת 
אפילו רק בן אחד בעולם – הוא כבר יצליח, וזה לא 

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

מאמר

ראש הישיבה

זה מאמר למנצחים 
בלבד... אם אתה 
אוהב לנצח וקיבלת 
את ההחלטה – 
תקרא, תיישם, ותבין!

בס"ד בר"ה

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

ר"תיציאהכניסה
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פרשת בשלח | שבת שירה
גליון 605 | י"ג שבט תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום ד', י"ז שבט
)23/01/19(

ישיבת "חוט של חסד" 
שמואל הנביא 13,

בשעה 20:30

יום ה', י"ח שבט
)24/01/19(

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

בשעה 21:30

חולוןירושלים

הכנסים של הרב שלום ארוש שליט"א לשבוע הקרוב

לזכות רפואה שלמה
מיכאל בן שלי
מלכה בת רחל


