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PARSHAS	TERUMAH	
The	Torah	says	that	there	was	a	miraculous	בריח התיכון	a	long	extending	bar	that	went	through	the	middle	of	the	planks	
which	formed	the	walls	of	the	Mishkan.	The	Zohar	Hakadosh	writes	that	this	miraculous	single	bar	was	Yaakov	Avinu.	
How	 is	 this	 supposed	 to	 be	 understood?	 In	 the	 sefer	 Shevilai	 Pinchus	 he	 explains	 the	 interpretation	 of	 the	 Zohar	 to	
parallel	the	commentary	of	Tosfos	(Shmos	25,5)	that	this	middle	bar	was	from	the	staff	of	Yaakov	by	which	he	crossed	
the	 Yarden	 River	 (Bereishis	 32,11)	 	.כי במקלי עברתי את הירדן הזה This	 miraculous	 staff	 was	 later	 brought	 down	 to	
Mitzrayim	and	upon	their	redemption	it	was	taken	out	with	them.	It	was	Yaakov	who	had	the	foresight	to	facilitate	the	
building	of	the	Mishkan	by	planting	cedar	trees	when	he	descended	to	Mitzrayim	in	order	for	his	children	to	take	them	
at	the	time	of	the	geulah	 for	the	purpose	of	building	of	the	Mishkan.	Likewise,	he	facilitated	the	connection	of	all	the	
planks	with	one	wooden	bar	which	was	his	staff	that	was	handed	down	and	also	taken	out	of	Mitzrayim.	
Not	only	was	Yaakov's	staff	an	integral	component	of	building	the	Mishkan,	but	it	was	also	an	inheritance	handed	down	
from	one	generation	to	another	up	until	Moshiach	who	will	use	this	staff	to	bring	about	the	reign	of	Hashem	at	the	End	
of	Days.	As	the	Yalkut	Shimoni	writes	that	Dovid	Hamelech	beseeched	Hashem	(Tehillim	110,2)	 	מטה עוזך ישלח ה' מציון
Send	your	powerful	staff	from	Zion.	This	staff	was	possessed	by	Yehudah,	Moshe,	Aharon,	Dovid,	king	to	king	until	the	
Churban	when	it	is	was	concealed	and	still	awaiting	the	arrival	of	Moshiach	when	it	will	be	publicly	revealed.	
In	order	to	explain	the	spiritual	powers	of	this	special	historic	staff,	we	suggest	one	to	revisit	the	beginning	of	the	Parsha	
of	Veyeitzei.	The	Torah	relates	that	after	the	night	that	Yaakov	had	the	prophecy	of	the	Ladder,	he	awoke	and	poured	oil	
on	the	monument.	The	big	question	is	from	where	did	Yaakov	get	oil?	Don't	the	Chazal	tell	us	that	one	of	the	reasons	
why	Yaakov	cried	upon	his	meeting	Rachel	was	because	Elifaz	the	son	of	Esav,	took	all	his	possessions	away	and	there	
remained	nothing	to	give	her	as	presents?	So	where	is	the	source	of	his	oil?	Tosfos	answers	(Paaneiach	Raza)	that	Elifaz	
left	with	Yaakov	his	staff	to	help	him	walk.	Little	did	he	know	that	Yaakov's	staff	was	hollow	in	order	to	store	oil	so	he	
could	 learn	Torah	even	at	night	 time.	 It	was	 from	this	oil	 that	Yaakov	poured	on	 the	matzeivah.	Yaakov	who	was	 the	
Amud	Hatorah	made	certain	that	there	will	not	be	the	slightest	lapse	in	his	hasmadah	of	Torah.	The	staff	represented	his	
maalah	of	deveikus	to	learning	Torah	and	it	personified	his	being	and	sole	identity.	This	is	alluded	to	in	his	statement	 כי

את הירדן הזהבמקלי עברתי  	 the	word	 	במקלי is	gematriah	יעקב.	This	 is	 the	deeper	reason	why	Elifaz	did	not	take	away	
from	Yaakov	his	staff	because	he	sensed	unknowingly	in	the	staff,	the	entire	identity	of	Yaakov.	If	he	did	not	physically	
remove	Yaakov	from	this	world	as	his	father	commanded	him	to	do,	he	could	not	also	remove	Yaakov's	staff	from	him.	
They	were	one	and	inseparable.	The	nations	of	the	world	call	us	the	People	of	the	Book.	This	title	does	not	only	reflect	
that	we	observe	what's	written	inside	of	the	Torah,	but	even	more	so	that	we	are	constantly	studying	and	pouring	over	
its	contents	with	mesiras	nefesh.	
Yaakov	said	 כי במקלי עברתי את הירדן הזה	that	he	placed	his	staff	in	the	Yarden	and	it	split	(בראשית לב יא	Rashi).	There	
is	an	allusion	in	this	miracle	to	the	words	of	the	Ohr	Chayim	Hakodosh	who	writes	that	 in	the	geulah	 from	Mitzrayim,	
Hashem	had	to	quickly	redeem	us	prior	to	their	falling	into	the	50th	level	of	tumah,	from	which	they	could	never	be	able	
to	extricate	themselves.	However,	after	the	Torah	was	given,	even	if	a	Yid	would	fall	 into	the	50th	 level	of	tumah	 they	
would	 still	 have	 the	 power	 to	 climb	 out	 through	 the	 learning	 of	 Torah.	 The	 staff	 of	 Moshe	 as	 we	 have	 said	 above	
symbolizes	the	Yid's	mesiras	nefesh	for	Torah	Learning.	The	letters	of		ירדן	spell -ירד   ן   he	descended	into	 ן	the	50th	level.	
Nevertheless	 we	 find	 that	 Yaakov	 split	 the	 Yarden	 with	 the	 power	 of	 Torah	 symbolized	 by	 his	 staff.	 Torah	 is	 the	
blueprints	of	the	world.	It	therefore	possesses	supernatural	qualities	and	that	is	why	Yaakov	was	able	to	split	the	Yarden	
with	his	staff	that	enabled	him	to	learn	Torah	with	mesiras	nefesh.	
	

Rav Brazil
(English)
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It’s Not Your Money 
דבר אל בני ישראל ויקחו לי “ 25:2

תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו 
 ”תקחו את תרומתי

“Speak to B’nei Yisroel and let them take for 
Me a portion, from every man whose heart 
motivates him you shall take My portion.”  
Why does the Posuk say, “מאת כל איש” – from 
every man – when it could have just said, “ מכל
 from all whose heart motivates – ”אשר ידבנו לבו
him?   
 Being that the beginning of the 
Posuk says, “ויקחו לי תרומה” – why does it need 
to repeat at the end of the Posuk, “ תקחו את
 Additionally, why does the Posuk end  ?”תרומתי
with, “תרומתי” – “My Terumah,” instead of just 
using the same Loshon as the beginning of the 
Posuk, “תרומה?”  There was a story with a 
wealthy, magnanimous individual who would 
never turn away a Gabbai Tzedakah or poor 
person empty handed.  More than that, he 
always gave generously and graciously.  Prior 
to giving Tzedakah, while the money was in 
his hands, his lips would always move and he 
would say something very quietly.  The only 
word that could be heard would be the last 
word – the word, “לכל” after which point he 
would give the money.  Many tried to decipher 
what he was saying every time he gave 
Tzedakah, but could not. One day, there was a 
visitor to this town who had an amazing power 
of hearing.  People in the town asked him to go 
ask for Tzedakah from this wealthy 
individual, and he should listen to the words 
that the man says prior to giving the 
Tzedakah, and so he did.  Being that this man 
had an amazing power of hearing, he was able 
to hear what the wealthy man said prior to 
giving Tzedakah – and what the man said was 
(Divrei Hayomim 1:29:11,12) “ לך ד' הגדלה
והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ, לך 
ד' הממלכה והמתנשא לכל לראש. והעשר והכבוד מלפניך 
 ”ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל.
– “Yours, Hashem, is the greatness, the 
strength, the splendor, the triumph, and the 
glory, even everything in heaven and earth.  
Yours, Hashem, is the kingdom, and the 
sovereignty over every leader.  Wealth and 
honor come from You and You rule everything 
– in Your hand is power and strength and it is 
in Your Hand to make anyone great or strong.”  
When he got to the last word he raised his 
voice and said, “לכל.”  The visitor who received 
the Tzedakah said in a raised voice, “ועתה” 
(which is the next word in the Navi after “לכל.”  
The wealthy man was shocked and befuddled 
for he realized that this person had figured out 
what he was saying.  He was despondent that 
his secret was revealed.  The visitor told him 
that he should not be sad, rather he should be 
overjoyed that it is now known what he always 
said.  This way, those who give Tzedakah will 
learn a great Mussar from the way he gave 

Tzedakah, and perhaps they too will do this 
wonderful custom.  

 ,is from a Loshon of ”תרומה“
 exaltedness, for at the time one – ”התרוממות“
gives Terumah, he is elevated and glorifying 
the Honor of Hakodosh Boruch Hu.  This 
wealthy individual was saying these holy 
words, and was admitting with his mouth that 
the charity money was not his, rather it was 
really Hakodosh Boruch Hu’s, and He was just 
giving it to this wealthy man to give to others.  
This is what Dovid Hamelech said when 
setting aside his donation for the building of 
the Bais Hamikdash, Divrei Hayomim 1:29:14 
 For everything is“ – ”כי ממך הכל, ומידך נתנו לך“
from You, and from Your hand we have given 
to You.”  Why does the Posuk say, “ מאת כל איש
מאיש אשר ידבנו “ ,instead of saying ”אשר ידבנו לבו
 ,There are times that one gives Tzedakah  ?”לבו
and due to his giving it he becomes honored in 
the eyes of others, and his heart may become 
somewhat arrogant.  If one gives Tzedakah on 
condition that his son live, or that Hakodosh 
Boruch Hu be good to him, although Chazal 
say that one is allowed to give in this manner, 
nonetheless, he is seeking to have benefit from 
this giving.  In these cases, where the person 
is having a benefit from his giving, he is a 
 his –(giver and receiver) נשפע and a משפיע
giving the Tzedakah makes him a משפיע, while 
the benefit he is receiving from his giving 
makes him into a נשפע.  While when one gives 
for completely altruistic reasons and believes 
that it is really Hakodosh Boruch Hu’s money, 
then he is only a משפיע.  Every משפיע is called 
an “איש” while every נשפע is called an “אשה.”  
Thus, one who gives without seeking any 
goodness in return, is a complete איש, without 
any mixture of אשה.  The Posuk is telling us 
here the optimal way to give Terumah and 
Tzedakah, “מאת כל איש” a person should give 
like a complete איש, like the wealthy man who 
praised and thanked Hakodosh Boruch Hu for 
all is really His. (ברכת הרי"ח)  

 Rashi says that the word, “לי” in this 
Posuk means, “לשמי” – for the sake of My 
Name – L’shem Shomayim.  The Arizal says 
that giving Tzedakah causes the Yichud of the 
Shem Havayah.  The arm which the giver 
holds out to give the money is like the letter 'ו.  
The five fingers of the giver is K’neged the 'ה.  
The coin which the giver gives is like a 'י.  The 
five fingers of the poor man are K’neged the 
second 'ה.  These four letters spell the Shem 
Havayah – ה-ו-ה-י .  One can explain that when 
Rashi says here, לי לשמי it means that when 
one gives Tzedakah properly, he is being 
Meyached My Name – the Shem Havayah of 
Hakodosh Boruch Hu.  We can also explain 
with this P’shat as to why Chazal say that it is 
preferable to give Tzedakah to those who toil 

in Torah.  The reason for this is because the 
Talmid Chochom doesn’t ask for money.  
Therefore, the coin, which is the 'י, and the five 
fingers of the giver, K’neged the 'ה, the arm of 
the giver extending to the receiver, the 'ו, and 
the five fingers of the Talmid Chochom, 
K’neged the 'ה – in this way we have the letters 
of the Shem Havayah in the correct order.  
However, if one gives Tzedakah to an Am 
Ha’aretz who is poor, he asks for the money 
first.  Then you have his five fingers first, 'ה, 
then the arm of the giver, 'ו, and then the five 
fingers of the giver and the coin, 'ה',י – in this 
order, these four letters spell the Shem Din of 
Hakodosh Boruch Hu.  Thus, the Tzedakah 
given to a Talmid Chochom is optimal. ( נחל

םקדומי ) 

 Why does the Posuk first say, 
 The  ”?תרומתי“ ,and then at the end say ”תרומה“
wealthy individual, or anyone who has the 
ability to give Tzedakah, is nothing more than 
an appointed one of Hakodosh Boruch Hu to 
give the money to Tzedakah.  If he does give 
the money the way he should, then the money 
is his, and if he does not, then the money is 
Hakodosh Boruch Hu’s. Hakodosh Boruch Hu 
does a tremendous Chesed with Klal Yisroel, 
and if they give properly, He considers it as if 
it was their own money that they gave, even 
though it is really all His.  The Posuk says that 
Klal Yisroel should give Terumah, what 
appears to be theirs, for in truth, “תרומתי” – it 
is Hakodosh Boruch Hu’s Terumah. ( תולדות
  (יצחק

  Now we can understand why the 
Torah stresses, “ איש אישר ידבנו לבו מאת כל ” – 
“From the complete man!”  When one first 
begins to give Tzedakah, he may believe and 
understand that it is really Hakodosh Boruch 
Hu’s money that he is giving. Being that it is 
not his money, there is nothing that he seeks 
in return for it – rather his goal is to be a 
“man” – a complete giver without seeking 
anything in return.  By giving Tzedakah in the 
proper manner, one can bring forth the Shem 
Hashem into this world. Hakodosh Boruch Hu 
commands Moshe to repeat this important 
message to Klal Yisroel, that they must know 
that the money is not really theirs.    After a 
while, when a person continues to give money 
and is Zoche to have money to give to 
Tzedakah, he begins to believe on some level 
that the money is his, and that he is giving of 
himself when he gives that Tzedakah.  One 
must make a concerted effort to ensure that he 
not fall into the trap of believing that it is his 
money, and not giving as a “man” but as a 
mixture of some sort, with receiving 
something in return, be it something tangible 
or intangible, such as Kovod.  May we be Zoche 
to always be on the giving side as a “man.” 

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)
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PPaarraasshhaass  TTrruummaahh  
SSeenndd  iitt  DDoowwnn  

““WWould you like something more to 

eat?” 
“Thank you but I am so full.” 
“Please. How about another piece of 
pie?” 
“It really was delicious.” 
“Settled. Here is your pie.” 
“Mr. Gibber, you are so generous. How 
can I ever repay you?” 
“There is something 
that you can do for 
me.” 
“What is it? My 
pleasure. Anything that 
you ask.” 
“You can come back 
and eat with me again 
tomorrow.” 
“What?!? That is not 
repayment. That is just 
taking more food from 
you.” 
“Please Mr. Evyon. I will not take no for 
an answer.” 
“Well, if you insist.” 
“I do.” 
“Okay.” 
With that, Mr. Evyon leaves Mr. Gibber’s 
home. His young son is a bit puzzled. 
“Abba, we have many poor people eat at 
our table. You always feed them well and 
treat them like kings. Then, when they 
ask if they can repay you, you always 
invite them back. Why?” 
“I am glad that you put that question on 
the table, Avi. Because the answer really 
has to do with the table.” 
“Sounds mysterious, Abba.” 
“It isn’t Avi. I’ll explain.” 

““IIn the beginning, Hashem created this 

physical world yesh may’ayin (something 
from nothing). That was a one-time event 
in history. Since then, when Hashem 
wants to send blessing to this world in the 
form of gashmius (physical prosperity) it 
must be yesh may’yesh (something from 
something).” 
“The blessings must have something to 
carry them?” 
“Very good, Avi. In the times of the 
Mishkan, that vehicle was the shulchan 
(table).” 
“The Torah speaks about the shulchan in 
this week’s parasha.” 
“Yes, Avi. Rabbeinu Bechaye points out 
that the root of the word shulchan is the 
same as the word shaliach (a messenger). 
The Shulchan was Hashem’s messenger to 
send His blessings down to this world. He 
blessed the Lechem HaPanim that rested 
on the Shulchan. The Kohanim would eat 
from it, be satisfied, and the blessing 
would spread to all the food of the 
world. In this way everyone would be 
satisfied with the food they ate.” 

“That is very interesting, Abba, but how is 
it related to the poor people who eat at 
our table?” 
“Our shulchan serves a different function. 
In the times of the Mishkan, Avi, the Miz-
beach (Altar) atoned for the sins of a per-
son. A sinner would bring a korbon (sacri-
fice) on the Mizbeach and receive a ka-
pora (atonement). Nowadays, we have 
no Mizbeach, so a man’s table provides 
atonement. When he generously serves 

poor people, the food 
is like a korbon.” 
“That is why you 
always invite the guests 
back.” 
“Yes, Avi. Rabbeinu 
Bechaye relates a 
minhag (custom) in Old 
France. People would 
make their aron (coffin) 
from the wood of their 
table. This was to 
demonstrate that a man 
takes nothing with him 

from this world except the tsedaka that 
he gave and the food he served to others 
on his table.” 
“Wow. When I put that question on the 
table, I got much more of an answer than 
I bargained for. Our table is an important 
piece of furniture.” 
“May it always be filled with blessing.” 
 
Kinderlach . . . 
Someday you will get married and move 
into your own home. Make sure you have 
a nice, big table. One with plenty of room 
for guests. The Gemora (Berachos 54b) 
states that one who lengthens his table 
(and serves many guests) lengthens his 
days and years. The Shulchan in the Mish-
kan was the vehicle of blessing for the 
world. Our shulchan is the source of 
atonement and long life. Treat it with the 
respect that it deserves. It is much more 
that a piece of furniture. It is a holy place 
of mitzvos, atonement, and long life. 
 

IInnssiiddee  aanndd  OOuutt  
““AAnd so we see that this p’shat in 

Rashi can answer the thirteen questions 
that we asked from these seven Gemo-
ras.”

The talmidim look at each other in 
amazement. 
“That shiur (lecture) was absolutely bril-
liant.”
“I agree. It was a masterpiece. The Rebbe 
is a true talmid chochom in every sense of 
the word. We have not discovered any 
subject in Torah that he does not know 
fluently.”
“It’s no wonder. He learns day and night. 
He delves into every gemora deeply and 
reviews it many, many times.”
“I have another way to identify him as a 

true talmid chochom.”
“What is that?”
“He has exemplary middos (character 
traits). He is so patient with all of the 
talmidim (students). Although they are far 
below his level in Torah learning, he takes 
the time to patiently explain even the 
simplest points to them.”
“Now that you mention it, I notice other 
outstanding middos. He is warm and 
friendly to everyone, greeting them with a 
smile. He is so reserved, never asserting his 
authority or flaunting his greatness. Even 
his movements are so gentle and thought 
out. He carries himself so humbly.”

““HHe is like the Aron Kodesh!”

“What an unusual statement. Why do 
you say that? And furthermore, what do 
his good middos have to do with his be-
ing a talmid chochom?” 
“The two questions have one answer. 
Look in the parasha, where the Torah 
describes the Aron Kodesh. ‘You shall 
make the aron of shittim wood...and you 
shall coat it with pure gold outside and 
inside’ (Shemos 25:10,11).” 
“One minute. I understand the reason for 
the outside coating of pure gold. It will 
beautify the Holy Ark. However, why 
does the inside have to be gold? No one 
ever sees that.” 
“Brilliant! The Gemora (Yuma 72b) ad-
dresses this point. ‘Any talmid chochom 
whose inside is not like his outside is not 
a talmid chochom.’ What are the inside 
and outside referring to? The Keli Yakar 
on the parasha elaborates. Those who 
learn Torah must take special care to pu-
rify their hearts. Hashem Alone can look 
into a person’s heart. A person must sin-
cerely become an embodiment of the 
wisdom that he learns. That is a truly wise 
man, a genuine talmid chochom.” 
“I see. One’s thoughts, emotions, and 
actions must be as well thought out as his 
Torah learning. Giving a brilliant shiur is 
only part of the story. One must be bril-
liant in his middos also.” 
“Well said. We should all become living 
examples of the Aron Kodesh – inside and 
out.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
Growing up to be a talmid chochom is a 
lofty goal in life. You should merit achiev-
ing it. As you know, much serious learning 
is required. Just as important is the work 
on perfecting ones middos. Patience, 
mercy, kindness, perseverance, under-
standing, seriousness, as well as many 
other middos all require effort to improve. 
That is part of growing in Torah. A true 
talmid chochom is as brilliant in his mid-
dos as he is in his Torah knowledge. Be-
come a real talmid chochom – inside and 
out. 

Parashas Terumah ט"עשת המורתתשרפ

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

המורתילוחקיולארשיינבלארבד
Speak to Bnei Yisrael, and they shall take for Me a portion. (25:2)

Shlomo Hamelech says in Sefer Koheles (12:1), U’z’chor es 
Borecha b’yimei bacharusecha, ad asher lo yavou yimei ha’raah, 
v’higiu shanim asher tomar ein li bahem cheifetz, “So remember 
your Creator in the days of your youth, before the end days come, 
and those years arrive of which you will say, ‘I have no pleasure in 
them.’” Mar Ukva says (Kesubos 67b), “Bring me my charity 
records… my provisions are light and the way is long…” He went 
ahead and lavished half his assets on charity. The Maharasha
explains that tzedakah, giving charity (as in v’yikchu li terumah, “Take 
for Me a portion”), saves one from the judgment of Gehinnom (it 
will spare him from Purgatory) in Olam Habba, the World to Come. 
Thus, Mar Ukva was concerned that he had not given sufficient 
tzedakah. 

The story is told concerning a Rosh Yeshivah from Eretz 
Yisrael who travelled to America to raise badly needed funds for his 
yeshivah. He visited a prominent philanthropist who had in the past 
given him a fairly decent sum. This time, the Rosh Yeshivah asked 
him to raise his contribution. The response was negative. The man 
claimed that he had already allocated his funds to other yeshivos. He 
had limited funds to go around. (We must underscore that the man’s 
funds were not that limited. He, however, had placed a limit on his 
charitable contributions.)

A number of years passed, and the Rosh Yeshivah made 
another trip to America. He once again met with the same 
philanthropist. This time the man was only too pleased to open up 
his wallet and give a sizable contribution. Surprised, the Rosh 
Yeshivah asked, Mah nishtanah? “Why is this time different than 
other instances when I asked you for an increase and the response 
was negative? My yeshivah has not changed. Indeed, my needs are 
greater, but I am certain that is not the reason that you are granting 
me the increase.” 

When the man heard the question, he replied, “Let me 
share with you an incident that altered my entire perspective on 
tzedakah allocations. I realised that the money I have accrued in my 
life has a higher purpose than I had originally planned. I am in the 
linen business. I purchase expensive linen in Asia, then refine and 
remanufacture it in the states. On my last trip to India, I was involved 
in a bad car accident (apparently, he did not have his identification 
with him,) during which I sustained a serious brain injury which 
impaired my memory. For an entire year, I had no idea who I was 
and from where I originated. Someone informed my family (based 
upon the misinformation in India) that my injuries had been fatal. 
My children were sad and promptly proceeded to divide my 
holdings, which were extensive. 

“One year passed, and, after treatment, my memory 
returned. I flew back to my home. My first stop was to a shul to 
bentch gomeil, recite the blessing of thanksgiving. I noticed a sign 
that had the rate schedule for Kaddish recital by the shul’s sexton.
(Many of these synagogues financed their operations through the 
funds generated by the recitation of Kaddish.) For five hundred 
dollars, Kaddish was recited for the entire year of mourning. This 
included annual yahrzeit Kaddish and tikkun (cake and beverage on 
that day; l’chaim, wishing another Jew “to life” is considered a 

worthy merit for the deceased). Two hundred dollars covered 
Kaddish for the year, but did not include yahrzeit. One hundred 
dollars would garner Kaddish for the shloshim, first month, 
accompanied by some Mishnayos study. Twenty dollars would cover 
Kaddish for a month with no accompanying Torah study. How 
shocked I was to see that my sons had ‘splurged’ and paid a paltry 
twenty dollars for Kaddish. That is all I was worth to them, despite 
the millions that I had left to them. At that moment, I decided that I 
would no longer concern myself with providing for my children’s 
financial stability. I would now start worrying about myself. This is 
when I decided to open up my coffers and contribute more to 
tzedakah. 

“When my children discovered that I was actually alive, 
their looks of joy were marred by ambivalence. On the one hand, 
they were happy that I was alive; on the other hand, their financial 
portfolios were about to decrease greatly. I compromised by taking a 
little from each one of them, and Hashem guided and blessed my 
investments, returning me to my previous state of wealth. I now 
plan for my future, and there is only one way to do this: by giving 
tzedakah.”

בהזרזוילעתישעוונפצתץוחמותיבמרוהטבהזותאתיפצו
ביבס

You shall cover it with pure gold, from inside and from outside you 
shall cover it, and you shall make on it a golden diadem all around. 

(25:11)

Rashi explains that the zer, diadem, was a sort of crown, 
going all the way around to the top of the Aron, above its edge… This 
zer, crown, is a symbol for the Kesser Torah, Crown of the Torah. In 
Pirkei Avos 4:13, Rabbi Shimon says: “There are three crowns: the 
crown of Torah; the crown of Kehunah, the Priesthood; the crown of 
Malchus, Kingship; and the crown of a shem tov, a good name, goes 
above them.” The question is obvious. The Mishnah states that 
there are three crowns, and then mentions a fourth crown, the 
crown of a good name. 

At first glance, we might say that the Tanna teaches that 
three crowns are on the bottom/below the crown of a good name, 
which transcends them. This is not compatible with the statement 
made in the Midrash (Shemos Rabbah 24) that places Kesser Torah
above all crowns. One who merits – who is worthy of achieving – the 
crown of Torah is considered as if he has acquired the other crowns 
as well. This indicates that the crown of Torah achievement is the 
most prestigious of them. 

The Alshich HaKadosh observes that the Tanna did not say 
that the kesser shem tov transcends over all of them; rather, he says 
the kesser shem tov is above (their backs) them.” A shem tov, good 
name, is acquired by performing maasim tovim, good deeds. Pirkei 
Avos is teaching us that the good deeds one carries out must rest 
upon the crowns of Torah, Kehunah and Malchus. One who studies 
Torah, but does not perform good deeds; learns, but ignores the 
plight of those who are unfortunate; his crown of Torah is not 
considered to be a crown. He is unworthy of such an honour. 
Likewise, the coronation of an individual who has either been born 
into or has ascended the throne of monarchy, is of no merit if he 
does not act kindly to those in need. The Kohen who is born into the 
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Deciphering the Enigmatic Words of Rabbi Yochanan

I Sold Fields and Vineyards that Were Created in Six Days 
to Acquire the Torah that Was Given in Forty Days

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

can be rearranged to spell "תורה  alluding to the Torah—"מ' 
that was given over a period of forty days. In other words, 
the divine command to “bring Me a terumah” is, in essence, 
HKB”H’s appeal that we engage in the study of Torah, the 
precious commodity that was given over a forty-day period.  
This explains very nicely why the Midrash cites the passuk in 
Mishlei: "תעזובו אל  תורתי  לכם  נתתי  טוב  לקח   This also explains  ."כי 
how this mitzvah applies even today, even though we no longer 
have a Beis HaMikdash.  For, although, we no longer donate a 
“terumah” for the maintenance of the Beis HaMikdash, we are 
still obligated to fulfill the divine appeal to study the Torah that 
was given over forty days—״תרומה-תורה מ׳״.  

Every Jew Can Function Like a Levi

I would like to propose an explanation for the seeming 
redundancy in HKB”H’s request.  He begins His divine command 
with the words: "תרומה לי   then he concludes the divine ;"ויקחו 
command as follows: "תרומתי את  תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל    ."מאת 
The command to take the terumah is stated twice.  We can 
suggest that HKB”H is alluding to the illuminating words of the 
Rambam that we should all take to heart and remember at all 
times (Hilchos Shemitah V’Yovel 13, 10-13): 

“All of shevet Levi are cautioned against receiving 
an inheritance in the land of Canaan.  Similarly, they are 
cautioned not to take any part of the spoils, when they 
conquer the cities, as it states (Devarim 18, 1): “The kohanim, 
the leviim, all of shevet Levi, should not have a portion 
and an inheritance among Israel”—neither a portion of 

In this week’s parsha, parshas Terumah, it is fitting that 
we examine the opening pesukim.  Addressing the donations 
to the building of the Mishkan, it states (Shemos 25, 1): וידבר" 

 ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו

 Hashem spoke to Moshe, saying: Speak—לבו תקחו את תרומתי"
to Bnei Yisrael and they shall take to Me a portion, from 
every man whose heart will motivate him you shall take 
My portion.  Our sacred sefarim teach us that everything that 
is recorded in the Torah is eternal and is relevant to each and 
every generation.  Hence, it behooves us to explain how HKB”H’s 
request—“they shall take to Me a terumah”—applies to every 
Jew even today.  

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing an elucidation in the Midrash.  Chazal teach us that 
in this passuk, HKB”H is beseeching Yisrael to study Torah (S.R. 
33, 1): 

"ויקחו לי תרומה. הדא הוא דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, 

אל תעזובו את המקח שנתתי לכם".

“They shall take to Me a terumah.”  It is written (Mishlei 
4, 2): “For, I have given you a precious commodity; do not 
forsake My Torah.”  At first glance, the connection between 
HKB”H’s request—to bring Him a terumah—and His appeal to 
Yisrael not to forsake the Torah is not obvious.  

To clarify the matter, let us refer to the commentary of 
the Ba’al HaTurim.  He points out the following allusion in the 
passuk: "תרומה - אותיות מ' תורה"—the letters of the word "תרומה" 

Shvilei Pinchas
R’ Pinches Friedman
(English & Hebrew)

 

  

447.349 

 'עוטה אור כשלמה' 
‘Covering with light as with a garment’ 

Did it ever happen to you that you accidentally took someone 
else’s coat? This happened to me as well at a simcha hall, and I put 
on someone else’s coat and I left the hall. 
It was only the next day that I realized that the coat that I was 
wearing was not mine. Now, I was at a loss of when this happened 
since I was in a number of places the day before and I could not 
remember where I made the mistake. 
I took off the coat and looked in the pockets to see if there was a 
name or a phone number, but I did not find anything. Since there 
are many chasidishe coats that look alike, this mistake is very 
common. But in general, most people write a phone number 
inside. I relied on this that whoever took my coat would call me 
since I sewed my phone number in an eye-catching place in the 
coat. 
I did not use the exchanged coat, but I also did not receive a phone 
call for my coat.  
A week went by, then two weeks, a month and more and I tried 
doing some soul searching why my coat was hidden from me for 
more than a month, until, having no other choice, I bought a new 
coat. 
The next day I received a phone call of hashavas aveida that 
someone found my old coat. 
I was curious to see if they knew who had lost his coat, and with 
amazing hashgacha they did know, and I was able to return the 
lost coat. Just that day, my daughter was visiting, and she heard 
the whole story and she asked me what I was going to do with two 
coats. She suggested that her husband did not have a good coat 
and he did not have the money to buy a new coat. I immediately 
gave her the old coat that was still in like-new condition and my 
son-in-law was pleased with the present. A good coat in the 
perfect size. 
I too gained in that I understood that all the Creator wanted from 
me was to get a nice coat for my son-in-law and because of this all 
these events had to take place. 

 צ.ה.
 

Terumah 
5779 

Two and a half amos – אמתיים וחצי 
It is told about the Chofetz Chaim zy”a who had a custom in his 
yeshiva in Radin, that every evening at exactly 10:00 o’clock, 
he would turn out all the lights in the yeshiva, and he told 
everyone to go to sleep. He wanted them to have a good 
night’s sleep so that they could get up early in the morning. 
But the boys did not know his intent and some of them would 
turn the lights back on after the Chofetz Chaim left the yeshiva. 
After a short while, he returned to the Bais Midrash and he 
saw that the students had come back and had turned the lights 
back on. The thing repeated itself several times, and when he 
saw that the boys did not understand him, he told them: 
“Come, and I will explain the matter to you. Obviously, you 
think that I want you to stop learning and being involved in 
Torah. You should know that you are mistaken. Just the 
opposite, I am only looking out for your benefit and I will 
explain myself. 
“In truth, how is it at all possible for the yetzer hara to grab 
hold of any boy in the yeshiva of Radin? Immersed in the world 
of the Torah, even going about all day long while wearing 
Tefillin, this is where the yetzer will find its opening. It can 
come to the boys and tell them that they should learn another 
hour or two at night. This is how it will stretch the rope, and 
they will not have their strength. They will become ill in both 
body and soul, and they will have to go back to their homes. 
This is how it will accomplish its goal, for the moment that the 
boy leaves the yeshiva, he does not always return to it, and the 
yetzer is able to do as it pleases.” The Chofetz Chaim 
concluded and said, “Will we help it destroy us?!” 
The Gemara (Sanhedrin 29a) states: ‘From where do we learn 
that one who adds to Hashem’s words actually detracts from 
them? Rav Mesharshia said from here (25:10)  אמתיים וחצי'
 two amos and a half its length’. This means that with a‘ – ארכו'
slight change to the word 'אמתיים' [two amos] it can become 
 .[two hundred] 'מאתיים'
Even in spiritual matters, before a person takes upon himself 
great tasks, he must investigate if this is truly the right level for 
him, if he has the right strength for this. For if not, then it is 
possible that all the ‘elevations’ that he attains are from the 
yetzer hara, and its entire purpose is to make him completely 
fall. Therefore, many times it is better for the person to take 
on less, that is commensurate with his abilities, and he should 
not do things that are too great and too difficult. Of course, we 
must always check ourselves if we can truly do these things, 
and in this way b’ezras Hashem we will elevate and not be in 
the category of ‘one who adds, actually detracts’. 

- Tiv HaTorah Terumah 
 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz

(English & Hebrew)
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he building of the Mishkan, as well as Kabolas 
Hatorah in Parshas Yisro, refer to the concept of 
being Kodosh (holy). Kedusha is mostly used to 

refer to someone, or something, as being holy. However, it 
is also used in the context of marriage, as in a husband is 
Mekadeish his wife. I want to offer a translation which offers 
more insight into what Hashem expects when He describes 
Klal Yisroel as being holy to Him.
 
The Akeidas Yitzchok writes that the words Asher Kid'shonu 
B’mitzvosov, Who has made us holy with Mitzvohs, means: 
Hashem was Mikadeish Klal Yisroel, and instead of a ring for 
the kidushin, he gave us Mitzvohs. The Mitzvohs are what 
created the marriage. A similar theme is found in a Posuk in 
Hoshei’a, V’eirastich Li L’olam, Hashem has created a status 
of Eirusin (the first stage of marriage), forever.
 
There are multiple other references in Tanach that show that 
the relationship between Hashem and Klal Yisroel is one of 
a marriage. We find Hashem referring to divorce documents 
when He is angry at Klal Yisroel. The Akeida considers Eretz 
Yisroel to be the Nadunia, the gift traditionally given by the 

Kallah, the bride, to bring into the marriage.
 
I have learned that one of the more damaging aspects of 
any relationship is when the two sides have a different 
understanding of what the relationship is supposed to be. I 
may consider someone to be an acquaintance, but the other 
person considers me to be a close friend. It is easy to see 
how this relationship will not be sustainable.
 
Our relationship with Hashem poses the same challenge. 
He sees our relationship with Him as one of an intimate 
kind, similar to marriage. However, many people see their 
relationship with Hashem, if they have even thought about 
it, as one of a “power” above them, telling them what to do. 
Such a relationship is not sustainable.
 
Readers should consider what their personal relationship 
with Hashem is, and act accordingly. As it says in Parshas 
Terumo, V’shochanti B’sochom, Hashem will dwell in their 
midst, not as a ruler but as a part of a family. Who can ask for 
more? Take advantage of the opportunity.
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Terumah 

Turning Ourselves into Sanctuaries 

Sefer Yetzirah, the Kabbalistic text attributed to Avrohom Avinu, discusses in great detail how Hashem 
used the letters of the Alef-Bais to create the world. Sefer Yetzirah states, “He engraved them, carved 
them, permuted them, weighed them, and transposed them.” We see this with the word terumah.  

The Chidah points out that the letters of terumah can be rearranged to spell the word hamussar, the 
rebuke. In fact, the word temurah, which has the same letters as terumah, means to transpose, from 
the word hame’er. Lashon Hakodesh is the only language in the world in which such letter 
transformations lead to such amazing insights. 

This week’s parsha discusses in extremely precise detail the physical structure called the Mishkan - 
literally, dwelling place - and the vessels to be constructed for it. 

The four main vessels were the Aron, the Shulchan, the Menorah and the Mizbeiach.  

The Aron contained the Luchos, on which were written the Aseres Hadibros. They were placed in the 
Kodesh Hakodoshim, the Holy of Holies.  

The next item was the Shulchan. Twelve loaves of bread were placed on it in two columns of six loaves 
each. This signified the importance of work, earning a living.  

The Menorah was placed not in the inner chamber, but outside of the Kodesh Hakodoshim. This showed 
that the Torah has its own light.  

Finally, the Aron was made of wood that came from trees that were planted by Yaakov Avinu, who 
prophetically saw the need for this wood in the desert. He gave instructions to have these trees taken 
when the Bnei Yisroel left Egypt after his death. 

However, before the construction plans for these items are described, the Torah mentions what appears 
to be a very strange directive: “They shall make a sanctuary for Me, so that I may dwell among them. 
Like everything that I shall show you, in the form of the Tabernacle and the form of all its vessels, and 
so shall you do.” 

Mizmor L'Dovid
R’ Dovid Gurwitz

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

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

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

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

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

מפעילים בתי חב"ד ברחבי הארץ.

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

9302030־03.

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

לחודש ה נכנסנו  שבוע 
התשו חודש  ־אלול, 

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

הנוראים.

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

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

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

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

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

לגשת אליו ולשטוח את בקשותיו.

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

ומיוזעים, מחוספסים ועממיים.

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

גם אם איננו מושלמים ומלאים מגרעות.

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

הרחמים, ולכן אלה ימי אהבה יקרים מפז.

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

רוחני, עליון.

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

ומתוקה.

זמני השבוע

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1650 מס'  גיליון  ׀   17.8.18 ׀  התשע"ח  באלול  ו'  ׀  שופטים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 
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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
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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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447.349 

 'עוטה אור כשלמה' 
‘Covering with light as with a garment’ 

Did it ever happen to you that you accidentally took someone 
else’s coat? This happened to me as well at a simcha hall, and I put 
on someone else’s coat and I left the hall. 
It was only the next day that I realized that the coat that I was 
wearing was not mine. Now, I was at a loss of when this happened 
since I was in a number of places the day before and I could not 
remember where I made the mistake. 
I took off the coat and looked in the pockets to see if there was a 
name or a phone number, but I did not find anything. Since there 
are many chasidishe coats that look alike, this mistake is very 
common. But in general, most people write a phone number 
inside. I relied on this that whoever took my coat would call me 
since I sewed my phone number in an eye-catching place in the 
coat. 
I did not use the exchanged coat, but I also did not receive a phone 
call for my coat.  
A week went by, then two weeks, a month and more and I tried 
doing some soul searching why my coat was hidden from me for 
more than a month, until, having no other choice, I bought a new 
coat. 
The next day I received a phone call of hashavas aveida that 
someone found my old coat. 
I was curious to see if they knew who had lost his coat, and with 
amazing hashgacha they did know, and I was able to return the 
lost coat. Just that day, my daughter was visiting, and she heard 
the whole story and she asked me what I was going to do with two 
coats. She suggested that her husband did not have a good coat 
and he did not have the money to buy a new coat. I immediately 
gave her the old coat that was still in like-new condition and my 
son-in-law was pleased with the present. A good coat in the 
perfect size. 
I too gained in that I understood that all the Creator wanted from 
me was to get a nice coat for my son-in-law and because of this all 
these events had to take place. 

 צ.ה.
 

Terumah 
5779 

Two and a half amos – אמתיים וחצי 
It is told about the Chofetz Chaim zy”a who had a custom in his 
yeshiva in Radin, that every evening at exactly 10:00 o’clock, 
he would turn out all the lights in the yeshiva, and he told 
everyone to go to sleep. He wanted them to have a good 
night’s sleep so that they could get up early in the morning. 
But the boys did not know his intent and some of them would 
turn the lights back on after the Chofetz Chaim left the yeshiva. 
After a short while, he returned to the Bais Midrash and he 
saw that the students had come back and had turned the lights 
back on. The thing repeated itself several times, and when he 
saw that the boys did not understand him, he told them: 
“Come, and I will explain the matter to you. Obviously, you 
think that I want you to stop learning and being involved in 
Torah. You should know that you are mistaken. Just the 
opposite, I am only looking out for your benefit and I will 
explain myself. 
“In truth, how is it at all possible for the yetzer hara to grab 
hold of any boy in the yeshiva of Radin? Immersed in the world 
of the Torah, even going about all day long while wearing 
Tefillin, this is where the yetzer will find its opening. It can 
come to the boys and tell them that they should learn another 
hour or two at night. This is how it will stretch the rope, and 
they will not have their strength. They will become ill in both 
body and soul, and they will have to go back to their homes. 
This is how it will accomplish its goal, for the moment that the 
boy leaves the yeshiva, he does not always return to it, and the 
yetzer is able to do as it pleases.” The Chofetz Chaim 
concluded and said, “Will we help it destroy us?!” 
The Gemara (Sanhedrin 29a) states: ‘From where do we learn 
that one who adds to Hashem’s words actually detracts from 
them? Rav Mesharshia said from here (25:10)  אמתיים וחצי'
 two amos and a half its length’. This means that with a‘ – ארכו'
slight change to the word 'אמתיים' [two amos] it can become 
 .[two hundred] 'מאתיים'
Even in spiritual matters, before a person takes upon himself 
great tasks, he must investigate if this is truly the right level for 
him, if he has the right strength for this. For if not, then it is 
possible that all the ‘elevations’ that he attains are from the 
yetzer hara, and its entire purpose is to make him completely 
fall. Therefore, many times it is better for the person to take 
on less, that is commensurate with his abilities, and he should 
not do things that are too great and too difficult. Of course, we 
must always check ourselves if we can truly do these things, 
and in this way b’ezras Hashem we will elevate and not be in 
the category of ‘one who adds, actually detracts’. 

- Tiv HaTorah Terumah 
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HaKadosh Baruch Hu bestows on every person certain abilities that 
he can utilize to serve Him. The same Creator Who wants one 
person to serve Him with mighty powers wants another person to 
serve Him with weaker powers. He does not want us to exert more 
effort than we are capable of. HaKadosh Baruch Hu wants all kinds 
of service. There is a service that is categorized as ‘gold’ which He 
seeks from those able to do this. There is also a service categorized 
as ‘copper’ which He seeks from someone with lesser abilities, [the 
truth is that we do not know which service is more important and 
categorized as ‘gold’ and which service is less and categorized as 
‘copper’], but if the person strives and wants to do things that are 
beyond his ability he is liable to lose everything. He cannot attain 
the lofty service, and by wanting to attain this he wastes his time 
from doing something that he truly can do. 
When a person recognizes the plots of the yetzer and he comes to 
the realization that he has to serve his Creator with his own 
temperament and capability, then, over time he will come to the 
greatness that is appropriate for him. HaKadosh Baruch Hu knows 
the root of every person, and the work that he must do to correct 
and complete himself, for if he were graced with great powers and 
talents, he might have been able to serve Hashem with all sorts of 
lofty services. However, he would not have merited his correction as 
this is only found with the service befitting his temperament. This is 
the intent of the Tzaddikim that explained the posuk (Bereishis 
 and Lot went up from Tzoar’ meaning that‘ – 'ויעל לוט מצוער' (19:30
he arose from small things [tzoar meaning minimal]. If a person does 
not crave for greatness, and he serves his Creator as required of 
him, it is only then that he elevates and over time, he will sense the 
amazing illumination. 
This matter was very recognizable in the ways of HaGaon Avi Mori 
zt”l whose yahrzeit falls out during these days [2 Adar 5775]. Even 
though he was an amazing Gaon in Torah, still, he considered even 
a small mitzvah as significant. He would often fill his time with 
these little services. Every small mitzvah or service was worth a 
fortune to him. Even when he could have been delving in the 
depths of Torah when he had the strength, and even those times 
when he was already weak, or for some other reason he was not 
able to delve into the Torah of Hashem, he would always carry 
small seforim in his bag to fulfill the mitzvah of learning Torah. 
Similarly, he always tried to fulfill the simple mitzvos that seemed 
small, because he recognized their great worth. He always tried to 
answer ‘amein’ and ‘yehei shmei rabbah’ and he always tried to 
fulfill every mitzvah for the right reason [lishmah]. Before every 
easy mitzvah, we would see how he would prepare to fulfill it. 
Every week before he would make havdala we would hear him 
whisper to himself ‘to give satisfaction to the Creator Yisbarach 
Shemo’. It was implanted in him that every little act was to bring 
satisfaction to Above, and he would often quote the Chofetz Chaim 
that if a person arranged for a worker to come to his house, he 
would have to pay his wages at the end of the job. Then when 
doing this why not bear in mind that this fulfills the mitzvah of 
 you shall pay his wages on his day’ (Devorim‘ – 'ביומו תתן שכרו'
24:15). If the person does not think about it, then he does not 
fulfill the mitzvah. This applies to every mitzvah. The majority of 
people do good things, but, since they do not see the value of what 
they are doing they do not bear in mind they are doing a mitzvah 
and we find that they lose the mitzvah. Only if one thinks about 
and assesses every little deed, he will fill his sack with many 
mitzvos. These ways should be a light unto our feet, and he should 
be an advocator for us up above for good. 
 

The value of any service - ערכה של כל עבודה 
 
תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו  ו ליחדבר אל בני ישראל ויק 

-)כהף ונחשת: ם זהב וכס: וזאת התרומה אשר תקחו מאתאת תרומתי
ג(-ב  

Speak to the Children of Israel and they shall take to Me a portion, 
from every man whose heart will motivate him you shall take My 
portion. This is the portion that you shall take from them: gold, 
silver, and copper. (25:2-3) 
We see from these passages that many items were needed for the 
construction of the Mishkan, among them, some were expensive 
and some not so much. Just as it required gold, it also needed 
copper. It also needed goat hair and other items detailed in the 
passage. All this was so that every Jew could give a portion needed 
for the construction of the Mishkan. If all that was needed to 
construct the Mishkan was gold and other expensive items, then 
the poor would not be able to contribute to the construction. Since 
HaKadosh Baruch Hu wanted everyone to take part in the Mishkan 
so that its influence would be over everybody, therefore, He asked 
that each person give according to his means. 
This teaching applies in general to the service. HaKadosh Baruch Hu 
only asks of a person to do the service that is appropriate for him. A 
person should not leap to a level higher than his ability and status. 
Sometimes a person sees someone else, and how much he is 
achieving in Torah and service, for example, he sees how easy it is 
for another person to delve into a complex and intricate sugya 
[topic] and in a short time every detail is clear to him. Or how 
someone can stand in prayer and focus on every word that comes 
out of his mouth and he merits the illumination of Tefillah, and he 
says the words with an outpouring of the soul and the one who sees 
this says to himself, ‘I can do this too’ since he too, desires this 
amazing achievement. Therefore, he tries to emulate him, and he 
tries to learn harder or he tries to improve the service of Tefillah, 
but his heart breaks within him when he sees that he is not 
successful in attaining this illumination. He does not have the clarity 
of the sugya, and he cannot pray with an outpouring of the soul. He 
is liable to come to the wrong conclusion that he is not a 
companion to those who serve Hashem Yisbarach. So, it is not 
incumbent on him to set aside time for Torah and Tefillah chas 
v’chalilah. However, he must know that he is mistaken, and this is 
only a plot of the yetzer. It is hard for the yetzer to come and entice 
the person to turn away from his obligation in the world since the 
person believes in ‘reward and punishment’ he will not heed it since 
he knows that he is considered a ‘servant’ of his Creator. He must 
serve Him with the ‘yoke of the Kingdom of Heaven’. Therefore, the 
yetzer found a ‘solution’ to trap the innocent. Instead of enticing 
him by being lax with his service to his Creator, it tries to lessen his 
worth and the worth of his service to his Creator. It tells him: “Is 
this how you serve your Creator? Come and I will show you a 
chapter of your service. See how so-and-so dives into the depths of 
the sea of Talmud and brings up pearls. His efforts cause the paths 
of Talmud to be illuminated before him and if you want to serve 
your Creator, you have to do the same thing like him.” But the 
yetzer knows that that these words are too difficult for the person 
to take to heart, since he will work harder than he is able to, and 
when he sees that he fails, he will be disgusted with the service to 
his Creator, and then he will not even desire the service that he is 
able to do since he has already removed himself by diminishing the 
value [worth] of his service. 

But the truth of the matter is that it is incumbent on the person to 
know that this is not what Hashem Yisbarach wants. 
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Deciphering the Enigmatic Words of Rabbi Yochanan

I Sold Fields and Vineyards that Were Created in Six Days 
to Acquire the Torah that Was Given in Forty Days

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

can be rearranged to spell "תורה  alluding to the Torah—"מ' 
that was given over a period of forty days. In other words, 
the divine command to “bring Me a terumah” is, in essence, 
HKB”H’s appeal that we engage in the study of Torah, the 
precious commodity that was given over a forty-day period.  
This explains very nicely why the Midrash cites the passuk in 
Mishlei: "תעזובו אל  תורתי  לכם  נתתי  טוב  לקח   This also explains  ."כי 
how this mitzvah applies even today, even though we no longer 
have a Beis HaMikdash.  For, although, we no longer donate a 
“terumah” for the maintenance of the Beis HaMikdash, we are 
still obligated to fulfill the divine appeal to study the Torah that 
was given over forty days—״תרומה-תורה מ׳״.  

Every Jew Can Function Like a Levi

I would like to propose an explanation for the seeming 
redundancy in HKB”H’s request.  He begins His divine command 
with the words: "תרומה לי   then he concludes the divine ;"ויקחו 
command as follows: "תרומתי את  תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל    ."מאת 
The command to take the terumah is stated twice.  We can 
suggest that HKB”H is alluding to the illuminating words of the 
Rambam that we should all take to heart and remember at all 
times (Hilchos Shemitah V’Yovel 13, 10-13): 

“All of shevet Levi are cautioned against receiving 
an inheritance in the land of Canaan.  Similarly, they are 
cautioned not to take any part of the spoils, when they 
conquer the cities, as it states (Devarim 18, 1): “The kohanim, 
the leviim, all of shevet Levi, should not have a portion 
and an inheritance among Israel”—neither a portion of 

In this week’s parsha, parshas Terumah, it is fitting that 
we examine the opening pesukim.  Addressing the donations 
to the building of the Mishkan, it states (Shemos 25, 1): וידבר" 

 ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו

 Hashem spoke to Moshe, saying: Speak—לבו תקחו את תרומתי"
to Bnei Yisrael and they shall take to Me a portion, from 
every man whose heart will motivate him you shall take 
My portion.  Our sacred sefarim teach us that everything that 
is recorded in the Torah is eternal and is relevant to each and 
every generation.  Hence, it behooves us to explain how HKB”H’s 
request—“they shall take to Me a terumah”—applies to every 
Jew even today.  

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing an elucidation in the Midrash.  Chazal teach us that 
in this passuk, HKB”H is beseeching Yisrael to study Torah (S.R. 
33, 1): 

"ויקחו לי תרומה. הדא הוא דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, 

אל תעזובו את המקח שנתתי לכם".

“They shall take to Me a terumah.”  It is written (Mishlei 
4, 2): “For, I have given you a precious commodity; do not 
forsake My Torah.”  At first glance, the connection between 
HKB”H’s request—to bring Him a terumah—and His appeal to 
Yisrael not to forsake the Torah is not obvious.  

To clarify the matter, let us refer to the commentary of 
the Ba’al HaTurim.  He points out the following allusion in the 
passuk: "תרומה - אותיות מ' תורה"—the letters of the word "תרומה" 
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the spoils nor an inheritance in the land . . . Because they 
were designated to serve Hashem, to minister unto Him 
and to instruct the public in His just paths and righteous 
judgments, as it states (ibid. 33, 10): “They shall teach Your 
laws to Yaakov and Your Torah to Yisrael.”  Therefore, they 
were divorced from the ways of the world; they do not wage 
war like the remainder of the Jewish people . . . Rather, 
they are Hashem’s army, as it says (ibid. 11): “Hashem has 
blessed His legion” and He, Blessed is He, provides for 
them, as it states (Bamidbar 18, 20): “I am your portion and 
your inheritance.”  

Not only shevet Levi, but any one of the inhabitants 
of the world whose spirit generously motivates him, and 
who understands with his wisdom to set himself aside and 
stand before Hashem to serve Him and minister to Him 
and to know Hashem, proceeding justly as G-d made him, 
removing from his neck the yoke of the many calculations 
which people seek; he is sanctified as holy of holies and 
Hashem will be his portion and heritage forever and will 
provide what is sufficient for him in this world like He 
provides for the kohanim and the leviim . . .” 

Now, this enlightens us with regards to HKB”H’s request: 
 He is appealing to us to engage in the  ."ויקחו לי תרומה" - תורה מ'
study of Torah, which was given over a period of forty days, like 
the kohanim, who are sustained by terumah and do not engage 
in the mundane pursuits of Olam HaZeh.  Yet, to prevent us 
from misinterpreting this command as an appeal only to the 
kohanim and leviim from shevet Levi, who are divorced from 
the everyday matters of Olam HaZeh, HKB”H immediately 
adds: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"—from every man 
whose heart will motivate him, you shall take My portion.  
As we learned from the Rambam, every Jew who is so inclined 
can be like a member of shevet Levi.  

Notwithstanding, it still behooves us to explain why HKB”H 
formulated this command with an allusion to the fact that the 
Torah was given over forty days— 'תורה מ.  If the Torah had not 
been given over a period of forty days, would we be any less 
obligated to study the Torah?  

We can explain the matter simply by referring to Moshe 
Rabeinu’s statement to Yisrael (Devarim 9, 9): בעלותי ההרה לקחת" 

 לוחות האבנים לוחות הברית אשר כרת ה' עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים

שתיתי" לא  ומים  אכלתי  לא  לחם   when I went up onto the—לילה 

mountain to receive the tablets of stone, the tablets of the 
covenant that Hashem sealed with you, I remained on the 
mountain for forty days and forty nights; I did not eat bread 
and I did not drink water.  With this declaration, he wished to 
impress upon Yisrael that in order to achieve Torah insights and 
knowledge, it is imperative to separate oneself from matters of 
Olam HaZeh.  For, as Moshe indicates, even he only received 
the luchos after separating himself from all earthly needs and 
matters for forty days.  

This, in fact, is the message conveyed by the Gemara 
(Berachos 63b): עצמו שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  שאין   "מנין 

 from where—עליה, שנאמר )במדבר יט-יד( זאת התורה אדם כי ימות באהל"
do we know that words of Torah are not retained except by 
one who sacrifices himself for the sake of the Torah?  For it 
is stated (Bamidbar 19, 14): “This is the Torah of a man who 
dies in a tent.”  Tosafos comment in the name of the Midrash 
(Kesubos 104a): Until a person prays that Torah should 
enter his body, he should pray that delicacies should not 
enter his body.  It is clear, however, that we must still explain 
why HKB”H emphasizes the point that the Torah was given over 
a forty-day period--'תרומ"ה - תורה מ .  Without a doubt, this fact 
is significant.  

Rabbi Yochanan Would Sell All Earthly  
Possessions so that He Could Study Torah

It appears that we can explain the matter based on a 
fascinating story regarding Rabbi Yochanan’s self-sacrifice for 
the sake of Torah-study.  He sold all of his possessions, his field, 
his vineyard and his olive plantation (which he had apparently 
inherited), so that he could study Torah.  In fact, he did not leave 
himself anything to sustain him in his old age.  Here is the story 
as it appears in the Midrash (Shir HaShirim Rabbah 8, 8): 

Rabbi Yochanan would travel from Teveriah to Tzippori.  
Rabbi Chiya bar Abba would support him, allowing him to 
lean on his shoulder.  They came to a particular field.  Rabbi 
Yochanan said, “This field belonged to me, but I sold it so that 
I could devote myself to the study of Torah.”  They came to a 
particular vineyard.  Rabbi Yochanan said, “This vineyard 
belonged to me, but I sold it so that I could devote myself to the 
study of Torah.”  They came to a particular field of olives.  Rabbi 
Yochanan told him once again that he had sold it so that he 
could devote himself to the study of Torah.  Rabbi Chiya began 
to cry.  Rabbi Yochanan asked him why he was crying.  Rabbi 
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Chiya replied that he was crying, because Rabbi Yochanan had 
not left himself anything for his old age.  

At this point, Rabbi Yochanan said to him, “Chiya, my son, 
does what I did seem wrong and imprudent to you?  It says 
(Shemos 20, 11): "'ה עשה  ימים  ששת   Hashem created the—"כי 
world in six days; however, the giving of the Torah took forty 
days, as it says (ibid. 34, 28): "ויהי שם עם ה' ארבעים יום"—he was 
there with Hashem for forty days; it is also written (Devarim 
9, 9): ‘I remained on the mountain for forty days and forty 
nights.’”  When Rabbi Yochanan passed away, his generation 
cited the following passuk with respect to him (Shir HaShirim 
8, 7): “Were a man were to offer all the treasures of his 
home in exchange for love”—for, Rabbi Yochanan loved the 
Torah—“they would surely scorn him.”  

I have struggled for years to comprehend Rabbi Yochanan’s 
profound intent.  Why does he compare the number of days 
during which HKB”H created the world to the number of days 
during which the Torah was given to Yisrael?  He could have 
simply said that he sold his earthly possessions, which are 
only fleeting and temporary, for the Torah, which is eternal, 
belonging both to Olam HaZeh and Olam HaBa.  As we have 
learned in the Mishnah (Avos 6, 10): אין אדם  של  פטירתו   "שבשעת 

 מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים

בלבד".  When a man departs from this world, neither  טובים 
silver, nor gold, nor precious stones nor pearls accompany 
that man, but only Torah-study and good deeds.  

I Gave You the Torah 
 and I Cannot Bear to Part from It

I was struck by a wonderful idea concerning Rabbi 
Yochanan’s enigmatic words!  Let us refer to the passuk in 
this week’s parsha pertaining to the construction of the Beis 
HaMikdash (Shemos 25, 8): "בתוכם ושכנתי  מקדש  לי   they—"ועשו 
shall make Me a Sanctuary, so that I may dwell among them.  
In Techelet Mordechai, the brilliant Rabbi from Berzhan, ztz”l, 
presents a difficulty with this passuk based on the following 
Midrash (V.R. 2, 2): בכל מקום שנאמר 'לי' אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא" 

 is used, it does not change 'לי' wherever the term—לעולם הבא"
forever—not in Olam HaZeh and not in Olam HaBa.  That 
being the case, how can we reconcile the fact that this passuk 
employs the term 'לי'?  After all, the Beis HaMikdash—the 
Sanctuary—was destroyed; it did not stand forever.  

To reconcile this difficulty, let us refer to a tremendous 
chiddush found in the Midrash (S.R. 33, 1).  It explains that 
HKB”H commanded us to build the Beis HaMikdash, because 
His love for the Torah is so intense that He cannot bear being 
apart from it: 

"אמר הקב"ה לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו 

לי תרומה. משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש לילך 

לפרוש  היא,  יחידית  לך  שנתתי  בתי  ]המלך[,  לו  אמר  לאשתו.  וליטול  לארצו  לו 

ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה 

לי, שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם - שאיני יכול להניח 

את בתי. כך אמר הקב"ה לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש הימנה איני יכול, 

לומר לכם אל תטלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי 

שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש".

HKB”H said to Yisrael, “I sold you My Torah; in a sense, 
I was sold along with it,” as it says, “Take Me as a terumah.”  
It is analogous to a king who had only one daughter.  One 
of the other kings came and married her.  He requested to 
go to his land and to take his wife with him.  The king said 
to him, “My daughter that I gave you, is my only child.  I 
cannot bear being apart from her.  I also cannot tell you not 
to take her; for she is your wife.  So, please do me this one 
favor.  Wherever you go, provide a small dwelling, so that 
I can dwell near you.  For, I cannot be apart my daughter.”  
This is what HKB”H said to Yisrael: “I gave you the Torah.  
I cannot part from her; I also cannot tell you not to take 
her.  Instead, wherever you go, make Me a single house in 
which I will dwell”—as it states, “And they shall make Me a 
sanctuary.” 

We learn from here that HKB”H commanded us to build 
the Beis HaMikdash so that He could rest His Shechinah in the 
Kodesh HaKodashim between the two keruvim.  The keruvim 
stood atop the Aron that housed the two “luchos habrit,” which 
encompass the entire Torah.  Every word of Torah that HKB”H 
spoke to Moshe Rabeinu emanated from between the two 
keruvim.  As it is written in our parsha (ibid. 25, 22): 

"ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תתן את העדות אשר אתן 

אליך, ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון 

העדות את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל".

You shall place the lid (“kapores”) on the Aron from 
above, and into the Aron you shall put the Testimony that 
I shall give you. It is there that I shall arrange audience 
with you, and I shall speak with you from atop the lid, 
from between the two keruvim that are on the Aron of the 
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Testimony, all that I shall command you pertaining to Bnei 
Yisrael.  Rashi provides the following clarification: משה היה נכנס" 

יוצא ומשם  הכרובים,  לבין  השמים  מן  יורד  קול  הפתח  בתוך  שבא  וכיון   למשכן, 

 Moshe would enter the Mishkan; once—ונשמע למשה באהל מועד"
he passed through the entrance, a heavenly voice would 
descend from above to a point between the two keruvim; 
from there it emanated and was heard by Moshe in the Tent 
of Meeting (an alternate name for the Mishkan). 

HKB”H Suffices with Four Cubits 
 of Halachah in This World

Following this fascinating path, we will proceed to reconcile 
the difficulty posed with regards to the use of the term "לי" in 
the passuk: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".  Recall that according to 
the Midrash, this term implies that the Beis HaMikdash would 
stand forever.  Now, let us introduce what we have learned in 
the Gemara (Berachos 8a): להקב"ה לו  אין  המקדש  בית  שחרב   "מיום 

בלבד" הלכה  של  אמות  ד'  אלא   from the day that the Beis—בעולמו 
HaMikdash was destroyed, HKB”H only has four cubits of 
halachah in His world.  Let us propose an explanation based on 
what we have learned—that the purpose of the Beis HaMikdash 
was so that HKB”H would rest His Shechinah where the holy 
Torah was located.  

Now, at the time of the churban, the Shechinah vacated 
the Beis HaMikdash and ascended to her resting place in 
the heavens.  Regarding this departure, we find a haunting 
statement in the Gemara (R.H. 31a): מסעות עשר  יוחנן,  רבי   "אמר 

 Rabbi Yochanan said: The Shechinah made ten—נסעה שכינה"
journeys.  Rashi explains: To remove itself from Yisrael little 
by little as they sinned—during the latter years of the first 
Beis HaMikdash, the Shechinah departed gradually as Yisrael 
sank deeper into sin.    

The Gemara there elaborates with regards to the ten 
journeys of the holy Shechinah: ,למפתן ומכרוב  לכרוב,   "מכפורת 

ומעיר לעיר,  ומחומה  לחומה,  ומגג  לגג,  וממזבח  למזבח,  ומחצר  לחצר,   וממפתן 

אל אשובה  אלך  שנאמר  במקומה,  וישבה  עלתה  וממדבר  למדבר,  ומהר   להר, 

 From the kapores (on top of the Aron in the Kodesh  מקומי".
HaKodashim, it travelled) to the keruv, then from that keruv 
to the other keruv, from the keruv to the threshold of the 
Heichal, then from the threshold to the courtyard, then 
from the courtyard to the (outer) mizbeiach, then from the 
mizbeiach to the roof, then from the roof to the wall, then 
from the wall to the city (of Yerushalayim), then from the 
city to the Mount (Har HaZeisim), then from the Mount to 

the midbar, and (finally) from the midbar It ascended and 
settled in Its place, as it is stated: “I will go, I will return to 
My place.”   Rashi comments: All of these departures were 
because it was difficult for it to depart; it anticipated that 
they would return (perform teshuvah).  

Thus, we learn that the root of the churban was the fact that 
Yisrael—due to their multitude of sins—caused the departure 
of the Shechinah.  It is apparent, therefore, that the requisite 
tikun is to cause the Shechinah to return to Yisrael.  This feat is 
accomplished by means of Torah-study; for we have learned in 
the Mishnah (Avos 3, 6) that when a group of ten gather together 
to study Torah, the Shechinah dwells among them; furthermore, 
even if one sits alone and engages in Torah-study, the Shechinah 
is with him.  

This then is the meaning of the Gemara: בית שחרב   "מיום 

 from the time of the churban, due to the departure of—המקדש"
the Shechinah from Yisrael—אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של" 

בלבד"  HKB”H suffices with four cubits of halachah.  His—הלכה 
Shechinah dwells with those studying Torah and halachah in 
lieu of the Beis HaMikdash. Now, this explains very nicely the 
use of the term "לי" in the passuk: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".  It 
teaches us that the presence of the Shechinah is forever; it is a 
constant, so long as a Jew studies Torah and provides HKB”H 
with four cubits of halachah.

It Does Not Say “I will dwell within it”  
but Rather “I will dwell among them”

Take note that this agrees magnificently with the well-
known comment of the Alshich hakadosh (Shemos 15, 2; 
ibid. 26, 1; ibid. 31, 13).  He analyzes the precise language of 
the passuk: "בתוכם ושכנתי  מקדש  לי  —"מקדש" The term  ."ועשו 
Sanctuary—is in the singular.  Therefore, to be grammatically 
correct, the passuk should have said: "ושכנתי בתוכו"—and I will 
dwell within it.  Instead, the passuk says: "ושכנתי בתוכם"—and I 
will dwell among them.  

Hence, the Alshich hakadosh deduces that HKB”H is hinting 
to us that the purpose of building a Beis HaMikdash is so that 
He can rest His Shechinah upon each and every member of 
Yisrael—“within them,” rather than “within it.”  Furthermore, 
the presence of the Shechinah in the Beis HaMikdash, as well, 
comes from them.  This then is the way to interpret the passuk: 
“They shall make Me a Mikdash” for the Shechinah to dwell 
within; however, the ultimate goal is for the Shechinah to dwell 
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“within them”—within each and every Jew; from them, the 
kedushah will spread to the Mishkan.  

Per our current discussion, we can suggest that, in this 
manner, HKB”H alluded to us that even when the Beis HaMikdash 
does not exist, every Jew can fulfill the mitzvah of building the 
Beis HaMikdash by establishing four cubits of halachah, in 
which the Shechinah can dwell.  Therefore, it is fitting that the 
passuk uses the term "לי"; for, the sanctuary they make, does, 
indeed, exist forever.  Should you ask, “But the Beis HaMikdash 
was destined to be destroyed?”  Therefore, the passuk informs 
us: "בתוכם  the ultimate goal is for Me to dwell within—"ושכנתי 
each and every Jew—a feat accomplished in perpetuity via the 
four cubits of halachah.  

It gladdens the heart that we can now appreciate the 
profound words Rabbi Yochanan uttered to Rabbi Chiya bar 
Abba: ,חייא בני ונקלה זו בעיניך מה שעשיתי, שמכרתי דבר שניתן לששה ימים" 

יום". לארבעים  ניתנה  התורה  אבל  ה',  עשה  ימים  ששת  כי   With this  שנאמר 
cryptic statement, Rabbi Yochanan was alluding to the fact that 
HKB”H specifically said: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".  HKB”H did 
not say    ”.with a “mem "בתוכם"  with a “vav,” but rather "בתוכו" 
Thus, He is teaching us that it His will to rest His Shechinah 
within Yisrael.  

Rabbi Yochanan reveals this fact to Rabbi Chiya bar Abba by 
pointing out that HKB”H replaced the “vav” of  "בתוכו" with the 
“mem” of "בתוכם" to teach us a vital lesson.  If we want HKB”H 
to dwell among us, we must dedicate ourselves to transform 
the letter “vav” into a “mem.”  For, the “vav”—possessing a 
numerical value of six—represents earthly matters, which were 
created in six days; whereas, the letter “mem”—possessing a 
numerical value of forty—represents matters related to the 
holy Torah, which was given over a period of forty days.  

We can now appreciate why HKB”H initially says: לי  "ויקחו 

 which is the—תרומ"ה they are commanded to bring a—תרומה"
letters 'תורה מ—indicating that every Jew must study the Torah, 
which was given over forty days, to complete the “mem” of 
בתוכם"  As a result, HKB”H will dwell among us in the  ."ושכנתי 
merit of Torah-study.  Then, HKB”H concludes: מאת כל איש אשר" 

תרומתי" את  תקחו  לבו   indicating that even those who must—ידבנו 
work to support their families, nevertheless, if they willingly 
devote time to study Torah, during those hours of Torah-study, 
they are able to transform the letter “vav”—representing 
worldly matters—with the letter “mem” of "בתוכם —"ושכנתי 
meriting them the presence of the Shechinah.  As our sacred 

sefarim explain, one who establishes set times for Torah-study 
with devotion and self-sacrifice, is viewed as if he studied Torah 
all day long.  

Rabbi Yochanan Overheard the Conversation  
of Two Guardian Angels

It is with great pleasure that we can now glimpse the 
wondrous ways of Hashem.  The Midrash here does not tell us 
what, in fact, happened to Rabbi Yochanan after he willingly 
sold all of his earthly belongings, so that he could study Torah.  
As we learned, he did not save anything for his old age.  Did 
he spend the remainder of his life studying Torah in poverty?  
Or did the words of the following Mishnah become a reality 
(Avos 4, 9): "כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר"—whoever 
fulfills the Torah in a state of poverty will ultimately fulfill 
it in a state of wealth?  Indeed, here is a wonderful story our 
blessed sages tell in the Gemara (Ta’anis 21a):

Ilfa and Rabbi Yochanan were studying Torah in the 
yeshivah; they were destitute due to their lack of livelihood.  
They agreed to get up and go seek some form of business 
endeavor to fulfill the words of the passuk (Devarim 15, 4): אפס" 

—there shall be no destitute among you—כי לא יהיה בך אביון"
indicating that a person must make an effort not to be destitute.  
They went and sat next to an unstable, delapidated wall to eat 
their meal.  There, Rabbi Yochanan overheard the conversation 
of two guardian angels.  One malach said to the other, “Let us 
bring the wall down on them and kill them, because they are 
forsaking life in Olam HaBa (by abandoning their Torah-study) 
in favor of indulging in temporary, earthly matters (Olam 
HaZeh).”  The second malach responded, “Leave them alone; do 
not bring the wall down on them.  For, one of them is soon to 
rise to greatness, and it is not yet his time to die.”  

Rabbi Yochanan overheard the conversation of the two 
malachim; Ilfa did not.  So, Rabbi Yochanan asked Ilfa, “Did 
you hear anything?” He replied, “No.”  Thus, Rabbi Yochanan 
concluded that since he heard the conversation of the malachim 
and Ilfa did not, he was being notified from above that his 
situation was about to improve.  Hence, Rabbi Yochanan said 
to Ilfa, “I am returning to the yeshivah to study Torah, and I will 
fulfill that which is written (ibid. 11): “For destitute people 
will not cease to exist within the land”—indicating that Torah 
scholars must continue to study Torah even under desperate 
conditions and poverty.  Ilfa did not return with him; he went to 
engage in commerce.  
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When Ilfa eventually returned, Rabbi Yochanan had risen 
to greatness.  He had been appointed Rosh Yeshivah and had 
attained the status of a king.  For, it was customary to elevate the 
Rosh Yeshivah and provide him with wealth, as we find with the 
Kohen Gadol (Yoma 18a).  The local people said to Ilfa, “Had you 
stayed and studied Torah and not gone to engage in commerce, 
Rabbi Yochanan would not have been appointed.  We would 
have appointed you as Rosh Yeshivah.”  Rashi explains that Ilfa 
surpassed Rabbi Yochanan as a Torah scholar.  

Rabbi Yochanan Rose to Greatness 
 in the Merit of His Self-Sacrifice

Now, let us examine the valuable lesson to be learned 
from this fascinating story.  As we have learned, Ilfa was a 
greater Torah-scholar than Rabbi Yochanan.  Therefore, had 
he remained in the yeshivah, he would have been appointed 
Rosh Yeshivah instead of Rabbi Yochanan.  The language of the 
Gemara suggests that both scholars decided to abandon the 
benches of the yeshivah together in order to seek a business 
venture.  Their decision was based on the passuk: “There 
shall be no destitute among you.”  That being the case, 
why did HKB”H arrange for only Rabbi Yochanan to hear the 
conversation of the two malachim?  As a result, Rabbi Yochanan 
returned to the yeshivah and was appointed Rosh Yeshivah; 
whereas, Ilfa went to engage in business endeavors and was 
not appointed Rosh Yeshivah.  

Let us endeavor to explain.  Apparently, the story related 
in the Gemara took place after the story related in the Midrash.  
Rabbi Yochanan had already sold all of his possessions, so 
that he could study Torah.  Therefore, after all of his finances 
were depleted, he became poor and destitute, which made it 
difficult for him to continue his Torah studies.  This prompted 
him to conclude, together will Ilfa, who was also poor, that it 
was ordained from above that they engage in commerce.  Prior 
to selling his lands, however, he did not live in abject poverty; 
his property supported him.  When they were no longer able 
to support him, he sold them, so that he could continue to 
study Torah.  It is obvious, therefore, that the incident with Ilfa 
occurred afterwards.  

It appears, therefore, that the reason only Rabbi Yochanan 
overheard the conversation of the malachim was in the merit 
of his self-sacrifice—selling all of his property, enabling him to 
study Torah, without leaving anything for his old age.  Ilfa did 
not perform such an act of self-sacrifice; he did not own lots 
of property.  Therefore, the two heavenly emissaries were only 
sent for Rabbi Yochanan’s benefit.  Due to their conversation, 
he returned to the yeshivah to study Torah, was appointed 
the Rosh Yeshivah and fulfilled the words of the Mishnah: 
“Whoever fulfills the Torah in poverty will ultimately fulfill 
it in wealth.”  
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

he building of the Mishkan, as well as Kabolas Hatorah in Parshas 
Yisro, refer to the concept of being Kodosh (holy). Kedusha is mostly 
used to refer to someone, or something, as being holy. However, it is 

also used in the context of marriage, as in a husband is Mekadeish his wife. 
I want to offer a translation which offers more insight into what Hashem 
expects when He describes Klal Yisroel as being holy to Him.
 
The Akeidas Yitzchok writes that the words Asher Kid’shonu B’mitzvosov, 
Who has made us holy with Mitzvohs, means: Hashem was Mikadeish Klal 
Yisroel, and instead of a ring for the kidushin, he gave us Mitzvohs. The 
Mitzvohs are what created the marriage. A similar theme is found in a Posuk 
in Hoshei’a, V’eirastich Li L’olam, Hashem has created a status of Eirusin (the 
first stage of marriage), forever.
 
There are multiple other references in Tanach that show that the relationship 
between Hashem and Klal Yisroel is one of a marriage. We find Hashem 
referring to divorce documents when He is angry at Klal Yisroel. The Akeida 
considers Eretz Yisroel to be the Nadunia, the gift traditionally given by the 

Kallah, the bride, to bring into the marriage.
 
I have learned that one of the more damaging aspects of any relationship is 
when the two sides have a different understanding of what the relationship 
is supposed to be. I may consider someone to be an acquaintance, but the 
other person considers me to be a close friend. It is easy to see how this 
relationship will not be sustainable.
 
Our relationship with Hashem poses the same challenge. He sees our 
relationship with Him as one of an intimate kind, similar to marriage. 
However, many people see their relationship with Hashem, if they have even 
thought about it, as one of a “power” above them, telling them what to do. 
Such a relationship is not sustainable.
 
Readers should consider what their personal relationship with Hashem 
is, and act accordingly. As it says in Parshas Terumo, V’shochanti B’sochom, 
Hashem will dwell in their midst, not as a ruler but as a part of a family. Who 
can ask for more? Take advantage of the opportunity.

T
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eople describe others as being mature, or lacking maturity, up to a 
certain age. Some use the word maturity until the age of 13, others 
until 18, and a few people will still use that description until the low 
twenties. It has been culturally accepted that the word maturity has a 

limited “shelf” life, and people don’t speak of older people as being mature 
or immature.
 
Before I describe when I believe that it is appropriate to discuss people 
and maturity, I want to describe two areas that many people consider to be 
signs of maturity that, in truth, are not related to 
maturity.
 
1) Parents will present to me their 10-15 year 
old children who are grappling with a wide range 
of issues, such as a lack of respect for adults, 
or a lack of cleanliness. Sometimes their lack of 
respect is, indeed, the result of being immature. 
Other times, their lack of respect/cleanliness may be the result of their 
“upbringing”, having parents who also lack in these two areas. These children 
may not improve simply because they get older; therefore, it is not about 
maturity.
 
The same can be said of children who are unhappy or lack social skills. 
Parents must be certain that they are not conveniently oversimplifying their 
children’s behavior to avoid having to confront their children’s challenges. 
When maturity issues are left alone, they often, although not always, solve 
themselves. Non-maturity related issues will eventually have to be dealt with, 
and this becomes significantly more difficult with every passing day.

 
2) I have a mantra which goes as follows: People shouldn’t act seriously 
without a reason. I’m not suggesting that people act like children. 
Nevertheless, I believe that people take themselves and their daily 
responsibilities too seriously. Too often, the mood in any given room is too 
“heavy”. Instead, people can, and should, be more playful, while keeping their 
dignity. Many people will consider anyone who is upbeat and has a “colorful” 
personality to lack seriousness and, therefore, immature. I believe that that 
is incorrect. 

 
Maturity means something different for each age 
bracket. A five year old will be considered mature 
if he willingly goes to bed on time. If he doesn’t, 
he is age appropriately immature because, at that 
age, it requires an advanced understanding of 
expectations of the “self”, and relationships with 
others. When a twelve year old doesn’t recognize 

bedtime, an age when he should understand the concept, it is most probably 
not a lack of maturity, but a behavioral issue.
 
It is important to know the cause of children’s negative behaviors. 
If it is maturity, parents should not become stressed. Without having stress, 
parents can parent more effectively. Maybe they should consider not 
“parenting” immature children. Perhaps they should allow the children to 
mature at their own individual pace. They definitely should not take their 
immature children to therapists and/or psychiatrists.
 
While the following statement may not be a literal definition of immaturity, I 

We All Need to Become a Little More Mature

P

“People that lack experiences in 

their newest life stage should be 

considered immature.”
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have found the description useful. People that lack experiences in their 
newest life stage should be considered immature. During their first 
day in high school, teenagers are inexperienced in the new environment, and 
can be considered immature for the environment. Even without intervention, 
they can be expected to grow into their new environment. This is an example 
where parents should consider helping their children by doing nothing. 
 
I would like to describe other areas in which there may be signs of 
immaturity and, while they may be disturbing to parents and friends, it may 
also be best to leave children alone in these areas. If they leave them alone, 
they can be comfortable that the problems will most likely solve themselves 
over time. Even when their instincts “tell them” that the problems will not 
solve themselves, they should refrain from intervening without speaking to 
someone who is experienced in the field of Chinuch.
 
1) Immature people believe that everything matters, and that they 
are among the few people that understand the subject that they are 
interested in. They are on a mission and will preach their mission’s message 
to everyone, whether or not the people are interested. My advice to those 
interacting with such people is to listen and smile. In a short time, they 
will appreciate that balance is more important than preaching, and 
Sholom (peace) is more important (in many circumstances) than 
being right.
 
2) When people are in the early stages of marriage and child rearing, they are 
in new territory, and have not matured to the role of spouse and parent. One 
of the signs of immaturity is misplaced confidence. Everything seems 
easy, and the reason that other people fail is because they “just don’t get it”.
 
Young couples, who may have mastered the art of parenting a six month old 
baby, believe, confidently but wrongly, that they can be critical of the way that 
their parents are handling their teenage siblings.  My advice to parents is to 

listen and smile. The young couples will learn soon enough.
 
Some parents, who have been “beaten” by the burden of a difficult child, may 
make the mistake of thinking that their married children may be correct. 
Please ask a Mechanech before following the advice of newly married 
children. Newly married couples oversimplify challenges that they have not 
experienced, such as tuitions, mortgages, etc., and are unaware of how they 
affect people’s opportunities and decisions.
 
3) Young couples may believe that they have mastered the perfect blend of 
Yiddishkeit and daily life, but they forget that there is more than one way to 
serve Hashem. They will preach what works for them to their parents and 
younger siblings. My advice to the parents and siblings is, once again, to listen 
and smile.
 
4) People entering the business world are often overly confident, which is a 
sign of immaturity in that environment. They take risks that they shouldn’t, 
and they boast about their successes (including anticipated and perceived 
successes) to the more seasoned businessmen.
 
To those who have recently entered new stages, my advice is to 
temper your exuberance.  Be careful before offering advice to others, 
and certainly do not be critical of others until you have had their experiences.
 
There have been too many times that I was certain that I completely 
understood some area in my life, only to realize that I was wrong.  
Because of my immaturity, I thought that I really understood the 
area. Later on, I realized that I had never mastered it. The best I 
can hope for is to constantly add a little more knowledge to my 
existing knowledge.

few short years after arriving in Eretz Yisroel and becoming a maggid 
shiur in the renowned Mirrer Yeshivah, which had supplanted itself 
whole from the foreign shores of Shanghai, China, during WWII, 
R’ Chaim Shmuelevitz ZT”L, began experiencing considerable pain 

in his throat every time he spoke. At first he dismissed it as simply a sore 
throat and refused to seek any sort of treatment, but when the pain became 
increasingly sharp and it began affecting his ability to deliver his shiurim in 
yeshivah, he decided to seek the advice of a doctor. He was sent to one of 
the most knowledgeable specialists in the field who conducted a thorough 
examination and even a biopsy of the throat. When the results came back, 
the doctor informed R’ Chaim and his family that he was suffering from a 
malignant tumor in his throat.
    R’ Chaim’s family took the news hard and questioned the specialist about 
the effectiveness of potential options and treatments. “Look,” began the 
doctor, attempting to break the news easily. “I can operate to remove the 
cancerous growth from the rabbi’s larynx. This will hopefully save his life. 
However, it is pretty certain that even if the surgery is a complete success, 
he will never be able to speak properly again. The cancer is in his voice box 
and the entire organ would need to be removed to ensure the success of 
the operation.”
    R’ Chaim listened to the doctor’s account and understood the ramifications. 
Still, he refused to give up hope. He went to speak with the great Mashgiach, 
R’ Elya Lopian ZT”L, to seek his guidance and advice.
    R’ Elya listened carefully as R’ Chaim gave over the words of the specialist. 
“What shall I do?” he asked urgently. “Right now I do experience great pain 
and difficulty when I speak - but I am still able to speak! If I do this surgery, 
the doctor believes that I will no longer have the ability to speak at all!”

    R’ Elya responded without hesitation. “I cannot imagine that the Ribono 
Shel Olam would take away the ability of R’ Chaim Stutchiner (R’ Chaim 
hailed from the town of Stutchin and was known to many by his nickname 
R’ Chaim Stutchiner) to continue to say shiurim to his talmidim. There is still 
so much Torah and mussar that you have yet to give over to this world. My 
opinion is that you do not do the operation.”
       The words that came out of the mashgiach’s mouth were said with 
such absolute and unequivocal certainty, that R’ Chaim accepted his decision 
on the spot. R’ Elya asked for R’ Chaim full name and his mother’s name 
and promised that he would daven for him to have a complete and speedy 
recovery.
    R’ Chaim returned to his normal routine and over time the pain in his 
throat lessened. He later came back to the specialist to inform him of his 
decision to forgo the surgery. As soon as R’ Chaim entered the doctor’s 
office, however, even before he had a chance to say one word to the doctor, 
the specialist decided to take another quick look into his throat to determine 
the urgency of the situation and how soon the life-saving operation must be 
performed. What he found when he looked inside shocked him. R’ Chaim’s 
throat, larynx and voice box was absolutely clear! No trace of any disease 
could be found - it wasn’t even sore anymore!
    Eight years later, when R’ Elya Lopian passed away, R’ Chaim Shmuelevitz 
was one of the people who delivered a stirring eulogy. R’ Chaim cried bitter 
tears and in his eulogy he called out, “When I became deathly ill eight years 
ago, it was none other than R’ Elya who saved me and returned me to the 
land of the living. There is no doubt that it was due to him that I am here 
today. I wish to take this public opportunity to offer my most sincere and 
heartfelt appreciation to the great tzaddik R’ Elya Lopian!”

A
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Terumah 

Turning Ourselves into Sanctuaries 

Sefer Yetzirah, the Kabbalistic text attributed to Avrohom Avinu, discusses in great detail how Hashem 
used the letters of the Alef-Bais to create the world. Sefer Yetzirah states, “He engraved them, carved 
them, permuted them, weighed them, and transposed them.” We see this with the word terumah.  

The Chidah points out that the letters of terumah can be rearranged to spell the word hamussar, the 
rebuke. In fact, the word temurah, which has the same letters as terumah, means to transpose, from 
the word hame’er. Lashon Hakodesh is the only language in the world in which such letter 
transformations lead to such amazing insights. 

This week’s parsha discusses in extremely precise detail the physical structure called the Mishkan - 
literally, dwelling place - and the vessels to be constructed for it. 

The four main vessels were the Aron, the Shulchan, the Menorah and the Mizbeiach.  

The Aron contained the Luchos, on which were written the Aseres Hadibros. They were placed in the 
Kodesh Hakodoshim, the Holy of Holies.  

The next item was the Shulchan. Twelve loaves of bread were placed on it in two columns of six loaves 
each. This signified the importance of work, earning a living.  

The Menorah was placed not in the inner chamber, but outside of the Kodesh Hakodoshim. This showed 
that the Torah has its own light.  

Finally, the Aron was made of wood that came from trees that were planted by Yaakov Avinu, who 
prophetically saw the need for this wood in the desert. He gave instructions to have these trees taken 
when the Bnei Yisroel left Egypt after his death. 

However, before the construction plans for these items are described, the Torah mentions what appears 
to be a very strange directive: “They shall make a sanctuary for Me, so that I may dwell among them. 
Like everything that I shall show you, in the form of the Tabernacle and the form of all its vessels, and 
so shall you do.” 
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The first five words of this sentence are, “Ve’asu li mikdash, veshochanti besocham - They shall make a 
sanctuary for me, so that I shall dwell among them.” Shouldn’t the sentence say, instead, that I will 
dwell inside it? 

The materials used to construct the Mishkan and its vessels were not the main aspect of the building of 
the Mishkan. What was the main aspect? 

The main aspect was the inside of the people offering donations - terumos - who wanted the Divine 
Presence to dwell inside them, literally. The physical building, with its internal vessels, was to motivate 
the spiritual people. That is the essence of a sanctuary.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l explains that the gifts of each individual are given for the community, 
which has to build the institutions for Hashem’s purposes, and therefore, it is for the community that the 
arrangements have to be established.  

Rav Hirsch points out that “terumah” comes from the word rom, to be raised above something, or lifted 
out of, for a higher purpose. 

Therefore, we can understand “Ve’asu li mikdash, veshochanti besocham.” These two ideas indicate, 
according to Rav Hirsch, that mikdash, representing all that is required of us, brings Shechinah through 
the Mishkan, two words which are phonetically related. “Veshochanti besochem” extends far beyond the 
mikdash and goes into our private lives.  

The bracha and protection of the Shechinah do not come from constructing a building, however 
symbolic, but only from how we live to foster Hashem’s closeness. This fact is, unfortunately, historically 
quite evident, and it is stressed throughout all of the Torah and Writings and Prophets. 

The Torah is directing us to turn ourselves into sanctuaries. As the Nefesh Hachaim explains, the most 
space in the Torah is devoted to the Mishkan, its structure, its vessels and its service, since it is really 
the most important goal we have. And the place of greatest importance there, the place where we can 
either welcome or drive away Hashem, is the mouth. 

How do we know this? Because the first letter of each of these first five words - “Ve’asu li mikdash, 
veshochanti besochem” - are Vov (6), Lamid (30), Mem (40), Vov (6), and Bais (2), and when you add 
the collel, you get 85, which is the value of the letters Pey and Hey, which spell the Hebrew word for 
mouth, peh.  

The mouth is the most important structure we can build in this world. It is more important than any 
physical structure, because it bridges the spiritual soul with the physical body.  

That is, perhaps, the sanctuary that is alluded to in the “strange language” of the parsha: “They shall 
make a sanctuary for me, so that I shall dwell among them.” If we build our mouth as a sanctuary, 
Hashem will dwell in the rest of us.  

It is, therefore, the most difficult to build. This ties in with Purim, of course, as Rav Yitzchok Hutner zt”l 
writes that the essence of Haman, and Amaleik, was, and still is, the making light of everything, the 
derogatory comments, the doubt, safeik, which has the same value as Amaleik.  

It is interesting, Rabbi Mattisyahu Glazerson points out, that the value of Haman and Amaleik, together, 
with the collel, equals Purim. 

The guarding of the mouth should be the focus of what we build all week. Then Hashem will dwell with 
them, which is us. Then we can begin to fulfill the commandment of erasing Amaleik. The word Purim 
rearranged spells peiv mar, describing Haman, who spoke horrible things about Jews. 

Our mouths are the key sanctuary. Purim is considered higher than Yom Hakippurim - which can also 
mean a day like Purim - when the Kohen Gadol burned incense to offset lashon harah. The value of 
Esther (661), being hidden, equals and offsets the value of…lashon harah, 661. 
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Parashas Terumah ט"עשת המורתתשרפ

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

המורתילוחקיולארשיינבלארבד
Speak to Bnei Yisrael, and they shall take for Me a portion. (25:2)

Shlomo Hamelech says in Sefer Koheles (12:1), U’z’chor es 
Borecha b’yimei bacharusecha, ad asher lo yavou yimei ha’raah, 
v’higiu shanim asher tomar ein li bahem cheifetz, “So remember 
your Creator in the days of your youth, before the end days come, 
and those years arrive of which you will say, ‘I have no pleasure in 
them.’” Mar Ukva says (Kesubos 67b), “Bring me my charity 
records… my provisions are light and the way is long…” He went 
ahead and lavished half his assets on charity. The Maharasha
explains that tzedakah, giving charity (as in v’yikchu li terumah, “Take 
for Me a portion”), saves one from the judgment of Gehinnom (it 
will spare him from Purgatory) in Olam Habba, the World to Come. 
Thus, Mar Ukva was concerned that he had not given sufficient 
tzedakah. 

The story is told concerning a Rosh Yeshivah from Eretz 
Yisrael who travelled to America to raise badly needed funds for his 
yeshivah. He visited a prominent philanthropist who had in the past 
given him a fairly decent sum. This time, the Rosh Yeshivah asked 
him to raise his contribution. The response was negative. The man 
claimed that he had already allocated his funds to other yeshivos. He 
had limited funds to go around. (We must underscore that the man’s 
funds were not that limited. He, however, had placed a limit on his 
charitable contributions.)

A number of years passed, and the Rosh Yeshivah made 
another trip to America. He once again met with the same 
philanthropist. This time the man was only too pleased to open up 
his wallet and give a sizable contribution. Surprised, the Rosh 
Yeshivah asked, Mah nishtanah? “Why is this time different than 
other instances when I asked you for an increase and the response 
was negative? My yeshivah has not changed. Indeed, my needs are 
greater, but I am certain that is not the reason that you are granting 
me the increase.” 

When the man heard the question, he replied, “Let me 
share with you an incident that altered my entire perspective on 
tzedakah allocations. I realised that the money I have accrued in my 
life has a higher purpose than I had originally planned. I am in the 
linen business. I purchase expensive linen in Asia, then refine and 
remanufacture it in the states. On my last trip to India, I was involved 
in a bad car accident (apparently, he did not have his identification 
with him,) during which I sustained a serious brain injury which 
impaired my memory. For an entire year, I had no idea who I was 
and from where I originated. Someone informed my family (based 
upon the misinformation in India) that my injuries had been fatal. 
My children were sad and promptly proceeded to divide my 
holdings, which were extensive. 

“One year passed, and, after treatment, my memory 
returned. I flew back to my home. My first stop was to a shul to 
bentch gomeil, recite the blessing of thanksgiving. I noticed a sign 
that had the rate schedule for Kaddish recital by the shul’s sexton.
(Many of these synagogues financed their operations through the 
funds generated by the recitation of Kaddish.) For five hundred 
dollars, Kaddish was recited for the entire year of mourning. This 
included annual yahrzeit Kaddish and tikkun (cake and beverage on 
that day; l’chaim, wishing another Jew “to life” is considered a 

worthy merit for the deceased). Two hundred dollars covered 
Kaddish for the year, but did not include yahrzeit. One hundred 
dollars would garner Kaddish for the shloshim, first month, 
accompanied by some Mishnayos study. Twenty dollars would cover 
Kaddish for a month with no accompanying Torah study. How 
shocked I was to see that my sons had ‘splurged’ and paid a paltry 
twenty dollars for Kaddish. That is all I was worth to them, despite 
the millions that I had left to them. At that moment, I decided that I 
would no longer concern myself with providing for my children’s 
financial stability. I would now start worrying about myself. This is 
when I decided to open up my coffers and contribute more to 
tzedakah. 

“When my children discovered that I was actually alive, 
their looks of joy were marred by ambivalence. On the one hand, 
they were happy that I was alive; on the other hand, their financial 
portfolios were about to decrease greatly. I compromised by taking a 
little from each one of them, and Hashem guided and blessed my 
investments, returning me to my previous state of wealth. I now 
plan for my future, and there is only one way to do this: by giving 
tzedakah.”

בהזרזוילעתישעוונפצתץוחמותיבמרוהטבהזותאתיפצו
ביבס

You shall cover it with pure gold, from inside and from outside you 
shall cover it, and you shall make on it a golden diadem all around. 

(25:11)

Rashi explains that the zer, diadem, was a sort of crown, 
going all the way around to the top of the Aron, above its edge… This 
zer, crown, is a symbol for the Kesser Torah, Crown of the Torah. In 
Pirkei Avos 4:13, Rabbi Shimon says: “There are three crowns: the 
crown of Torah; the crown of Kehunah, the Priesthood; the crown of 
Malchus, Kingship; and the crown of a shem tov, a good name, goes 
above them.” The question is obvious. The Mishnah states that 
there are three crowns, and then mentions a fourth crown, the 
crown of a good name. 

At first glance, we might say that the Tanna teaches that 
three crowns are on the bottom/below the crown of a good name, 
which transcends them. This is not compatible with the statement 
made in the Midrash (Shemos Rabbah 24) that places Kesser Torah
above all crowns. One who merits – who is worthy of achieving – the 
crown of Torah is considered as if he has acquired the other crowns 
as well. This indicates that the crown of Torah achievement is the 
most prestigious of them. 

The Alshich HaKadosh observes that the Tanna did not say 
that the kesser shem tov transcends over all of them; rather, he says 
the kesser shem tov is above (their backs) them.” A shem tov, good 
name, is acquired by performing maasim tovim, good deeds. Pirkei 
Avos is teaching us that the good deeds one carries out must rest 
upon the crowns of Torah, Kehunah and Malchus. One who studies 
Torah, but does not perform good deeds; learns, but ignores the 
plight of those who are unfortunate; his crown of Torah is not 
considered to be a crown. He is unworthy of such an honour. 
Likewise, the coronation of an individual who has either been born 
into or has ascended the throne of monarchy, is of no merit if he 
does not act kindly to those in need. The Kohen who is born into the 
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Priesthood has been cast into a distinguished, illustrious lineage. He 
is heir to the most prominent familial role in Klal Yisrael – to serve in 
the Bais Hamikdash. Without maasim tovim, however, he is 
undeserving of the crown. 

Horav Reuven Karlinstein, zl, substantiates this idea with a 
statement made by none other than the holy Rabbi Akiva, who 
declared, “When I was an am haaretz, illiterate, I said, ‘Whomever 
will bring me a talmid chacham, Torah scholar, I will bite him like a 
donkey’” (Pesachim 49b). Rabbi Akiva certainly was kind-hearted, 
and surely he had performed countless acts of kindness. 
Nonetheless, since he had not yet studied Torah, he said about 
himself that he despised Torah scholars. Kalba Savua’s daughter 
sought to marry him before he had learned Torah, due to his 
humility. He was kind, self-effacing, unpretentious – but he hated 
Torah scholars? Yes, when one does not learn Torah, one does not 
connect with Hashem. Under such negative circumstances, anything 
is possible. 

Alternatively, the first three kessarim, crowns, are 
transformative. A king is different in his very essence. He is royalty. A 
Kohen is different in that his bloodlines have a spiritual component 
which allows him to serve in the Bais Hamikdash; he is a spiritual 
aristocrat. One who learns Torah becomes transformed into a Torah 
personality, a totally different person. On the other hand, one who 
performs good deeds garners for himself a crown al gabeihen, upon 
them/upon his head. He has transformed. He now wears a crown of 
shem tov. This is his transformation. Same person – new look. 

הרונמההשעיתהשקמרוהטבהזתרנמתישעו
You shall make a Menorah of pure gold, hammered out shall the 

Menorah be made. (25:31)

Chazal (Midrash Tanchuma) teach that Moshe Rabbeinu
had difficulty visualising the completed Menorah. Hashem showed 
him a Menorah of fire. Moshe still had difficulty in making it. 
Hashem then instructed Moshe to hurl an ingot of gold into the fire 
– and a completed Menorah emerged. This Midrash is laden with 
commentary addressing Moshe’s difficulty, in as much as we only 
find two other places in the Torah in which Moshe experienced 
difficulty understanding Hashem’s command. Obviously, the idea of 
a Menorah fashioned of fire has a profound message. 

I came across an inspiring story concerning Chanukah
which I think might illuminate for us what it was about the Menorah
that presented Moshe with such difficulty. The Meiri writes: 
“Whoever is cautious with the candles, lighting them with love and 
inspiration, will be granted children talmidei chachamim, Torah 
scholars.” The blessing for good children goes hand-in-hand with the 
performance of the mitzvah derech chibuv v’hearah m’forsemes, 
“with love, enthusiasm and joy.” We will soon see that this blessing 
applies not only to neiros Chanukah, the Chanukah candles, but 
equally to Shabbos candles. Horav Elimelech Biderman, Shlita, adds,
that in addition to granting children who will be scholars, Chanukah
and Shabbos candle - lighting with love and inspiration has the 
potential to shine the light of emunah, faith, and yiraas Shomayim, 
fear of Heaven, in one’s children. 

Now, for the story and the correlative lesson that is derived 
from it. A woman approached the Baal Yesod HoAvodah, zl, Horav 
Avraham Weinberg of Slonim, and pleaded for help concerning her 
daughter: “My daughter has gone off the derech, left the path of 
religious observance. She has recently run away. I do not know what 
to do. I am so distressed.” The Slonimer asked her, “Do you have a 
garment that belongs to your daughter?” 

“Yes, we do,” she replied.
“I suggest that you should take this garment, cut it up in 

strips and make wicks from it. Use these wicks to kindle the Shabbos
candles.”

The woman did exactly as the Rebbe had instructed, and, in 
the middle of the Shabbos meal, their daughter returned home. She 
asserted that she had acted foolishly and now wanted to do 
teshuvah, repent. Mother and daughter embraced in immense love. 
The Shabbos candles had brought her around. 

In his Bais Avraham, the Slonimer adds that this is implied 
in the brachos, blessings, L’hadlik ner shel Shabbos, L’hadlik ner shel 
Chanukah. The word l’hadlik, “to light,” does not only mean to light 
the candles of either Shabbos or Chanukah; it also means to ignite 
the fire of Yiddishkeit in people’s hearts. 

Having said this, we now return to the Menorah which our 
quintessential leader and Rebbe had difficulty visualising. Moshe’s 
quandary was not about the Menorah’s design. His perplexity 
concerned the Menorah’s function as a vehicle for igniting the 
hearts and minds of the Jewish people. How does one inspire, how 
does one arouse, awaken a cold heart, a turned - off mind? Hashem 
replied, “With fire!” The Rebbe who inspires with passion, with a 
burning zeal for Yiddishkeit, ignites the heart and mind of even the 
most dispassionate, closed-minded Jew. One cannot kindle a candle 
without a match. Likewise, one cannot enkindle, stimulate a lost 
Jew, unless he himself is aflame with emunah in Hashem. Could this 
lesson not have been derived without throwing an entire ingot of 
gold into the fire? Hashem could have shown Moshe a flaming 
Menorah, and Moshe could have constructed the pieces and 
attached them. Hashem was teaching Moshe a fundamental lesson 
in outreach. The rebbe/outreach expert/imbuer of Torah must 
himself be centrally infused, synchronised, totally balanced 
throughout. He cannot be an individual who is “mostly” committed, 
dealing with his own spiritual challenges and exigencies. Fractional 
emunah begets disjointed commitment. Such a person will produce 
students whose devotion is equally fragmented. 

הרונמההשעיתהשקמרוהטבהזתרנמתישעו
You shall make a Menorah of pure gold, hammered out shall the 

Menorah be made. (25:31)

All of the Menorah’s varied shapes and forms had to be 
hammered out of one large ingot of gold. Nothing could be made 
separately and later attached. Chazal (Midrash Tanchuma) teach 
that this feat (the making of the Menorah) proved to be difficult for 
Moshe Rabbeinu to conceptualise. He simply could not visualise how 
the Menorah should appear. Hashem showed Moshe a Menorah
made of fire. Still, our leader and Rebbe could not properly create 
the Menorah. Hashem instructed Moshe to fling the ingot into fire, 
and a completed Menorah emerged. This miracle is alluded to by the 
words, “shall be made,” rather than “shall you make,” since Moshe 
did not actually make the Menorah. Obviously, much commentary 
has been written concerning the creation of the Menorah. For our 
purposes, however, we wonder why Moshe found it so difficult to 
make the Menorah. In contrast, Betzalel immediately proceeded to 
make the Menorah. Why? 

The Gerrer Rebbe, zl (Chidushei HaRim), related that this 
question (why Moshe had such difficulty with making the Menorah) 
had troubled him for forty years. How could it be that Moshe was 
stymied, and Betzalel, his student, approached the job as if it was 
just another job? It happened that the Rebbe’s son-in-law required a 
surgical procedure in Warsaw. The Rebbe went to visit him during his 
recuperation. While he was there, the Rebbe inquired concerning 
the surgeon’s health and welfare. (Apparently, this was a difficult 
procedure that required a master surgeon. The Rebbe felt that it was 
appropriate to visit him). 

The surgeon was honoured to meet with the saintly Rebbe
whose reputation as a world leader had reached even his ears. The 
surgeon told the Rebbe that, although he had performed this same 
surgery numerous times, this time he was very nervous and had 
gone through every aspect of the procedure, reviewing it many 
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times. He explained this with an analogy. The king had a beautiful 
diamond. No one could place a number on the diamond’s value, due 
to its extraordinary appearance. There was, however, one tiny flaw –
one minute spot which was almost undetectable – but, nonetheless, 
present. It had to be removed, otherwise the diamond’s value would 
severely depreciate. Due to the diamond’s great value and the fact 
that its owner was the king, no expert was willing to touch the 
stone. One mistake and the stone would be shattered. The king’s 
advisors came up with an insightful plan. They gave the diamond to 
a simple cutter who had no idea concerning its value or to whom it 
belonged. He did a wonderful job of removing the blemish – all 
because he was clueless about its value or the identity of its owner.

The surgeon continued, “Napoleon’s wife was experiencing 
severe pain during childbirth, to the point that unless something 
would be done immediately, the doctors despaired for her life. Every 
midwife that they called suddenly demurred. No one was willing to 
risk their reputation by undertaking treating such a celebrity. The 
margin for error was zero. The ramifications resulting from a mistake 
on their part were serious. Napoleon’s aides sought a rural midwife 
who had no idea who Napoleon was and certainly was unaware of 
the identity of his wife. This midwife treated the wife of the king, 
and mother and child came through the ordeal in good health. All 
this was because she was not anxious about the identity of her 
patient. 

The surgeon continued, “This is the reason that I was 
anxious before the surgery. I have successfully performed this 
procedure many times – but that was on regular patients – not the 
pedigreed son-in-law of the Gerrer Rebbe. My anxiety level rises 
when I must work on a celebrity.”

The Rebbe explained Moshe’s predicament as opposed to 
that of Betzalel. Moshe was acutely aware of the profound esoteric 
meaning and hidden secrets surrounding the Menorah. Thus, due to 
his elevated spiritual plateau, he was anxious concerning the 
creation of the Menorah – realising the spiritual void that would be 
created by the slightest error on his part. Betzalel was not on 
Moshe’s madreigah, plateau. Therefore, he did not find it as difficult 
to make the Menorah. 

Bearing the above in mind, I remind myself of an important 
lesson that Horav Nochum Zev Dessler, zl, shared with me almost 
four decades ago. I believe he related it in the name of the Lomza 
Mashgiach, Horav Yehudah Leib Chasman, zl (the Ohr Yahal). The 
Mashgiach observed that every professional works with various 
materials endemic to his profession. A plumber works with metal 
and steel pipe; a carpenter works with varied types of wood; a 
glazier works with glass. In the course of their work, shavings, 
splinters, sawdust and pieces of metal fall to the ground under the 
feet of the professional. Thus, he stands and treads on them. The 
carpenter has particles of wood under his shoes, and it is these 
shavings upon which he steps all day. This idea, likewise, applies to 
every profession. One who enters the field of Torah chinuch, who 
assumes upon himself the lofty mission of educating the next 
generation of Torah Jews, works with Yiddishe neshamos, Jewish 
souls. As can happen sometimes (hopefully rarely – but it does 
happen), a neshamah falls to the side. Hopefully, it is a temporary 
condition, but, during the interim, the rebbe must be acutely aware 
that he is treading upon a Yiddishe neshamah. Frightening – but 
true. Therefore, one must approach the mission of Torah chinuch
with enormous trepidation. The satisfaction is awesome, only as 
long as one does not forget the meaning and ramification of failure. 

We have no dearth of stories extolling the incredible 
devotion that rebbeim throughout the ages have manifested 
towards their talmidim. Moshe Rabbeinu is given this title because 
he was – and continues to be – Rabban shel Kol Yisrael, the 
quintessential Rebbe of all the Jewish People. While rebbeim often 
go out of their way to impart knowledge and skills to their students, 

how many empathise with the various issues that their students 
must face? Furthermore, how many of these rebbeim are gedolei 
hador, leaders of their generation, individuals who keep a close eye 
on the pulse of the generation, whose every collective Jewish 
challenge is their personal challenge? The Ponovezher Rav, zl, was 
such a leader and such a rebbe, not only to the senior students of his 
yeshivah, but also to the young boys, the children of the Batei Avos 
Orphanage which he established following the European Holocaust. 

One day, Rav Yehoshua Zelig Diskind, the Rav of Pardes 
Chana, received an urgent call from the Rav, asserting that he 
needed to borrow a significant sum of money for the Yeshivah. This 
was during the formative days of the Yeshivah, when money was 
scarce and expenses were many. The money was to be placed in his 
office, since he would be unavailable all day. He needed to go to 
Yerushalayim for a meeting with some of the gedolei Yisrael, the 
Brisker Rav among them.  

Rav Diskind secured the funds and quickly went to the 
Rav’s office. Knowing that the Rav was away, he knocked and 
immediately opened the door. How surprised he was to see the 
Ponovezher Rav in his office talking to a young student who was 
crying bitterly. The Rav was attempting to console the boy. Rav
Diskind apologised profusely for disturbing the Rav, claiming that he 
was under the impression that he had gone to Yerushalayim to 
attend a meeting. 

The Rav explained, “Whenever I leave for Yerushalayim, I 
make a point to stop at the orphanage located on the outskirts of 
the city (Bnei Brak). This time, when I entered, I noticed a young boy 
crying bitterly in the corner. When I inquired about him, I was 
informed that this boy, who had lost both parents in Auschwitz, had 
just been informed that his best friend had also been murdered 
there. It was simply too much for the child to absorb.”

The Ponovezher Rav’s eyes were as red and swollen as that 
of the boy. He, too, had been crying along with him. He said, “I 
approached this young boy and asked what was wrong. He 
attempted to tell me, but was too overwhelmed by his tears. He just 
could not stop crying. The boy’s words came out slowly, his speech 
slurred, as he sobbed his way through the story. I have tried to 
console him, but I am having difficulty in succeeding to do so. My 
meeting? The gedolim will have to wait. This child needs me now! I 
cannot leave.” With these parting words, the Rav held the boy 
tightly as they continued to cry together. 

Va’ani Tefillah
בושתםימחרבךריעםילשורילו

V’l’Yerushalayim Ircha b’rachamim Tashuv. 
And to Yerushalayim, Your city, may You return in compassion. 

Yerushalayim’s beauty has always been in the spiritual 
rejuvenation it has afforded its inhabitants and visitors. While it 
certainly has aesthetic beauty – it is its spiritual attributes that earn 
it the appellations of beauty, glory, majestic and pure. Anyone who 
arrived in Yerushalayim in a state of melancholy, deeply troubled 
and overwhelmed by his sins, went to the Bais Hamikdash, and was 
given the opportunity to cleanse and absolve himself of sin. Its 
spiritual ascendance encouraged him to open up, confess his sins 
and thereby remove the overwhelming weight from his shoulders. 
The same holds true to this very day. Anyone who has visited the 
Kosel or any of the mekomos ha’kedoshim, sacred sights, will attest 
to this phenomenon. Yerushalayim is a city of beauty, of joy, of 
peace. It was a beacon of light for the entire world. With the 
destruction of the Bais Hamikdash, this light was diminished. It will 
be restored once again when the Bais Hamikdash is rebuilt. We pray 
for the Bais Hamikdash to be rebuilt in order that this beacon of light 
for the entire world be rekindled. 
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PPaarraasshhaass  TTrruummaahh  
SSeenndd  iitt  DDoowwnn  

““WWould you like something more to 

eat?” 
“Thank you but I am so full.” 
“Please. How about another piece of 
pie?” 
“It really was delicious.” 
“Settled. Here is your pie.” 
“Mr. Gibber, you are so generous. How 
can I ever repay you?” 
“There is something 
that you can do for 
me.” 
“What is it? My 
pleasure. Anything that 
you ask.” 
“You can come back 
and eat with me again 
tomorrow.” 
“What?!? That is not 
repayment. That is just 
taking more food from 
you.” 
“Please Mr. Evyon. I will not take no for 
an answer.” 
“Well, if you insist.” 
“I do.” 
“Okay.” 
With that, Mr. Evyon leaves Mr. Gibber’s 
home. His young son is a bit puzzled. 
“Abba, we have many poor people eat at 
our table. You always feed them well and 
treat them like kings. Then, when they 
ask if they can repay you, you always 
invite them back. Why?” 
“I am glad that you put that question on 
the table, Avi. Because the answer really 
has to do with the table.” 
“Sounds mysterious, Abba.” 
“It isn’t Avi. I’ll explain.” 

““IIn the beginning, Hashem created this 

physical world yesh may’ayin (something 
from nothing). That was a one-time event 
in history. Since then, when Hashem 
wants to send blessing to this world in the 
form of gashmius (physical prosperity) it 
must be yesh may’yesh (something from 
something).” 
“The blessings must have something to 
carry them?” 
“Very good, Avi. In the times of the 
Mishkan, that vehicle was the shulchan 
(table).” 
“The Torah speaks about the shulchan in 
this week’s parasha.” 
“Yes, Avi. Rabbeinu Bechaye points out 
that the root of the word shulchan is the 
same as the word shaliach (a messenger). 
The Shulchan was Hashem’s messenger to 
send His blessings down to this world. He 
blessed the Lechem HaPanim that rested 
on the Shulchan. The Kohanim would eat 
from it, be satisfied, and the blessing 
would spread to all the food of the 
world. In this way everyone would be 
satisfied with the food they ate.” 

“That is very interesting, Abba, but how is 
it related to the poor people who eat at 
our table?” 
“Our shulchan serves a different function. 
In the times of the Mishkan, Avi, the Miz-
beach (Altar) atoned for the sins of a per-
son. A sinner would bring a korbon (sacri-
fice) on the Mizbeach and receive a ka-
pora (atonement). Nowadays, we have 
no Mizbeach, so a man’s table provides 
atonement. When he generously serves 

poor people, the food 
is like a korbon.” 
“That is why you 
always invite the guests 
back.” 
“Yes, Avi. Rabbeinu 
Bechaye relates a 
minhag (custom) in Old 
France. People would 
make their aron (coffin) 
from the wood of their 
table. This was to 
demonstrate that a man 
takes nothing with him 

from this world except the tsedaka that 
he gave and the food he served to others 
on his table.” 
“Wow. When I put that question on the 
table, I got much more of an answer than 
I bargained for. Our table is an important 
piece of furniture.” 
“May it always be filled with blessing.” 
 
Kinderlach . . . 
Someday you will get married and move 
into your own home. Make sure you have 
a nice, big table. One with plenty of room 
for guests. The Gemora (Berachos 54b) 
states that one who lengthens his table 
(and serves many guests) lengthens his 
days and years. The Shulchan in the Mish-
kan was the vehicle of blessing for the 
world. Our shulchan is the source of 
atonement and long life. Treat it with the 
respect that it deserves. It is much more 
that a piece of furniture. It is a holy place 
of mitzvos, atonement, and long life. 
 

IInnssiiddee  aanndd  OOuutt  
““AAnd so we see that this p’shat in 

Rashi can answer the thirteen questions 
that we asked from these seven Gemo-
ras.”

The talmidim look at each other in 
amazement. 
“That shiur (lecture) was absolutely bril-
liant.”
“I agree. It was a masterpiece. The Rebbe 
is a true talmid chochom in every sense of 
the word. We have not discovered any 
subject in Torah that he does not know 
fluently.”
“It’s no wonder. He learns day and night. 
He delves into every gemora deeply and 
reviews it many, many times.”
“I have another way to identify him as a 

true talmid chochom.”
“What is that?”
“He has exemplary middos (character 
traits). He is so patient with all of the 
talmidim (students). Although they are far 
below his level in Torah learning, he takes 
the time to patiently explain even the 
simplest points to them.”
“Now that you mention it, I notice other 
outstanding middos. He is warm and 
friendly to everyone, greeting them with a 
smile. He is so reserved, never asserting his 
authority or flaunting his greatness. Even 
his movements are so gentle and thought 
out. He carries himself so humbly.”

““HHe is like the Aron Kodesh!”

“What an unusual statement. Why do 
you say that? And furthermore, what do 
his good middos have to do with his be-
ing a talmid chochom?” 
“The two questions have one answer. 
Look in the parasha, where the Torah 
describes the Aron Kodesh. ‘You shall 
make the aron of shittim wood...and you 
shall coat it with pure gold outside and 
inside’ (Shemos 25:10,11).” 
“One minute. I understand the reason for 
the outside coating of pure gold. It will 
beautify the Holy Ark. However, why 
does the inside have to be gold? No one 
ever sees that.” 
“Brilliant! The Gemora (Yuma 72b) ad-
dresses this point. ‘Any talmid chochom 
whose inside is not like his outside is not 
a talmid chochom.’ What are the inside 
and outside referring to? The Keli Yakar 
on the parasha elaborates. Those who 
learn Torah must take special care to pu-
rify their hearts. Hashem Alone can look 
into a person’s heart. A person must sin-
cerely become an embodiment of the 
wisdom that he learns. That is a truly wise 
man, a genuine talmid chochom.” 
“I see. One’s thoughts, emotions, and 
actions must be as well thought out as his 
Torah learning. Giving a brilliant shiur is 
only part of the story. One must be bril-
liant in his middos also.” 
“Well said. We should all become living 
examples of the Aron Kodesh – inside and 
out.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
Growing up to be a talmid chochom is a 
lofty goal in life. You should merit achiev-
ing it. As you know, much serious learning 
is required. Just as important is the work 
on perfecting ones middos. Patience, 
mercy, kindness, perseverance, under-
standing, seriousness, as well as many 
other middos all require effort to improve. 
That is part of growing in Torah. A true 
talmid chochom is as brilliant in his mid-
dos as he is in his Torah knowledge. Be-
come a real talmid chochom – inside and 
out. 
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It’s Not Your Money 
דבר אל בני ישראל ויקחו לי “ 25:2

תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו 
 ”תקחו את תרומתי

“Speak to B’nei Yisroel and let them take for 
Me a portion, from every man whose heart 
motivates him you shall take My portion.”  
Why does the Posuk say, “מאת כל איש” – from 
every man – when it could have just said, “ מכל
 from all whose heart motivates – ”אשר ידבנו לבו
him?   
 Being that the beginning of the 
Posuk says, “ויקחו לי תרומה” – why does it need 
to repeat at the end of the Posuk, “ תקחו את
 Additionally, why does the Posuk end  ?”תרומתי
with, “תרומתי” – “My Terumah,” instead of just 
using the same Loshon as the beginning of the 
Posuk, “תרומה?”  There was a story with a 
wealthy, magnanimous individual who would 
never turn away a Gabbai Tzedakah or poor 
person empty handed.  More than that, he 
always gave generously and graciously.  Prior 
to giving Tzedakah, while the money was in 
his hands, his lips would always move and he 
would say something very quietly.  The only 
word that could be heard would be the last 
word – the word, “לכל” after which point he 
would give the money.  Many tried to decipher 
what he was saying every time he gave 
Tzedakah, but could not. One day, there was a 
visitor to this town who had an amazing power 
of hearing.  People in the town asked him to go 
ask for Tzedakah from this wealthy 
individual, and he should listen to the words 
that the man says prior to giving the 
Tzedakah, and so he did.  Being that this man 
had an amazing power of hearing, he was able 
to hear what the wealthy man said prior to 
giving Tzedakah – and what the man said was 
(Divrei Hayomim 1:29:11,12) “ לך ד' הגדלה
והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ, לך 
ד' הממלכה והמתנשא לכל לראש. והעשר והכבוד מלפניך 
 ”ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל.
– “Yours, Hashem, is the greatness, the 
strength, the splendor, the triumph, and the 
glory, even everything in heaven and earth.  
Yours, Hashem, is the kingdom, and the 
sovereignty over every leader.  Wealth and 
honor come from You and You rule everything 
– in Your hand is power and strength and it is 
in Your Hand to make anyone great or strong.”  
When he got to the last word he raised his 
voice and said, “לכל.”  The visitor who received 
the Tzedakah said in a raised voice, “ועתה” 
(which is the next word in the Navi after “לכל.”  
The wealthy man was shocked and befuddled 
for he realized that this person had figured out 
what he was saying.  He was despondent that 
his secret was revealed.  The visitor told him 
that he should not be sad, rather he should be 
overjoyed that it is now known what he always 
said.  This way, those who give Tzedakah will 
learn a great Mussar from the way he gave 

Tzedakah, and perhaps they too will do this 
wonderful custom.  

 ,is from a Loshon of ”תרומה“
 exaltedness, for at the time one – ”התרוממות“
gives Terumah, he is elevated and glorifying 
the Honor of Hakodosh Boruch Hu.  This 
wealthy individual was saying these holy 
words, and was admitting with his mouth that 
the charity money was not his, rather it was 
really Hakodosh Boruch Hu’s, and He was just 
giving it to this wealthy man to give to others.  
This is what Dovid Hamelech said when 
setting aside his donation for the building of 
the Bais Hamikdash, Divrei Hayomim 1:29:14 
 For everything is“ – ”כי ממך הכל, ומידך נתנו לך“
from You, and from Your hand we have given 
to You.”  Why does the Posuk say, “ מאת כל איש
מאיש אשר ידבנו “ ,instead of saying ”אשר ידבנו לבו
 ,There are times that one gives Tzedakah  ?”לבו
and due to his giving it he becomes honored in 
the eyes of others, and his heart may become 
somewhat arrogant.  If one gives Tzedakah on 
condition that his son live, or that Hakodosh 
Boruch Hu be good to him, although Chazal 
say that one is allowed to give in this manner, 
nonetheless, he is seeking to have benefit from 
this giving.  In these cases, where the person 
is having a benefit from his giving, he is a 
 his –(giver and receiver) נשפע and a משפיע
giving the Tzedakah makes him a משפיע, while 
the benefit he is receiving from his giving 
makes him into a נשפע.  While when one gives 
for completely altruistic reasons and believes 
that it is really Hakodosh Boruch Hu’s money, 
then he is only a משפיע.  Every משפיע is called 
an “איש” while every נשפע is called an “אשה.”  
Thus, one who gives without seeking any 
goodness in return, is a complete איש, without 
any mixture of אשה.  The Posuk is telling us 
here the optimal way to give Terumah and 
Tzedakah, “מאת כל איש” a person should give 
like a complete איש, like the wealthy man who 
praised and thanked Hakodosh Boruch Hu for 
all is really His. (ברכת הרי"ח)  

 Rashi says that the word, “לי” in this 
Posuk means, “לשמי” – for the sake of My 
Name – L’shem Shomayim.  The Arizal says 
that giving Tzedakah causes the Yichud of the 
Shem Havayah.  The arm which the giver 
holds out to give the money is like the letter 'ו.  
The five fingers of the giver is K’neged the 'ה.  
The coin which the giver gives is like a 'י.  The 
five fingers of the poor man are K’neged the 
second 'ה.  These four letters spell the Shem 
Havayah – ה-ו-ה-י .  One can explain that when 
Rashi says here, לי לשמי it means that when 
one gives Tzedakah properly, he is being 
Meyached My Name – the Shem Havayah of 
Hakodosh Boruch Hu.  We can also explain 
with this P’shat as to why Chazal say that it is 
preferable to give Tzedakah to those who toil 

in Torah.  The reason for this is because the 
Talmid Chochom doesn’t ask for money.  
Therefore, the coin, which is the 'י, and the five 
fingers of the giver, K’neged the 'ה, the arm of 
the giver extending to the receiver, the 'ו, and 
the five fingers of the Talmid Chochom, 
K’neged the 'ה – in this way we have the letters 
of the Shem Havayah in the correct order.  
However, if one gives Tzedakah to an Am 
Ha’aretz who is poor, he asks for the money 
first.  Then you have his five fingers first, 'ה, 
then the arm of the giver, 'ו, and then the five 
fingers of the giver and the coin, 'ה',י – in this 
order, these four letters spell the Shem Din of 
Hakodosh Boruch Hu.  Thus, the Tzedakah 
given to a Talmid Chochom is optimal. ( נחל

םקדומי ) 

 Why does the Posuk first say, 
 The  ”?תרומתי“ ,and then at the end say ”תרומה“
wealthy individual, or anyone who has the 
ability to give Tzedakah, is nothing more than 
an appointed one of Hakodosh Boruch Hu to 
give the money to Tzedakah.  If he does give 
the money the way he should, then the money 
is his, and if he does not, then the money is 
Hakodosh Boruch Hu’s. Hakodosh Boruch Hu 
does a tremendous Chesed with Klal Yisroel, 
and if they give properly, He considers it as if 
it was their own money that they gave, even 
though it is really all His.  The Posuk says that 
Klal Yisroel should give Terumah, what 
appears to be theirs, for in truth, “תרומתי” – it 
is Hakodosh Boruch Hu’s Terumah. ( תולדות
  (יצחק

  Now we can understand why the 
Torah stresses, “ איש אישר ידבנו לבו מאת כל ” – 
“From the complete man!”  When one first 
begins to give Tzedakah, he may believe and 
understand that it is really Hakodosh Boruch 
Hu’s money that he is giving. Being that it is 
not his money, there is nothing that he seeks 
in return for it – rather his goal is to be a 
“man” – a complete giver without seeking 
anything in return.  By giving Tzedakah in the 
proper manner, one can bring forth the Shem 
Hashem into this world. Hakodosh Boruch Hu 
commands Moshe to repeat this important 
message to Klal Yisroel, that they must know 
that the money is not really theirs.    After a 
while, when a person continues to give money 
and is Zoche to have money to give to 
Tzedakah, he begins to believe on some level 
that the money is his, and that he is giving of 
himself when he gives that Tzedakah.  One 
must make a concerted effort to ensure that he 
not fall into the trap of believing that it is his 
money, and not giving as a “man” but as a 
mixture of some sort, with receiving 
something in return, be it something tangible 
or intangible, such as Kovod.  May we be Zoche 
to always be on the giving side as a “man.” 
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PARSHAS	TERUMAH	
The	Torah	says	that	there	was	a	miraculous	בריח התיכון	a	long	extending	bar	that	went	through	the	middle	of	the	planks	
which	formed	the	walls	of	the	Mishkan.	The	Zohar	Hakadosh	writes	that	this	miraculous	single	bar	was	Yaakov	Avinu.	
How	 is	 this	 supposed	 to	 be	 understood?	 In	 the	 sefer	 Shevilai	 Pinchus	 he	 explains	 the	 interpretation	 of	 the	 Zohar	 to	
parallel	the	commentary	of	Tosfos	(Shmos	25,5)	that	this	middle	bar	was	from	the	staff	of	Yaakov	by	which	he	crossed	
the	 Yarden	 River	 (Bereishis	 32,11)	 	.כי במקלי עברתי את הירדן הזה This	 miraculous	 staff	 was	 later	 brought	 down	 to	
Mitzrayim	and	upon	their	redemption	it	was	taken	out	with	them.	It	was	Yaakov	who	had	the	foresight	to	facilitate	the	
building	of	the	Mishkan	by	planting	cedar	trees	when	he	descended	to	Mitzrayim	in	order	for	his	children	to	take	them	
at	the	time	of	the	geulah	 for	the	purpose	of	building	of	the	Mishkan.	Likewise,	he	facilitated	the	connection	of	all	the	
planks	with	one	wooden	bar	which	was	his	staff	that	was	handed	down	and	also	taken	out	of	Mitzrayim.	
Not	only	was	Yaakov's	staff	an	integral	component	of	building	the	Mishkan,	but	it	was	also	an	inheritance	handed	down	
from	one	generation	to	another	up	until	Moshiach	who	will	use	this	staff	to	bring	about	the	reign	of	Hashem	at	the	End	
of	Days.	As	the	Yalkut	Shimoni	writes	that	Dovid	Hamelech	beseeched	Hashem	(Tehillim	110,2)	 	מטה עוזך ישלח ה' מציון
Send	your	powerful	staff	from	Zion.	This	staff	was	possessed	by	Yehudah,	Moshe,	Aharon,	Dovid,	king	to	king	until	the	
Churban	when	it	is	was	concealed	and	still	awaiting	the	arrival	of	Moshiach	when	it	will	be	publicly	revealed.	
In	order	to	explain	the	spiritual	powers	of	this	special	historic	staff,	we	suggest	one	to	revisit	the	beginning	of	the	Parsha	
of	Veyeitzei.	The	Torah	relates	that	after	the	night	that	Yaakov	had	the	prophecy	of	the	Ladder,	he	awoke	and	poured	oil	
on	the	monument.	The	big	question	is	from	where	did	Yaakov	get	oil?	Don't	the	Chazal	tell	us	that	one	of	the	reasons	
why	Yaakov	cried	upon	his	meeting	Rachel	was	because	Elifaz	the	son	of	Esav,	took	all	his	possessions	away	and	there	
remained	nothing	to	give	her	as	presents?	So	where	is	the	source	of	his	oil?	Tosfos	answers	(Paaneiach	Raza)	that	Elifaz	
left	with	Yaakov	his	staff	to	help	him	walk.	Little	did	he	know	that	Yaakov's	staff	was	hollow	in	order	to	store	oil	so	he	
could	 learn	Torah	even	at	night	 time.	 It	was	 from	this	oil	 that	Yaakov	poured	on	 the	matzeivah.	Yaakov	who	was	 the	
Amud	Hatorah	made	certain	that	there	will	not	be	the	slightest	lapse	in	his	hasmadah	of	Torah.	The	staff	represented	his	
maalah	of	deveikus	to	learning	Torah	and	it	personified	his	being	and	sole	identity.	This	is	alluded	to	in	his	statement	 כי

את הירדן הזהבמקלי עברתי  	 the	word	 	במקלי is	gematriah	יעקב.	This	 is	 the	deeper	reason	why	Elifaz	did	not	take	away	
from	Yaakov	his	staff	because	he	sensed	unknowingly	in	the	staff,	the	entire	identity	of	Yaakov.	If	he	did	not	physically	
remove	Yaakov	from	this	world	as	his	father	commanded	him	to	do,	he	could	not	also	remove	Yaakov's	staff	from	him.	
They	were	one	and	inseparable.	The	nations	of	the	world	call	us	the	People	of	the	Book.	This	title	does	not	only	reflect	
that	we	observe	what's	written	inside	of	the	Torah,	but	even	more	so	that	we	are	constantly	studying	and	pouring	over	
its	contents	with	mesiras	nefesh.	
Yaakov	said	 כי במקלי עברתי את הירדן הזה	that	he	placed	his	staff	in	the	Yarden	and	it	split	(בראשית לב יא	Rashi).	There	
is	an	allusion	in	this	miracle	to	the	words	of	the	Ohr	Chayim	Hakodosh	who	writes	that	 in	the	geulah	 from	Mitzrayim,	
Hashem	had	to	quickly	redeem	us	prior	to	their	falling	into	the	50th	level	of	tumah,	from	which	they	could	never	be	able	
to	extricate	themselves.	However,	after	the	Torah	was	given,	even	if	a	Yid	would	fall	 into	the	50th	 level	of	tumah	 they	
would	 still	 have	 the	 power	 to	 climb	 out	 through	 the	 learning	 of	 Torah.	 The	 staff	 of	 Moshe	 as	 we	 have	 said	 above	
symbolizes	the	Yid's	mesiras	nefesh	for	Torah	Learning.	The	letters	of		ירדן	spell -ירד   ן   he	descended	into	 ן	the	50th	level.	
Nevertheless	 we	 find	 that	 Yaakov	 split	 the	 Yarden	 with	 the	 power	 of	 Torah	 symbolized	 by	 his	 staff.	 Torah	 is	 the	
blueprints	of	the	world.	It	therefore	possesses	supernatural	qualities	and	that	is	why	Yaakov	was	able	to	split	the	Yarden	
with	his	staff	that	enabled	him	to	learn	Torah	with	mesiras	nefesh.	
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When	Am	Yisrael	רפו ידיהם מן התורה,	weakened	 their	grasp	on	 the	 learning	of	Torah,	 they	were	attacked	by	Amalek	
(Bechoros	 5b).	 For	 the	 same	 lack	 of	 learning	 Torah	 they	 developed	 a	 thirst	 due	 to	 the	 lack	 of	 water,	 and	 Torah	 is	
compared	to	water	(Ohr	Hachayim).	Their	punishment	came	in	the	form	of	Amalek	since	they	are	the	antithesis	of	Torah	
Learning	 which	 brings	 to	 deveikus	 in	 Hashem.	 That	 is	 why	 we	 find	 that	 three	 letters	 of	 their	 name	 	עמלק spell 	 מקל 
because	they	are	against	what	Yaakov's	staff	represented	and	implemented	–	mesiras	nefesh	to	learn	Torah.	
Now	we	can	understand	the	role	 that	 the	staff	of	Yaakov	played	by	serving	as	 the	middle	bar	 that	miraculously	went	
through	 the	 planks	 making	 the	 Mishkan	 one.	 The	 essence	 of	 the	 Mishkan	 was	 Torah	 symbolized	 by	 the	 Aron	 which	
housed	the	Luchos.	There	are	further	allusions	to	this	fundamental	that	the	Mishkan	represented	Torah.	The	Meforshim	
write	that	in	contrast	to	the	Revelation	of	Hashem	at	Sinai	which	was	in	the	public	eye,	the	Mishkan	was	a	microcosm	of	
the	same	revelation	only	to	be	concealed	inside	under	a	structure.	This	means	that	in	the	Mishkan	there	was	the	quality	
of	Matan	Torah.	The	donations	to	the	Mikdash	of	various	sorts	were	called	תרומה	which	are	the	letters	of	 תורה מ	the	
Torah	which	was	given	after	 forty	days.	The	ten	coverings	on	top	of	the	Mishkan	 symbolize	the	Aseres	Hadibros	 (Baal	
Haturim,	Keli	Yakar).	Five	layers	on	one	side	five	on	the	other	parallel	to	the	Luchos.	Therefore	it	was	the	staff	of	Yaakov	
which	connected	all	the	walls	of	the	Mishkan	making	it	one	reality	of	Torah	through	and	through.	
The	Alshich	writes	that	one	must	build	a	Mishkan	within	his	heart	as	the	passuk	says	ושכנתי בתוכם	I	will	dwell	in	them.	
What	is	comparable	to	the	 	being	By	Shabbos.	is	it	that	suggest	would	I	being?	one's	of	Mishkan	inner	the	in	בריח תיכון
Shomer	Shabbos	one	is	infused	with	a	neshama	yesairah	which	permeates	Man	who	is	the	Olam	Katan	just	as	Shabbos	
permeates	 the	 Olam	 Gadol	 of	 earth.	 Shabbos	 corresponds	 to	 Yaakov	 who	 the	 Torah	 specifically	 points	 out	 that	 he	
observed	the	Shabbos	(Bereishis	Rabba	11,7).	The	Torah	was	given	on	Shabbos	because	they	are	both	other	worldly.	An	
allusion	to	this	comparison	is	hinted	in	the	gematriah	בריח תיכון	which	adds	up	(including	the	kollel)	to	השבת.	Shabbos	
is	the	בריח תיכון	of	the	world	which	ties	it	together	to	reveal	the	sole	purpose	and	meaning	of	creation	and	how	we	can	
connect	to	it.	Just	take	a	look	at	the	acronym	of	the	word	 	 שבת –יכון תריח בבת ש 	and	that	says	it	all.	This	bar	of	Shabbos	
is	the	only	bar	where	one	can	find	the	real	lechayims!	

	
	

GUT 	 S HABBO S 	 	 	 	 	 	 	

R A V 	 B RA Z I L 	 	
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ח'."התפתחות המבורכת של מערכת 'דברי שיהפרט על קצה היריעה, את כאן המקום לקיים 'שיחו בכל נפלאותיו' לוהמשך מעמוד קודם         

  תשע"גשנת 

בתוך שבועות ספורים החל  , התחלנו בהוצאת העלון, בהדפסה על עמוד אחד, בחמישים עותקים.בפרשת תרומה שנה זו: ליוןגלוני ענת שהא ת
  ביקוש אדיר, וכבר התחלנו להדפיס קרוב לאלף עותקים מידי שבת.

חמיו של להבחל"ח מרן שליט"א, שבו נאסף מדברי תורתו  –כמו כן, ערכנו קונטרס זכרון מיוחד, במלאות שנה לפטירת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 
  ולזכרו. זי"ע.

  תשע"דשנת 

בשנה זו הרחבנו את העלון, ובחג הסוכות הדפסנו קונטרס נוסף מתורת מרן שליט"א בעניני חג הסוכות, וקונטרס  :ח"ברי שידלוני ענת שהא ת
  לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית אשת חבר ע"ה, ועל מרן בעל החזון איש. ובעניני חנוכה.

דנים ומפלפלים בדברים שהובאו בגליון, וכדרכה של תורה  בעקבות ההערות הבאות, התחלנו במדור חדש המופיע אחת לחודש, עם מכתבי הקוראים, בו
  יגדיל תורה ויאדיר.

עם סיום השנה, הושבנו עם כל בית ישראל בהסתלקות בתו הגדולה של מרן שליט"א, א"ח להגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א, רבבות אלפי 
  ישראל העתירו לבורא עולמים כי ירפא את השבר הגדול.

  תשע"השנת 

בעקבות הוראתו של מרן שליט"א, להרבות בלימוד הלכות ועניני השמיטה לכל אחד, הבאנו מדור הלכתי, קצר ותמציתי : שמיטההלוני ענת שהא ת
  קיצור פסקי הלכות שמיטה על פי הוראות מרן שליט"א.  –מתוך ספר שיח השמיטה 

עלה על שולחנם של אלפי בתים בישראל, מתוכו הקריאו ולימדו דעת את העם, הלכות שמיטה לבית היהודי. כמו כן במוסדות רבים של 'בית המדור 
  גליון.נכתב בפי הפי הסדר השבועי, ל לעיעקב' לימדו 

  פי תוכנית הלימוד של ארגון 'דרשו'. במשך כמה חודשים גם צירפנו לעלון עניני הלכה מרבינו שליט"א, לפי סדר הלימוד במשנה ברורה על

  תשע"ושנת 

'מדור עלי  ,מדור הנקרא ביותר מבין כל הגליונות השבועייםלבקשת רבים, ומפרסמים מידי שבוע : בתקופה זו, אנו נענים עודו לי שיח'ע'נת שהא ת
  נדון הלכתי או נדון אחר.שיח' בו מובא מידי שבוע עובדא שאירעה בימים האחרונים, בשולחנו של מרן שליט"א, עם 

מועתק בשלימות, בעיתוני יהדות רבים המופיעים בסופי שבוע, הוא מתפרסם מאוד, והוא אף בדרך כלל זוכה לתגובות רבות בכל שבוע, כאשר המדור 
  ובחוברות רבות תורניות. כשמתוך זה אנו למדים על עוצמתו הנדירה של הגליון, שמגיע לבתיהם של כל החוגים והעדות.

 כמו כן, פתחנו ביוזמה מיוחדת של תפילה בקבר השונמית, שלפי מרן שליט"א הוא מקום המסוגל בשביל להיפקד בזרש"ק, שלחנו תלמיד חכם מיוחד
  שיעתיר עבור אלו שביקשו ואכן נתבשרנו בהרבה ישועות שפעלו שם.

  תשע"זשנת 

עלוני שבת,  מופיעות מידי שבוע, המאגדות כמה חוברותאנו מתבשרים בשמחה על 'קנאת סופרים'. מספר  :לוניםעיכוי (הרבים של) זנת שהא ת
ח, כך אנו זוכים שגם בקהילות שאינם נמנים על הציבור הליטאי בדווקא, נחשפים וזוכים בדברי תורה משולחנו של "כשאת כולם מעטר הגליון דברי שי

  רבינו שליט"א. טעמו וראו כי טוב ה'.

  תשע"חשנת 

: בשנה זו אנו מוסיפים להרחיב, בעקבות בקשה מיוחדת אותה קיבלנו מקבוצת מגידי שיעורי דף היומי, להביא פנינים העוסקים דשחלון ענת שהא ת
  בדף היומי, כדי שיוכלו להטעים אותם לכל שכבות הציבור. 

חד בדרך כלל האומנות הגדולה היא למצוא דבר שלא יהיה ארוך מידי, ושיגע בלב ליבה של הסוגיא הנלמדת השבוע, לשם כך נענה לבקשתנו אחד ומיו
  יומי.ף המתלמידי רבינו שליט"א, הבקי בכל ספריו, שברוחב ליבו מסייע לנו בכל שבוע, לעלוי נשמתו של הגה"ק מהר"ם שפירא מלובלין זי"ע, מחולל הד

  תשע"טשנת 

. בדור בו נפוצים עלוני תמונות רבנים וכדו' העירו לנו מספר ..בשנה זו ניתוסף חידוש מרענן, הנראה שייך קצת לקידמת הדור :ינייםעוב טנת שהא ת
 ולקיים את 'והיו עיניך רואות את מוריך' מנהלי תלמוד תורה, כי ראוי לייחד מדור עם מראות קודש מהודו של רבינו שליט"א, בבחינת 'טוב מראה עיניים',

  והתחלנו בס"ד זה שבועות מספר, להביא מידי שבוע תמונה עם נדון הלכתי או הנהגה מעניינת בה ניתן להבחין בתמונה.

נועצנו וביררנו  כאן המקום להגיב, לכמה ששאלו אותנו אם אין כאן סרך איסור של שטרי הדיוטות האסורים בשבת. כמובן, עוד קודם כתיבת המדור
שדעת מרן שליט"א שאין שום חשש בתמונות של רבנים מצד איסור שטרי הדיוטות (ויש עוד טעמים להקל, ואכמ"ל) וכן שמענו מנכדו הגאון רבי 

  ישעי' כהן שליט"א, מחבר ספר מפי כהן, שקיבל מרבינו שליט"א.

יים בנו את חיזוק האמונה בצדיקי הדורות, ולהראות כי גם בדורנו העני, אנו זוכים מדור חדש הנוסף גם הוא בתקופה האחרונה, 'בדידי הוי עובדא', לק
 לראות את יד ההשגחה העליונה, ואנו מביאים עובדות שהיו בצילו של רבינו שליט"א, כפי שקיבלנו מבעלי המעשה. נשמח לקבל מהקוראים עובדות

  נוספות.  

  ועיננו אל העתיד בס"ד:
בתוספת של מפתח רחב עם אלפי בספר כרוך ומכובד  רוב את כל הגליונות של השנים הקודמות, אם יזכנו ה' להדפיס בק

  (ניתן להקדיש ולהשתתף בהוצאות ההדפסה) ערכים, שבימים אלו אנו שוקדים על המלאכה, לתועלת כל מבקשי ה'.
ח, בשפות אחרות כגון אנגלית, כדי לזכות את אלו שלא "כמו כן, אנו עמלים כעת על נסיון להדפיס את הגליון דברי שי

  בקיאים בקריאת לשון הקודש.
  בהודאה ובקשה: עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח. אמן.

  שטוףדלבברכת התורה יצחק גו
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 תרומהפרשת  319 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

 פשט על הפרשה
 ), יט(כז "יתדותיו וכל עבודתו בכל המשכן כלי לכל"

הרוח תהא שלא בארץ תחובין המשכן ליריעות יתידות הוא י"פירש
היו מ"דמה לברייתא הרי ע"וצ, ה"פ מ"דמה בברייתא ה"וכ, מגביהתן
אמה גבוהים והעליונים מהארץ אמות' ב גבוהים התחתונות יריעות
שתסרח היריעה חצי משום ואי בארץ היתדות תוחב ואיך לעיל י"כדפירש
יתדות שהיו ל"וצ בארץ נגררת היתה שהרי יתידות צ"א שם המשכן אחורי
 .ע"וצ בארץ ותחבום אמות' מב יותר גדולים

 
לא מדכתיב דנלמד' פי י"ורש המשכן בכלי הכבש הכתוב מנה לא למה ע"יל

פעם כל אלא לעשותו מצוה' הי לא דכבש ואפשר'. וגו במעלות תעלה
דינים כלל דאין ואפשר סתרוהו כ"ואח כבש לו עשו המזבח שהעמידו

ולא כבש דרך שיעלו והעיקר מחול גם לעשותו ואפשר לעשותו ממה לכבש
ברזל עליו תניף לא דין בו יש וגם ומקדש מעכב דהכבש ג"ואע מעלות דרך
לעשותו איך ת"מה חיוב שאין ל"י מ"ומ למזבח שנטפל משום היינו

זבחים י"ברש ראיתי שוב( דמדות ג"בפ כדתנן מאבנים עשאוהו ובמקדש
 ).ע"וצ הכבש לרבות את המזבח את ומשחת' שכ' א ז"פ

)(טעמא דקרא

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 עלי שי"ח 
 ''משולחים נגד תקנות''                                       

 
,  הגולה מארצות ומכובדת עשירה קהילה רב רבינו אל נכנס אחרונים בימים

  מן חלק. הקהילה ולבני לו הנוגעות שאלות מספר שאל הוא הביקור במהלך
 .צדקה בעניני עסקו השאלות

 הנודבים תורה ותומכי עשירים של גדול מספר בקהילה יש, הרב אמר, אצלינו
  רחבי מכל משולחים מאוד נתרבו זה בעקבות, שבקדושה דבר לכל יפה בעין

  הוא בעבורו הצורך או והמוסד איש איש, ליבם נדבת את לבקש הבאים, העולם
 שאינם אנשים של מוחלט רוב הכנסת בבית לפעמים יש שבו מצב נוצר. 'בא

 '...מקומיים
 דלא אינשי גם יש, צדקה לבקש שבאים אותם שמתוך, הרב המשיך - לנו נודע

 התאגדנו זה ובעקבות. כלל להם מגיע ולא, כסף ומבקשים במרמה הבאים, מעלי
 אישור לקבל משולח כל שעל כגון, תקנות מספר ועשינו הקהילה ראשי עם

  שנוכל כדי' וכו מסויימים בזמנים רק לבוא וכן, כסף לבקש כדי המקומי מהרב
  השוק מן אנשים סתם ולא, תרומות יקבלו הזקוקים אלו רק שאכן לדעת

 .התורמים של ליבם נדבת את שמנצלים
  על מידי יותר להקשות לו אל כי לו ואמר מרוצה היה לא א"שליט רבינו

 הגונים עניים לכם ימציא ה"שהקב להתפלל עליכם, הנדבות ומבקשי המשולחים
  בתקנות אבל, רמאים עם עסק יהיה שלא ולקוות ')ב ז"ט ק"ב(' בגמ שכתוב כמו

 .יקבלו לא להם שמגיע שאלו תקלה לצאת יכול שעשיתם
  היות, הקהילה בני בעבור להשקיע עליו היום מתוך שעות כמה שאל מכן לאחר

,  כלל בזה לקבוע קשה - לו השיב רבינו, יקר זמן לו גוזל והדבר צרכיהם ומרובים
 .בלימוד עצמך תשקיע כמובן והשאר יום בכל שעה להם תקבע אולי

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוף יצחק

 

 חביבין השביעין כל
 

  אנו עת, בנו לופתת ורעדה התרגשות

  בארץ התורה בני לפני להגיש זוכים

  שנת של הפותח הגליון את, ובגולה

 .השבע

  סייעתא של תמימות(!!)  שנים שש

  זכינו בהם, לטובה שוים כולם, דשמיא

  הנפלא הגליון את שבוע מידי להוציא

  ונקרא, הארץ בכל קוו שיצא' ח"שי דברי'

,  ישראל אלפי רבבות ידי על בצמאון

  כהנה ולהוסיף לשפר זכינו במהלכם

  זיכוי להרבות כדי אופנים מיני בכל וכהנה

 .הרבים

  אחת, ועודנה היתה הגליון הוצאת מטרת

  להפיץ. תורה דברי להרבות: בלבד

  מרן התורה שר רבינו של במשנתו

  בהישג שאין אלו את ולזכות. א"שליט

  מתורתו הנפלאים הפנינים את, ידם

  כל לנו אין. השבוע פרשת על, א"שליט

 . וכדומה ממון, כבוד, רווח כוונת

  הבית בני לכל להודות, והזמן המקום זה

  המשמר על העומדים, א"שליט מרן של

  ולמאות, ציבור במלאכת והעוסקים

  המזכים, א"שליט מרן של התלמידים

  הקוראים לאלפי, מתורתו ושולחים אותנו

  שנדבה לאלו, וכמובן, לימיננו העומדים

  .הקודש ארון את להחזיק ליבם

 המשך בעמוד הבא
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הערכה או ביקורת פרק א'
"השיחה  הקודמת  בסדרה  למאמרים  כהמשך 
או  הערכה  בנושא  בע"ה  נמשיך  בעיות"  כפתרון 

ביקורת.

השכנה והכביסה

בשכונה  להתגורר  עבר  מכבר,  לא  שהתחתן  זוג 
ראתה  החדש,  בביתם  הראשון  שקטה.  בבוקר 
לייבוש.   תולה   כביסה  ממול  השכנה  את  האישה 
ואמרה  בשכנה  החלון  דרך  האישה  התבוננה 
מלוכלכת   תולה  כביסה  איזה  לבעלה:  "תראה 
השכנה...  אולי אין לה אבקת כביסה, אולי היא לא 
יודעת לכבס, אולי   אציע לה עזרה ואלמד אותה איך 
החלון,  דרך  הוא  גם  הביט  הטרי  הבעל  לכבס?!". 
החריש ולא   הגיב.    וכך, בשלושת הימים הבאים, בכל 
על   האישה  תלתה   כביסה,   חזרה  פעם   שהשכנה 
 הערתה.      ביום הרביעי, הופתעה האישה לראות את 
השכנה, תולה   כביסה נקייה, פנתה האישה ואמרה 
לבעלה:  " תיראה, סוף כל סוף למדה השכנה לכבס, 

כנראה שכנה אחרת לימדה אותה".    

את   ניקיתי  בערב  "אתמול  הבעל:  אמר  לא, 
החלונות שלנו"

על מה אנחנו מדברים? 

בן  כלפי  שלנו  היחסים  הם  כאלה  יקרים!  הורים 
הזוג וכלפי הילדים שלנו: הכול תלוי בניקיון ה"חלון" 
בימים  המציאות.   שאלתי  על  מסתכלים  אנו   דרכו 
מהו  אצלי:  שמטופלים  נערים  מספר  האחרונים 
את  לבדוק  צריכים  ההורים  רוב  שלדעתכם  הדבר, 
עצמם?  רוב ככל הנערים ענו: שההורים וגם הצוות 
הצלחות  על  לנו  פירגן  לא  השנים,  לאורך  החינוכי 
בעיות  בזמני  רק  תקשורת  איתנו  יצר  ובד"כ 
ביקורת  הרבה  "קיימת  אחרות  וכישלונות.במילים 
ומעט הערכה" אני זוכר, שהצעתי פעם לאב לתלמיד 
לשוחח  איתו,  לשחק  הילד,  עם  לשבת  "מתקשה" 
ולפתח איתו קשר חם וחיובי וכו' ענה לי האב: "אני 
ומציע,  מנסה  שאני  פעם  בכל  אך  רוצה,  בהחלט 
בפירוש  לי  עונה  אפילו  ולפעמים  מתחמק  הילד 
"לא" ממש לא נעים לי לספר אבל כאילו הילד "לא 
אתם  "כאשר  אותו:  שאלתי  איתי".  להיות  נהנה" 
יוצאים לטיול, על מה אתם  משחקים או כשאתם 

מדברים?!"   "מה זאת אומרת על מה אנו מדברים?! 
על הבעיה..."

חינוך ע"י ביקורת

הורים יקרים! כמעט כולנו שואפים לשלמות, וזה 
מצוין. אך בדרך כלל מאחר ואנו שואפים לשלמות, 
את  לשלמות  בדרך  "לסבול"  מסוגלים  לא  אנו 
ההתנהגויות  ואת  הבעיות  את  הקטנות,  המגרעות 
המרגיזות של הילדים. כל טעות מצד הילד גורמים 
בהערות  מגיבים  ואנו  והתרגזות,  אכזבה  לנו 
שלעיתים כוללות השפלה והערות הרסניות: "היום 
ממש  הייתה  שלך  ההתנהגות  אותי.  ביישת  ממש 
לא  שאתה  לך  אמרתי  הרי  רואה,  אסון"..."אתה 
יכול"..."כל מה שאתה יודע זה רק להרוס ולקלקל"... 
שלילית  השפעה  יש  חינוך  כשיטת  ל"ביקורת"  וכו' 
עלינו  בפרט.  ילדים  ועל  בכלל  אדם  בני  על  מאוד 

לשים לב היטב לצורת התקשורת שלנו, בהצלחה!

ֶעְׂשִרים ִמיְליֹון ּתֹודֹות
ָנה ָהַאֲחרֹוָנה ֲאִני ֵמִפיץ  ָאִבי ִמְּניּו-יֹוְרק ְמַסֵּפר: "ַּבּׁשָ
חֹוְברֹות ָּבֶהן ֲאִני ְמעֹוֵדד ֲאָנִׁשים ִלְכֹּתב ָּכל יֹום ֵמָאה 
ַעּמּוִדים,  ַאְרָּבִעים  ֵיׁש  ֵמִפיץ  ֶׁשֲאִני  ַּבחֹוְברֹות  ּתֹודֹות. 
ֵמָאה  ִלְכֹּתב  ְמָנת  ַעל  ִמְׁשְּבצֹות  ֵמָאה  ַעּמּוד  ּוְבָכל 
ּתֹודֹות. ַאְרָּבִעים יֹום ָּכפּול ֵמָאה ּתֹודֹות ָׁשֶוה ַאְרַּבַעת 
ֲאָלִפים  ֲחֵמֶׁשת  ֵהַפְצִּתי  ַהּיֹום  ַעד  ּתֹודֹות.  ֲאָלִפים 
חֹוְברֹות ָּכֵאֶּלה. ֶזה אֹוֵמר ֶׁשָּזִכיִתי ֶׁשֲאָנִׁשים ִיְכְּתבּו ַעד 

ַעָּתה ֶעְׂשִרים ִמיְליֹון ּתֹודֹות ְלבֹוֵרא עֹוָלם!!! 

ֵאיְך ַהּכֹל ִהְתִחיל?
ֶׁשעֹוֵבד  ָחֵבר  ִלי  ֵיׁש  ַהְׁשָקעֹות.  ִּכְמַנֵהל  עֹוֵבד  ֲאִני 
ִאִּתי ַּבֶחְבָרה, ֶׁשִּסֵּפר ִלי ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב ָּכל יֹום ְרִׁשיָמה 
ִלְגַלְגִּתי  ֶזה,  ֶאת  ִלי  ִסֵּפר  ְּכֶׁשהּוא  ַלה'.  ּתֹודֹות  ֶׁשל 

ַהּכֹל  לֹוֵקַח  ַהֶּזה  ֶהָחֵבר  ְלַעְצִמי,  ָאַמְרִּתי  ְּבִלִּבי.  ָעָליו 
ָהִעְסִקי.  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַחי  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ִּבְתִמימּות, הּוא 
יֹום ֶאָחד הּוא ְמַסֵּפר ֶׁשָּכל יֹום ְּבסֹוף ַהּיֹום הּוא ּכֹוֵתב 
ְרִׁשיָמה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ּתֹודֹות, ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמְׁשִאיר ְלסֹוף 
ָהְרִׁשיָמה ּתֹוָדה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשָּבּה הּוא ַמְׁשִקיַע ַמֲחָׁשָבה. 
ְמֻיָחד,  הּו  ַמּׁשֶ ִלְמצֹא  ְמַנֶּסה  ֶׁשָּתִמיד הּוא  ָאַמר  הּוא 
ָּדָבר  ׁשּום  ִלְמצֹא  ִהְצִליַח  ֹלא  הּוא  ַלְיָלה  ּוְבאֹותֹו 
ְמֻיָחד ְלהֹודֹות ָעָליו. ְוָאז הּוא ָאַמר ְלַעְצמֹו: "ֲאִני ְיִליד 
ַאְרֶּגְנִטיָנה, ּתֹוָדה ַלה' ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ְסָפַרִּדית ׁשֹוֶטֶפת". 

ְוָאְמרּו  ֵמַהֶחְבֶרה  ֵאָליו  רּו  ִהְתַקּׁשְ ַּבּבֶֹקר,  ְלָמֳחָרת 
ִעם  ָלקֹוַח  ֶׁשל  ְמאֹד  ְרִציִני  ַהְׁשָקעֹות  ִּתיק  ֶׁשֵּיׁש 
ְלַהֲעִביר  מּוָכן  ֶׁשהּוא  ֶׁשֶהְחִליט  ְּגדֹוִלים,  ַתְּקִציִבים 
ֶאת ִּתיק ַהַהְׁשָקעֹות ֶׁשּלֹו ְלִנהּול ַּבִפיְרָמה ֶׁשָּלנּו, ַרק 
ִּבְתַנאי ֶׁשִּיְׁשְלחּו ֵאָליו ָאָדם ֶׁשּדֹוֵבר ְסָפַרִּדית ׁשֹוֶטֶפת. 

ַהֶּצֶות,  ִמָּכל  ְסָפַרִּדית  ֶׁשְּמַדֵּבר  ַהָּיִחיד  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר 
ַהֶחְבָרה ֶהְחִליָטה ִלְׁשֹלַח אֹותֹו. ְוָאז ִמְתָּבֵרר ִּכי ְמֻדָּבר 

ַּבִּתיק ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ֶׁשֵּיׁש לֹו. 

ְּכֶׁשהּוא ִסֵּפר ִלי ֶאת ֶזה, ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי: "טֹוב, ִאם 
ֲאִני  ַּגם  ִלְתּפַֹח,  ֶׁשִּלי  ַהַּבְנק  ְלֶחְׁשּבֹון  ַּתֲעזֹר  ַהּתֹוָדה 
ְוִקַּבְלִּתי  ַהְדָרָכה  ִמֶּמּנּו  ִקַּבְלִּתי  ָּבֶזה".  ְלַהְׁשִקיַע  מּוָכן 
ֵעט  ָלַקְחִּתי  ְּבתֹוָדה',  'ְׁשָעָריו  ַהִּנְפָלא  ַהֵּסֶפר  ֶאת 
ִלְׁשֵּתים  ְוִהַּגְעִּתי ְּבקִֹׁשי  ִלְכֹּתב ּתֹודֹות,  ְוִהְתַחְלִּתי  ּוְנָיר 
ֵמִעְנַין  ָרחֹוק  ֲאִני  ַּכָּמה  ַעד  ָרִאיִתי  ּתֹודֹות.  ֶעְׂשֵרה 
ַעְצִמי  ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ָלַמְדִּתי  ְלַאט  ְלַאט  ַלה'.  ַהּתֹוָדה 

ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבּטֹובֹות ֶׁשל ה' ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל. 

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

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

הרצפה. על  שלי  הלפטופ  את  השארתי 
דיגיטלי.  משקל  שזה  חשבה  שלי  סבתא 

מסתבר שהיא שוקלת 2800 שקל.
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תרומת קש
שתי דמויות בוססו בשלג העמוק עד מעל כפות 
צעד  העיירה  בתוככי  הם  צעדו  בנחישות  רגליהם, 
מאין  וחשובה  רמה  במצווה  עוסקים  צעד,  ועוד 
כלה".  "הכנסת  למען  צדקה  איסוף  של  כמותה 
 – רופשיץ  העיר  רב  לא אחר מאשר  היו  הצועדים 
הגאון רבי נפתלי צבי, שידוע היה בחכמתו ופקחותו 
משמשו  עימו  ויחד  החיים,  תחומי  בכל  המרובה 
הרב  עברו  הנעלה.  במצווה  לרבו  שסייע  המסור 

ומשמשו בין בתי העיירה במסירות נפש מיוחדת.

נזקקי  עבור  לצדקה  כסף  איסוף  של  זו  מצוה 
לא  מאוד,  נפתלי  רבי  על  חביבה  הייתה  העיירה, 
הסכים הרב שמישהו זולתו יטרח עבורה ובכל מאודו 

לקיימה  חפץ 
ממש.  בגופו 
גם  לעתים 
מוכן  היה 
ך  י ל ש ה ל
כבודו  את 
תורתו  וכבוד 
 , ה ד י צ ה
ר  ק י ע ה
של  שבסופו 
יקבלו  יום 
מידו  העניים 
כמה  עוד 

גרושים.

ם  ע פ ב
ת  א ז ה
הרב  ידע 
ם  ה י נ פ ל ש
לא  מלאכה 
זה  קלה. 
וחצי  כשבוע 
לא  שהשלג 

פסק מלרדת, העסקים שבתו ובני העיירה התחפרו 
בביתם החמים ולא יצאו כי אם לצורך גדול. לצפות 
– לא היה  הגון לצדקה  כעת מיהודי שיעניק סכום 

מציאותי למדי. 

הבית,  בעל  הווילון  מאחורי  עמד  הבתים  באחד 
הצועדים  ומשמשו  הרבי  את  קלטה  עינו  זווית 
היטב  האיש  ידע  ביתו,  לכיוון  מרובים  בקשיים 
שמצפונו לא ייתן לו לשלח את הרבי ריקם, מאידך, 

כסף לא רצה לתת.

פנה לרעייתו ואמר לה בבהילות: אם הצדיק שואל 
היכן אני, תודיעי לו שאינני בבית, ואינך יודעת מתי 

אחזור.

***

מספר דקות חלפו ובדלת נשמעו נקישות עדינות, 
בעל  "היכן  ומשמשו:  נפתלי  רבי  עמדו  בפתח 
הבית?", שאל הגבאי. האשה השפילה עיניה ואמרה: 

"הוא איננו בבית, אין לי מושג מתי הוא יחזור". רבי 
נפתלי שכאמור היה פיקח שבפיקחים צעד קדימה: 
"ברשותך, נמתין לו כאן עד שישוב". האשה גמגמה 

משהו לא ברור ונסוגה לעבר המטבח.

חד-העין  נפתלי  רבי  לב  שם  קלה  שעה  לאחר 
עולים  שדרכו  הסולם  שתחת  הרצפה  גבי  שעל 
סדר.  בלא  קש  אניצי  להם  מפוזרים  הגג,  לעליית 
'נראה שמישהו עלה למעלה בבהילות ושכח לנקות 

אחריו'... הרהר הרב.

ולמשמשו הורה: עלה בבקשה לעליית הגג ובדוק 
מה מתרחש שם.

י  א ב ג ה
בלא  מילא 
אחר  שהיות 
ת  א ר ו ה
טיפס  רבו, 
ל  ק - ש י ח
הסולם,  על 
את  תחב 
פנימה  ראשו 
אנה  והסתכל 
לפתע  ואנה. 
רואה  הוא 
נעליים  זוג 
בתוך ערימות 
'מה  הקש, 
כאן  עושות 
 , ' ? ם י י ל ע נ

חשב לעצמו.

ך  ש מ
את  השמש 
 , ם י י ל ע נ ה
ולהפתעתו הן 
היו מחוברות לזוג רגליים. לזוג הרגליים היה מחובר 
כמובן גוף, ואיך לא, גם ראש, לא עברו דקות אחדות 
הסלון  במרכז  ניצב  והמבויש  הסמוק  הבית  ובעל 
תלויים  עדיין  ובזקנו  כללי  באופן  פרוע  כשמראהו 

גבעולי קש בצורה משעשעת מאוד.

גדולה שהעיקה  קושיה  היום  לי  תורצה  "בזכותך 
עלי עד מאוד, במשך זמן רב".

האיש  של  התמיהה  מבטי  ולנוכח  הרב,  אמר 
שגדולה  אותנו  מלמדים  "חז"ל  המשיך:  והגבאי, 
הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. עד היום 
לא הבנתי איך ייתכן הדבר. אולם היום, כשנכנסתי 
הנה, הבנתי מיד: כשמשה רבינו ראה את הקב"ה 
בוער באש בסנה, הסתיר משה את פניו – כי ירא 

מהביט אל האלוקים.

את  "כשראית  בחיוך,  הרב  סיים  אתה",  "ואילו 
אורחים המתקרבים הסתרת את כל גופך"... 

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

ושרץ  לטובל  נחשב  הוא  ערך,  כל  שלו  בתשובה 
בידו.

אל תדאג – הכול יתוקן
לכן צריכים לעקור את השקר הגמור שתשובה 
וברגשות  בעבר  בהתבוננות  לבוסס  פירושה 
זו  שליליים ומדכאים. ההיפך הוא הנכון! תשובה 
על  להסתכל  לא  חדש,  דף  חדש,  עתיד  פריחה, 
בשיפור  הכוחות  כל  את  להפנות  אלא  העבר 

ההווה והעתיד.

ודע לך, כאשר בן אדם עושה תשובה על ההווה, 
משמיים  לו  יזמנו   – ההווה  את  לשפר  ומתחיל 
לחזור בתשובה על כל העבר. וכאשר אדם חוזר 
בתשובה על מה שעובר עליו בהווה, הוא מתקן 
את כל העבר שלו גם בגלגול הזה וגם בגלגולים 
להבין  יזכה  בוודאי  גם  הוא  הזמן  ועם  הקודמים, 

ולהרגיש את החרטה האמתית.

דרך התשובה של ה'
בני  לומדים בפרשת השבוע שלנו.  זה  ואת כל 
ישראל היו שקועים בצער נורא מאוד, הם העפילו 
המדרגה.  לשפל  בחזרה  והתרסקו  על  לפסגות 
לקירוב  זכו  הם  עבדים,  של  עם  אל  ממציאות 
עולם:  מימות  היה  לא  שכמוהו  ומיוחד  מופלא 
עשר מכות, קריעת ים סוף, הנהגה ושמירה ניסית 
ונבואת  יומית, ולבסוף תיקון חטא אדם הראשון 
פנים אל פנים – ואת כל זה איבדו בחטא העגל! 
תחת  בבעלה  שבגדה  לכלה  זאת  מדמים  חז"ל 
עם  כל  את  שמלווה  כמוהו  שאין  פשע  החופה. 

ישראל לדורי דורות.

אבל הסכנה הגדולה באמת היא שבני ישראל 
ישקעו בצער וביגון על העבר וייאבדו את התקווה 
לעתיד. לכן נתן לנו ה' יתברך דרך תיקון ותשובה 
העבר,  על  לבכות  לא  העגל:  לחטא  מדהימים 
אלא להתחיל מחדש ולבנות משהו יפה יותר. ה' 
אומר לנו: אתם רוצים לתקן את החטא? תתחילו 
ותבנו  תרומה  תביאו  מעכשיו,  תתחילו  לבנות, 
במקום  כי  העגל,  לחטא  התיקון  שהוא  משכן 
כל  את  ממקדים  אתם  העבר  על  להסתכל 

הכוחות והרצונות בבנייה ובתחדשות.

האוצרות נפתחים
בהלהבות  הציווי  את  קיבלו  ישראל  בני  ואכן 
ביטוי  לידי  בא  שלהם  האדיר  האנרגיות  ופרץ 
בתרומה ובהתנדבות באופן מדהים שתוך יומיים 
זהב  גייסו כמויות עצומות של  ישראל  בלבד עם 
לעשות  להם  נפתחו  חכמה  של  ומעיינות  וכסף, 
את המלאכות הקשות והסבוכות ביותר, כי כאשר 
לא נותנים לעבר להרוס ולחסום לנו את העתיד 
משאבים  של  בנפש  גדולים  אוצרות  נפתחים   –

לשינוי ותיקון חיובי.

לכן בני ישראל היקרים, אנחנו לקראת סיום ימי 
שובבי"ם ת"ת, עיקר התיקון ועיקר התשובה הוא 
לא להסתכל על העבר אלא לפתוח דף חדש, מה 
שהיה היה ועכשיו מתחילים מהתחלה, מבקשים 
מה' כוחות לשפר את ההווה ולבנות את העתיד 

וללכת קדימה בכל הכוחות והעוצמה.

בברכת שבת שלום ומבורך

לולות כ

בהמלצת ובהכוונת הרב שלום ארוש שליט"א
דסקרטיות מובטחת

בס"ד

בהמלצת ובהכוונת הרב שלום ארוש שליט"א
שידוכים למגזר הדתי חרדי

דסקרטיות מובטחת
שלומית 052-3627526
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נעלמים  אדם  ומכל  דברים  כמה  יודע  אדם  כל 
כמה דברים. כל אדם הוא גם חכם וגם תם. בדברים 
שהוא יודע הוא חכם ובדברים הנעלמים ממנו הוא 
תם. והבחינות הללו של חכם ותם הם בחינת נעשה 

ונשמע. 

מבין  אחד  שכל  מצוות  אותם  כל  הם  "נעשה" 
או  לגנוב  לא  למשל  כמו  אותם,  לקיים  עליו  מדוע 
לא לרצוח, לכבד הורים ולא ללכת רכיל, שכל אלו 
וגם  ההיגיון,  עם  לנו  מתיישבים  ודומיהם  הדברים 
אם לא הייתה ניתנת לנו תורה סביר להניח שהיינו 
מגיעים למסקנה שזה נכון לקיים מצוות אלו, מצד 

תיקון החברה והיחס ההולם בין אדם לחברו. 

לא  התורה  שבלי  מצוות  אותם  כל  הם  "נשמע" 
היינו מעלים על הדעת שזה מה שצריכים לעשות 
וזה מה שנכון עבורנו, כמו למשל הנחת תפילין, שאין 
לאחת  אחת  שיסביר  מי  אין  מה,  עד  יודע  מאתנו 
אלו  פרשות  דווקא  נבחרו  מדוע  הבורא  מחשבת 
ומדוע צריכים קשירת רצועות עור של פרה ושיהיו 
דווקא בצבע שחור, וכן שאר חוקי התורה, כמו פרה 
והם  הנגלה  על  רב  בהן  שהנסתר  וכלאים  אדומה 

בחינת נסתרות עבורנו. 

וגם  ל"נעשה"  גם  זקוקים אנו לשלמותנו  ובאמת, 
וגם תמימים.  גם חכמים  להיות  לנו  טוב  ל"נשמע". 
והתמימות  הדעת,  את  לנו  מיישבת  החכמה  כי 
מעוררת אותנו לחיים, הנעשה מחבר אותנו להיגיון 
הנשמע מגביר לנו את הגעגוע, בלי התנועה הזאת 

לנו  זה רמז  ולעניין  שבין הנעשה לנשמע אין חיים. 
אביר הנעימות באומרו ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך...

ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו  ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ה' 
שאדם  שבתחילה  א(  יט,  )ע"ז  דרשו  ז"ל  ורבותינו 
לומד תורה נקראת תורת ה', ולבסוף שנתחזק בה 
הפנים  כי  שמו,  על  ונקראת  תורתו  נעשית  ללמוד 

אותה לקרבו. 

תורת  היא  בשבילו  התורה  תורה,  לומד  כשאדם 
ה', הוא לא ממש מבין מה שהוא לומד, הרבה מאד 
פנימיות  לומד  אם  שכן  כל  ממנו,  נסתרים  פרטים 
התורה שם הנסתר הוא השולט, והיעד של הלומד 
תורת  לנגלה, את  הנסתר  להפוך את  להיות  צריך 
ה' לתורתו, כי תורת ה' מגבירה את החפץ, גורמת 
לאדם לרצות להפוך את הנשמע לנעשה, את התם 
לחכם, שלא יהיו דברי התורה רחוקים מלבו מדעתו. 

"דרי  שיש  מברסלב  נחמן  רבי  שאומר  מה  וזה 
מעלה" ויש דרי מטה", דרי מעלה הם אלו שחוקרים 
חקר  של  בדרך  האמיתות  את  להשיג  ומשתדלים 
שיוצאים  חכמות,  ושאר  מדעים  שלומדים  האמת, 
בו  לזרם  המנוגדות  דעות  ובוחנים  שלהם  מהזרם 
ו"דרי מטה" הם אלו שדבקים  הם רגילים לשחות, 
באמת דרך התמימות המעשית, אלו שלנגד עיניהם 
רק מה שלימדום רבותיהם, וצריך לכלול אלו באלו, 
כי בכל אחד מהם מעלה וחיסרון, והשלמות נמצאת 
דווקא אצל אלו שהם גם וגם, אלו שהם גם חכמים 
וריבוי  בעלי אומץ להתעמת מול האמתות השונות 
לא  גמורה  בתמימות  מתנהגים  בבד  ובד  הדעות, 

זזים מקיום ההלכה כחוט השערה, וזאת השלמות 
נמצאת דווקא אצל הצדיק שהוא גם וגם, הוא גם בן 
וגם עבד, גם חכם וגם תם, את תורת ה' הוא ממיר 
הנסתר  ואת  לנעשה,  הופך  הנשמע  את  לתורתו, 

מביא לנגלה.

מדיני הקידוש חלק א'

המנחה,  בפלג  ערבית  המתפללים 
קודם  לקדש  להקפיד  צריכים  האם 
בשעה  לקדש  שיכולים  או  השקיעה, 

הראשונה של הלילה?
שקודם  משום  יום,  מבעוד  לקדש  מקפידים  יש 
ליל  ובשעה הראשונה של  הלילה שולט מזל צדק, 
שבת שולט מזל מאדים, ולכן הקפידו להקדים את 
לעשות  מותר  להלכה  אמנם  הטוב,  לזמן  הקידוש 
ספר  הלילה.  של  הראשונה  בשעה  אף  הקידוש 

שיבת ציון )שער ה' אות ח' בהערות(.

לאחר התפילה בליל שבת ילך בזריזות 
לביתו לעשות קידוש וסעודה ולא יתעכב 
ובפוסקים  ושלום,  חס  חולין  בשיחות 
מבואר שאף דברי תורה אין נכון ללמוד 

בזמן זה, מהו הטעם לדין זה?
בזוהר הקדוש )פרשת אחרי מות( מובא שכאשר אדם 
יוצא מבית הכנסת, מלוים אותו מלאכי השרת מכאן 
הבנים,  על  כאם  הכל  על  שורה  והשכינה  ומכאן, 
ובאותה השעה מתקיים הפסוק "יפול מצידך אלף" 
להתעכב  שאין  הקבלה  חכמי  מזהירים  זה  פי  ועל 
וכן כתב בבן  לו.  בדרך, כי מלאכי השרת ממתינים 

איש חי. )שנה שניה פרשת וירא אות י"א(.

לבדו,  מתגורר  כאשר  שגם  נוהגים 
"שבת  רם  בקול  אומר  לביתו  כשנכנס 

שלום", מה הטעם לדבר זה?
הכלה  את  המקבל  כחתן  הוא  כי  הוא  הטעם 
לכבוד  וכן  יפות,  פנים  ובספר  גדולה  בשמחה 
השכינה שנקראת שבת. בן איש חי )שנה שניה פרשת 
בראשית אות כט( וחכמי הרמז נתנו סימן לדבר "ביום 

לקרוא  צריך  כי  בקול,  ר"ת  לשבת",  וקראת  קדשי 
שבת בקול רם. )שיבת ציון שם סעי' ה'(

ברכה  לקבל  הראוי  הזמן  מתי 
מההורים?

מכיון שהמלאכים נמצאים בבית עד אחר הקידוש, 
לכן טוב קודם הקידוש לקבל ברכה מאימו, ועל פי 
הקבלה טוב לנשק ידי אימו קודם הקידוש ויש בזה 

סודות עמוקים. שער הכוונות )דף ע' עמוד ג'(.

בגדי השבת  לפשוט את  מותר  האם 
קודם הקידוש, אם חושש שיתלכלכו?

בגמרא מבואר שחלק מדיני כבוד שבת הוא "שלא 
ונפסק  יהיה מלבושך של שבת, כמלבוש של חול" 
להלכה שיש להקפיד על מלבוש ראוי לכבוד השבת. 
)פלאג'י  החיים  וכף  ד'(  קטן  סעיף  רס"ב  )סימן  יוסף  ברכי 

שבת  בגדי  שיהיו  יזהר  ולכתחילה  א'(.  אות  כ"ח  סימן 

גם  עליו  להשאירם  ויתאמץ  הקידוש,  בשעת  עליו 
בשעת הסעודה, ואם חושש שמא יתלכלכו מחמת 
אחר  לחליפם  יוכל  תינוקות,  עמו  שיש  או  הדוחק, 
שיאכל כזית לחם. השל"ה הקדוש )שער אותיות קדושת 

אכילה אות צ"א(.

שלא  מצוה  בר  נער  לכבד  ניתן  האם 
שיעשה  בגרות,  סימני  הביא  אם  ידוע 

קידוש?
בליל  קידוש  לעשות  מצוה  בר  נער  לכבד  מותר 
משום  סימנים,  ב'  הביא  אם  ידוע  שאין  אף  שבת 
שמן התורה יצאנו ידי חובת קידוש באמירת "ויכולו" 
שבתפילת ערבית, וקידוש על היין אינו אלא מדרבנן. 
מן התורה חייב אדם לעשות קידוש, שנאמר "זכור 
פחות  קטן  ילד  לכבד  אין  אבל  השבת"  יום  את 
להוציא  יכול  קידוש, משום שאינו  י"ג, שיעשה  מבן 
ג'  )חלק  עולם  עובדיה בהליכות  ידי חובה. מרן הרב 

בראשית אות ז'(.

חייל הנמצא בשטח ואין לו יין לעשות 
חובת  ידי  לצאת  יוכל  כיצד  קידוש, 

קידוש?
ערבית,  בתפילת  קידוש  חובת  ידי  לצאת  יכול 
וטוב הדבר שיוסיף בתפילה "זכר למעשה בראשית 
)הליכות עולם שם  וליציאת מצרים". מרן הרב עובדיה 

אות ז'(.

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*

קודם  יום   40 השבת פרשת תרומה מתחיל 
"הצילני  לזעוק  מתחילים  אנ"ש  בו  פורים 
מרדכי  לקדושת  וזכני  עמלק  המן  מקליפת 

ואסתר"

ַּפַעם-ַאַחת ָמָצא ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ֶאת ַרִּבי ֶאְפַרִים 
ֶּבן ַרִּבי ַנְפָּתִלי, ֶׁשָעַסק ְּבִהְתּבֹוְדדּות ְּבֵעת ַהָּיִריד 
ְּבֶאְמַצע ִעיר ִקֶיעב, ִּכי ִמְסָחרֹו ָהָיה ִעם ַמְרָּגִלּיֹות, 
ַאל ְלַעְצמֹו:  ְוִנְכַנס ָאז ְּבִלּבֹו ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה, ֶׁשּׁשָ
ַּבֶּמה עֹוֵסק ֲאִני ַעָּתה? ְוִכי ֶזה הּוא ַהַּתְכִלית? ְוִכי 
ָּכל-ָּכְך  ִמְתעֹוֵרר  ְוָהָיה  ְוכּו'?  ִנְבֵראִתי  ֶזה  ִּבְׁשִביל 
ַעד ֶׁשֶּנֱעַמד ְּבַצד ַהֶּדֶרְך ּוָבָכה ִלְפֵני השי"ת. ָׁשַאל 
אֹותֹו ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש: ִמְּפֵני ַמה ַאָּתה ּבֹוֶכה? ְוֵהִׁשיב 
לֹו. ָאַמר לֹו: ְוִכי ּפֹה ַהָּמקֹום ִלְבּכֹות? הֹוְלִכין ְלֵבית-
ַהִּמְדָרׁש ְוָׁשם ִּתְבֶּכה. ָעָנה לֹו ַרִּבי ֶאְפַרִים ַהַּנ"ל: 
ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָאַמר )בליקוטי מוהר"ן תנינא, סימן 
קכ"ד(: ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשַּמִּגיַע ְלָאָדם ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה 
ִּדּבּוִרים  ּוְלַדֵּבר  ְלִהְתּבֹוֵדד  ַהָּמקֹום  ְּבאֹותֹו  ָצִריְך 
ְלֵבית-ַהִּמְדָרׁש  ֶׁשֵּיֵלְך  ַעד  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ם  ַהּׁשֵ ִלְפֵני 
ֵיְלכּו ִמֶּמּנּו ִהְרהּוֵרי ַהְּתׁשּוָבה, ּוֵמֲחַמת ֵּכן ִנַּצְלִּתי 
ֶאת ַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשָהָיה ִלי ַּבָּמקֹום ַהֶּזה. )שיש"ק 

א-תרעח(

פנינים
חסידות ברסלב
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עם הפנים – רק קדימה!!
מסתכל  שאתה  ברגע  כביש,  כמו  הם  החיים 
בכביש  קטלנית.  להיות  עשויה  התוצאה   – אחורה 
הם  לאחור  המבטים  קדימה,  רק  מסתכלים 
החיים.  תחומי  לכל  נכון  וזה  וקצרצרים.  ממוקדים 
שהפך  המשפט  לפנים.  רק  לאחור,  להביט  אסור 
לִׁשיר: "מה שהיה היה, העיקר להתחיל מהתחלה" 

– הוא כלל ברזל בחיים.

בזוגיות  אנוש. לאחר משברים  ביחסי  גם  נכון  זה 
ֵאמון  ולבנות  חדש  דף  לפתוח  הוא  הנכון  הדבר 
מחדש, ולא לטפל באופן המידי בכל טעויות העבר. 
לפיצוץ  יוביל  רק  החשבונות",  את  "לסגור  הניסיון 
ולהעמקת הקרע, ולא יוביל לשיקום ולריפוי. דווקא 
היא   – מאחור  העבר  את  להשאיר  ה"התעלמות", 

המפתח להצלחה.

תאונה רוחנית
וזה נכון שבעתיים כשזה נוגע לתיקון הנפש. חיטוט 
 – נעשו  שכבר  בטעויות  והתבוננות  העבר  בפצעי 
מאשר  חוץ  מקום  לשום  מובילים  לא  כלל  בדרך 
לעצבות ולייאוש, במקרה הטוב הם גורמים לאדם 
פשוט לעמוד במקום ובמקרה הפחות טוב – לעשות 
תאונה רוחנית, כלומר לסטות חזק מהכיוון שלו ואף 

להתרסק ל"ע.

לכן אחי היקר, אם עבר עליך מה שעבר וקרה מה 
שקרה, ואתה גורר אחריך "היסטוריה עשירה", של 
טעויות, מעשים לא טובים, כישלונות, הרגלים רעים, 
טראומות, ומה שלא יהיה – ברגע הזה אתה פותח 
כלום. תמחק מהזיכרון  ולא מעניין אותך  דף חדש 
שלך את כל מה שאתה חושב על עצמך. אל תנסה 
לחזור לעבר ולתקן את העבר, כי זה רק יהרוס לך 
את  לשפר  ותתחיל  בהווה  תתמקד  העתיד.  את 
חדש,  עתיד  בפועל  בונה  אתה  ובזה  שלך,  ההווה 

עתיד טוב יותר לך ולסובבים אותך.

"תשובה" בנוסח היצר הרע
ובפרט כאשר אתה ניגש להתבודדות ואתה רוצה 
גדול  הרע  יצר  ישנו  נפש.  וחשבון  תשובה  לעשות 
שרוצה לדחוק בך "לחזור בתשובה" בצורה עקומה 
ומסולפת, כלומר להתחרט ולהכות על חטא ולייסר 
הטעות  וזו   – שעשית  הטעויות  כל  על  עצמך  את 
הגדולה ביותר, כי זה ישאב אותך לתוך החור השחור 
של העבר ויסתום את הגולל על העתיד שלך. ברגע 

שנכנסים לזה, נשברים לגמרי. לא זו הדרך.

הדרך היא "לצייר" את ההווה מחדש. תסתכל על 

העתיד – איך אני בונה מעכשיו את העתיד שלי? את 
אפשר  ולהתפלל  תפילה,  הרבה  עם  בונים  העתיד 
להסתכל  לך  אסור  לכן  ותקווה.  שמחה  מתוך  רק 
התפילה,  את  ממך  וגוזל  אותך  ששובר  העבר  על 
אלא עליך להאמין שבכוחך להתחיל מחדש בעזרת 
ה', ועל ידי זה יהיו לך הכוחות לעמוד ולהתפלל על 
שתוכל  יותר,  תיכשל  שלא  לך  יעזור  שה'  העתיד, 

 – מהאתגרים  לצמוח  בניסיונות,  לעמוד  להתקדם, 
ועוד ועוד.

הופכים את המחסומים למקפצה
זו התרופה החזקה ביותר. יש בך אנרגיות עצומות 
של התחדשות, כאשר תיתן להן לפרוץ, אתה תראה 
שינוי בחיים. אבל העיסוק בעבר שלך רוצה להרוס 
לך כל חלקה טובה ולהשאיר אותך תקוע באותה 

משבצת.

להתעלם  יעזור  ולא  חסרונות  יש  שלכולנו  ונכון 
רואים  אנו  האם  השאלה:  בדיוק  זו  אבל   – מהם 
אותם  רואים  או שאנו  לחיים שלנו  כמעצור  אותם 
רואים  אנו  העבר  על  מסתכלים  כאשר  כמקפצה. 
לכיוון  כשהפנים  אבל  וכמחסום,  כמעצור  אותם 
העתיד בתקווה ובתפילה – כל חיסרון הוא מקפצה, 
חיסרון  וכל  התפילה,  של  ה"ֶדֶלק"  הוא  חיסרון  כל 
הופך  ה'  איך  תראה  כאשר  גדולה  לתודה  יהפוך 

אותך מהקצה אל הקצה.

תשובה – מה יהא עליה?
לא  וכי  עליה?  יהיה  מה  תשובה  תשאלו:  אבל 

צריכים לחזור בתשובה?

וכאן מגיעה ההפתעה הגדולה והתקווה המשמחת: 
שימו לב, בני ישראל היקרים, כשאתה מתחיל לתקן 
ולהתפלל  ַּביֹום־יֹום  עצמך  את  ולבדוק  ההווה  את 
על דברים שבהם אתה רוצה שינוי בהווה ובעתיד – 

אתה מתקן את כל העבר "על הדרך".

מדוע? כי תשובה זה לא רק חרטה, אלא תשובה 
זה קודם כול לשפר את ְדָרֶכָך מכאן ולהבא, תשובה 
פירושה שינוי כלומר לעזוב את החטאים ולהתחיל 
ללכת בדרך חדשה, ולכן עיקר המוקד של התשובה 
הוא לשנות את הווה ואת העתיד ולא להיאבק עם 

העבר.

ולהיפך, אדם יכול להתמרמר על העבר ולהתחרט 
אלף חרטות – כל עוד הוא לא משנה את מעשיו אין 

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

מאמר

ראש הישיבה

חיטוט בפצעי 
העבר והתבוננות 
בטעויות שכבר 
נעשו – בדרך כלל 
לא מובילים לשום 
מקום חוץ מאשר 
לעצבות ולייאוש.

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

16:4317:5718:36ירושלים

16:5917:5818:33תל אביב

16:5117:5718:34חיפה

17:0217:5918:37באר שבע

פרשת תרומה 
גליון 608 | ד' אדר א' תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום „',
ט' ‡„ר ‡' (13/02/19)

ישיבת "חוט של חס„" 
שמו‡ל הנבי‡ 13,

בשעה 20:30

יום ‡',
ה' ‡„ר ‡' (10/02/19)

בי"כ "שערי שמים
רח זרובבל 7,
בשעה 20:30

יום ה',י' ‡„ר ‡'
(14/02/19)

בי"כ ע"ש חללי ˆה"ל 
המעפילים פינת המˆו„ה,

בשעה 21:30

ירושלים חולוןר‡שון לˆיון

הכנסים של הרב שלום ‡רוש שליט"‡ לשבוע ה˜רוב
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

"והיה אם שמוע" מדובר באלו המקיימים מצוות 

ה' ועוסקים בעניני העולם הזה, לכן אינם במדרגה 

הגדולה של עושים רצונו של מקום, ואין להם את 

אלא  אחרים,  ידי  על  נעשית  שמלאכתן  הברכה 

כמו שכתוב: "ואספת דגנך ותירשך ויצהרך".

"והיה  שפרשת  נפלאה  הוכחה  זה  על  והוסיף 

במלאכתם,  שעוסקים  באלו  מדברת  שמוע"  אם 

שתורתם  אלו  כי  יא.(  )שבת  בגמרא  מבואר  שהרי 

ואילו  התפלה,  מן  פטורים  כרשב"י  אומנותם 

אלקיכם  ה'  את  "לאהבה  כתוב:  הרי  זו  בפרשה 

ב.(:  )תענית  בגמרא  ודרשו  לבבכם",  בכל  ולעבדו 

"איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה". 

הרי מבואר שצריך להתפלל, ומוכח שמדובר כאן 

מאלו העוסקים במלאכתם.

והנה כאשר נדייק בלשון המדרש בטיול של רבי 

יוחנן עם תלמידו רבי חייא בר אבא, נראה שעברו 

עברו  כך  אחר  חיטים,  שדה  שהיא  בשדה  תחילה 

בכרם שיש שם גפנים שעושים מהם יין, ואחר כך 

עברו במטע זיתים שעושים מהם שמן. נמצא לפי 

יוחנן עוסק במסחר, אף שהיה  רבי  כי אם היה  זה 

"ואספת דגנך  צדיק גמור היה צריך לקיים בעצמו: 

ותירושך ויצהרך", שהם חיטים שמן ויין.

אולם מאחר שרצה לעסוק בתורה מכר את כל 

דגנך  שהם  הזיתים,  ומטע  הכרם  השדה,  רכושו: 

לימי  כלום  לעצמו  השאיר  ולא  ויצהרך,  תירושך 

הזקנה, לכן זכה למדרגה הגדולה של עושין רצונו 

של מקום שהזכיר רשב"י, שלא היה צריך לעסוק 

ידי  על  נעשית  מלאכתו  אלא  במלאכה  בעצמו 

אחרים, כי זכה להתמנות לראש הישיבה ונתקיים 

בו "גדלהו משל אחיו", ונתעשר על ידי אחרים.

על  יא.(  )שבת  מפורשת  גמרא  שמצינו  אמת  הן 

מה ששנינו שם כי מי שתורתו אומנותו אינו מפסיק 

לתפלה: "אמר רבי יוחנן לא שנו אלא כגון רבי שמעון 

אנו  כגון  אבל  אומנותן,  שתורתן  וחביריו  יוחי  בן 

מפסיקין לקריאת שמע ולתפלה". היינו כי רבי יוחנן 

בגודל ענוותנותו לא החזיק עצמו במדרגת רשב"י 

שהיה  האמת  את  ידעו  הרי  בשמים  אבל  וחבריו, 

במדרגה זו, לכן סיבב הקב"ה שמלאכתו נעשית על 

ללמוד  יוכל לעסוק בתורה  כדי שהוא  ידי אחרים, 

וללמד מתוך הרחבת הדעת.

מכר  הרי  מהם  התפרנס  וכשלא  מהם,  מתפרנס 

אותם כדי שיוכל לעסוק בתורה, ובהכרח שהסיפור 

עם אילפא היה אחרי שמכר את רכושו.

שהוא  יוחנן,  רבי  שזכה  מה  כי  נראה  מעתה 

הוא  השרת,  מלאכי  של  שיחתם  את  שמע  לבדו 

כדי  נכסיו  כל  את  למכור  נפשו  מסירות  בזכות 

כלום  לעצמו  השאיר  ולא  בתורה  לעסוק  שיוכל 

לימי הזקנה, שמסירות נפש זו לא היתה לאילפא, 

כדי  שמכר  כזה  גדול  רכוש  לו  היה  שלא  מאחר 

לעסוק בתורה, לכן זכה רבי יוחנן ששלחו אליו מן 

השמים שני מלאכים שרק הוא שמע את שיחתם, 

לראש  ונתמנה  בתורה  לעסוק  לישיבה  חזר  וכך 

את  המקיים  "כל  בשלימות:  בו  ונתקיים  הישיבה, 

התורה מעוני סופו לקיימה מעושר".

הבי ימחנן וכה תדר כהם מזי ים תרם 
דגן  יהמת מיצרה כדי לשסמק ב מהר

ויש להוסיף נקודה יקרה לבאר מה שזכה רבי 

יוחנן שנתמנה לראש הישיבה על פי מה ששנינו 

בגמרא )ברכות לה:(:

חורש  אדם  אפשר  אומר,  יוחי  בן  שמעון  "רבי 

בשעת  וקוצר  זריעה,  בשעת  וזורע  חרישה,  בשעת 

קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה 

מה תהא עליה. אלא בזמן שישראל עושין רצונו של 

מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר )ישעיה 

שאין  ובזמן  וגו',  צאנכם  ורעו  זרים  ועמדו  סא-ה( 

ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על 

ידי עצמן שנאמר )דברים יא-יד( ואספת דגנך".

דגנך  "ואספת  הפסוק:  הלא  הראשונים  ותמהו 

קריאת  של  שניה  בפרשה  כתוב  ויצהרך",  ותירשך 

שמוע  אם  "והיה  יג(:  )שם  בפסוק  שנפתחת  שמע 

היום  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  מצוותי  אל  תשמעו 

ובכל  לבבכם  בכל  ולעבדו  אלקיכם  ה'  את  לאהבה 

זו  שפרשה  לומר  אפשר  איך  כן  כי  הנה  נפשכם". 

מדברת בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום.

רשב"י  שיטת  לפי  כי  היעב"ץ  בהגהות  ותירץ 

של  הגדולה  המדרגה  אומנותו,  תורתו  שהיתה 

את  כשעוזבים  רק  היא  מקום  של  רצונו  עושים 

כל עניני העולם הזה ועוסקים בתורה, שאז זוכים 

בפרשת  אבל  אחרים.  ידי  על  נעשית  שמלאכתם 

 הבי ימחנן נ שלר לגדמלר
בזכמ  וסיהמ  נטתמ

יכולים  שאנו  הנשגב  בלקח  נתבונן  הבה  עתה 

היה  שנתבאר  מה  לפי  זה.  נפלא  מסיפור  ללמוד 

אילפא גדול בתורה יותר מרבי יוחנן, שהרי מטעם זה 

אמרו לו אנשי מקומו שאם היה נשאר בישיבה היה 

יוחנן, ומלשון הגמרא משמע  הוא מתמנה ולא רבי 

הישיבה  ספסלי  את  לעזוב  יחד  החליטו  ששניהם 

ולעסוק במסחר, כדי לקיים מה שכתוב: "אפס כי לא 

יהיה בך אביון", אם כן צריך ביאור מדוע סיבב הקב"ה 

כי רק רבי יוחנן שמע את שיחתם של שני המלאכים, 

ואילו  ויתמנה לראש הישיבה,  לישיבה  כדי שיחזור 

אילפא לא שמע את שיחת המלאכים והלך לעסקיו, 

וכתוצאה מכך לא נתמנה לראש הישיבה.

וראיתי ב"עיון יעקב" על ה"עין יעקב" בגמרא 

את  הזכירו  בגמרא  כי  לכך,  הטעם  שמבאר  )שם( 

אילפא לפני רבי יוחנן: "אילפא ורבי יוחנן הוו גרסי 

באורייתא", משום שהיה גדול בתורה מרבי יוחנן. 

מזה הוא מסיק שאילפא היה זה שהחליט לצאת 

רק  בתורה  ממנו  קטן  שהיה  יוחנן  ורבי  לעסקים, 

נגרר אחריו, לכן זכה רבי יוחנן ששמע את שיחת 

המלאכים ונעשה ראש הישיבה ולא אילפא.

בעפר  ומתאבק  רבו  לפני  הדן  כתלמיד  אמנם 

רגליו, יש לדון בזה לכבודו של אילפא שהיה גדול 

וניזיל  ניקום  "אמרי  הגמרא:  מלשון  כי  בתורה, 

וניעבד עיסקא", משמע ששניהם החליטו יחד, כי 

היות שקשה להם מאד ללמוד מתוך הדחק, הרי 

לקיים  במסחר  גם  לעסוק  הזמן  שהגיע  סימן  זה 

כי  יהיה בך אביון", הנה  כי לא  "אפס  מה שכתוב: 

בגלל  לגדולה  זכה  יוחנן  שרבי  לבאר  במקום  כן 

החיסרון של אילפא, נבאר שזכה לכך מצד מעלה 

מיוחדת שהיתה לו.

ברור  נראה  לב  נשים  כאשר  כי  בזה,  והביאור 

במדרש,  הסיפור  אחרי  היה  בגמרא  זה  שסיפור 

שכבר מכר רבי יוחנן את כל נכסיו כדי שיוכל לעסוק 

בתורה, לכן אחרי שתם הכסף היה עני ואביון ומתוך 

הדחקות הגדולה היה קשה לו לעסוק בתורה, ואז 

שכפי  עני,  היה  הוא  שגם  אילפא  עם  יחד  החליט 

אבל  במסחר,  שיעסקו  השמים  מן  רוצים  הנראה 

לפני שמכר את קרקעותיו לא היה חי בדוחק אלא 
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"אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה 

בלבד", אשר הקב"ה משרה שם את שכינתו והרי 

יתבאר  מעתה  המקדש.  בית  במקום  משמש  זה 

ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  שכתוב:  מה  היטב 

בתוכם" - "לי" דייקא לרמז שדבר זה קיים לעולם, 

הלכה  של  אמות  בד'  בתורה  עוסק  אדם  כאשר 

קובע הקב"ה שם את שכינתו עם התורה.

 רמתכנ י ב מכמר לא נאוה
אלא רמתכנ י ב מכםר

להפליא  מתאים  זה  דבר  כי  וראה  בא  ועתה 

עם דברי האלשיך הקדוש הידועים )שמות טו-ב, שם 

כו-א, שם לא-יג(, שמדקדק בלשון הפסוק: "ועשו לי 

מקדש ושכנתי בתוכם", כי מאחר שנאמר "מקדש" 

"ושכנתי בתוכו" בלשון  בלשון יחיד, היה לו לומר 

יחיד, ולא "בתוכם" שהוא לשון רבים.

ותירץ שביקש הקב"ה ללמדנו בזה, כי התכלית 

של בנין בית המקדש היא שישרה הקב"ה שכינתו 

נמשכת  ומהם  מישראל,  ואחד  אחד  כל  בתוך 

השראת השכינה גם בבית המקדש. וזהו הפירוש: 

"ושכנתי  היא  התכלית  אבל  מקדש",  לי  "ועשו 

בתוכם" - בתוך כל אחד מישראל, ומהם נמשכת 

הקדושה במשכן.

בכך,  הקב"ה  שרמז  לומר  יש  דברינו  לפי 

כל  יכול  קיים  המקדש  בית  שאין  בזמן  שאפילו 

אחד מישראל לקיים מצות בנין בית המקדש על 

ד' אמות של הלכה, שהקב"ה משרה  ידי שקובע 

שם שכינתו. הנה כי כן זהו פירוש הפסוק: "ועשו 

לי מקדש" - "לי" דייקא שקיים לעולם, ואם תאמר 

מתרץ  לכן  להיחרב,  עתיד  המקדש  בית  הלא 

הכתוב בעצמו, "ושכנתי בתוכם", התכלית של בית 

אחד  כל  בתוך   - "בתוכם"  שאשכון  היא  המקדש 

ואחד מישראל, וזה באמת קיים לעולם על ידי ד' 

אמות של הלכה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין מה עמקו 

דברי רבי יוחנן שאמר לרבי חייא בר אבא: "חייא בני 

ונקלה זו בעיניך מה שעשיתי, שמכרתי דבר שניתן 

לששה ימים, שנאמר כי ששת ימים עשה ה', אבל 

התורה ניתנה לארבעים יום". בכך התכוון רבי יוחנן 

מקדש  לי  "ועשו  לומר:  הקב"ה  שדקדק  מה  לרמז 

ושכנתי בתוכם" - "בתוכו" לא נאמר עם אות ו' אלא 

ם'. הרי מבואר שהחליף הקב"ה  עם אות  "בתוכם" 

שרצונו  ללמדנו  כדי  ם',  האות  עם  ו'  האות  את 

להשרות את שכינתו בתוך ישראל.

אבא,  בר  חייא  לרבי  יוחנן  רבי  גילה  כך  ועל 

"בתוכו"  של  ו'  כי מה שהחליף הקב"ה את האות 

עם האות ם' של "בתוכם", הוא כדי ללמדנו שאם 

רצוננו שישרה הקב"ה בתוכנו, צריך מסירות נפש 

ו', שהיא רמז על עניני העולם  להחליף את האות 

הזה שנבראו בששה ימים כמספר ו', עם האות ם' 

שניתנה  הקדושה  בתורה  העסק  על  רמז  שהיא 

לארבעים יום כמספר ם'.

הנה כי כן ירווח לנו להבין מה שפתח הקב"ה: 

תורה  אותיות  היא  תרומ"ה   - תרומה"  לי  "ויקחו 

לעסוק  צריך  מישראל  אחד  שכל  בכך  לרמז  מ', 

האות  את  להשלים  כדי  יום,  למ'  שניתנה  בתורה 

בתוכנו  הקב"ה  שישרה  בתוכם",  "ושכנתי  של  מ' 

כל  "מאת  הקב"ה:  והוסיף  התורה.  לימוד  בזכות 

איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי", כי אפילו 

אלו הצריכים לפרנס את בני ביתם, אם הם קובעים 

מחליפים  הם  הרי  נפש,  במסירות  לתורה  עתים 

העולם  עניני  של  ו'  האות  את  השעות  באותן 

וזוכים  בתוכם",  "ושכנתי  של  ם'  האות  עם  הזה 

הקדושים  בספרים  כמבואר  השכינה,  להשראת 

זה  הרי  נפש  במסירות  לתורה  עתים  שהקובע 

נחשב כאילו עסק כל היום בתורה.

 הבי ימחנן תוש א  תיח ם
תל תני ולאכי רתה 

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

להתבונן בנפלאות דרכי ה' מה שלא מפורש במדרש 

כאן, מה באמת קרה עם רבי יוחנן אחרי שמכר את 

כל נכסיו במסירות נפש כדי שיוכל לעסוק בתורה 

האמנם  הזקנה,  לימי  כלום  לעצמו  השאיר  ולא 

עניות  חייו לעסוק בתורה מתוך  בילה את שארית 

ודלות, או שנתקיים בו מה ששנינו במשנה )אבות פ"ד 

לקיימה  סופו  מעוני  התורה  את  המקיים  "כל  מ"ט(: 

מעושר". ובכן הנה סיפור נפלא שמספרים חכמינו 

ז"ל בגמרא )תענית כא.(:

]היו  באורייתא  גרסי  הוו  יוחנן  ורבי  "אילפא 

עוסקים בתורה בישיבה, דחיקא להו מילתא טובא 

]היו דחוקים מאד מצד חוסר פרנסה[. אמרי ניקום 

ונעשה  ונלך  נקום  ]אמרו  עיסקא  וניעבד  וניזיל 

עסק[ ונקיים בנפשין ]ונקיים בעצמנו מה שכתוב[ 

]משמע  אביון  בך  יהיה  לא  כי  אפס  טו-ד(  )דברים 

שצריך להשתדל שלא להיות אביון[. אזלו אותבי 

לכותל  סמוך  וישבו  ]הלכו  רעיעא  גודא  תותי 

רעוע[, הוו קא כרכי ריפתא ]אכלו את לחמם[.

אתו תרי ]באו שני[ מלאכי השרת. שמעיה רבי 

שאחד  יוחנן  רבי  ]שמע  לחבריה  חד  דאמר  יוחנן 

נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו  אמר לחבירו[, 

]נזרוק עליהם קיר זה ונהרגם, מפני[ שמניחין חיי 

עולם הבא ]שעוזבים העסק בתורה[ ועוסקין בחיי 

שעה ]בחיי שעה של העולם הזה[. אמר ליה אידך 

שבקינהו, דאיכא בהו חד  ]אמר לו המלאך השני[ 

דקיימא ליה שעתא ]עזוב אותם ואל תזרוק עליהם 

את הקיר, כי יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו 

להתגדל, ועדיין לא הגיע זמנו למות[.

שני  של  שיחתם  ]את  שמע  יוחנן  רבי 

יוחנן  רבי  ליה  אמר  שמע.  לא  אילפא  המלאכים[, 

לאילפא שמע מר מידי ]האם שמעת משהו[, אמר 

ליה לא. אמר ]רבי יוחנן[ מדשמעי אנא ואילפא לא 

]מאחר  שמע, שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא 

לא  ואילפא  המלאכים  שיחת  את  שמעתי  שאני 

שמע, הרי מוכח שמן השמים הודיעו לי שהשעה 

עומדת לי להתגדל[.

ואוקי  איהדר  ]לאילפא[  יוחנן  רבי  ליה  אמר 

ואקיים  תורה  ללמוד  לישיבה  ]אחזור  בנפשאי 

אביון  יחדל  לא  כי  יא(  )שם  שכתוב[  מה  בעצמי 

מקרב הארץ ]משמע שלומדי תורה צריכים ללמוד 

תורה מתוך הדחק כאביונים[. רבי יוחנן הדר ]חזר 

לישיבה ללמוד תורה[, אילפא לא הדר ]אלא נסע 

לעשות עסקים[.

עד דאתא אילפא ]עד שחזר אילפא מעסקיו[ 

מליך רבי יוחנן ]מינוהו לראש הישיבה שהוא בגדר 

את  ומעשירים  שמגדלים  היה  המנהג  כי  מלך, 

ראש השיבה, כמו שמצינו אצל כהן גדול )יומא יח.(: 

"והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו"[. אמרו לו 

]אנשי המקום לאילפא[, אי אתיב מר וגריס ]אילו 

לעסוק  הולך  היית  ולא  בתורה  ועוסק  יושב  היית 

במסחר[ לא הווה מלך ר' יוחנן" - לא היינו ממנים 

ופירש  אותך.  אלא  הישיבה  לראש  יוחנן  רבי  את 

רש"י כי אילפא היה גדול בתורה מרבי יוחנן.

 רמתכנ י ב מכםר שם ם' בוקמם רב מכמר שם מ'
כי צהיך לרחליף ור תנבהאמ במ' יוים שם ר מהר תני נר לו' ימם

 רסיטמה רנטלא שם אילטא מהבי ימחנן תרחליפמ לשתמ  שסקים
אמלם תני ולאכי רתה  ונשמ זא  והבי ימחנן

 הבי ימחנן לבדמ תוש תולאך אחד ונש וחביהמ
לרטיל שלירם א  רקיה כי רמא ש יד לרימ  האת יתיבר

 הבי ימחנן זכר תנ ונר להאת יתיבר תרשתיהמ אמ מ
בזכמ  וסיהמ  נטתמ לוכמה כל הכמתמ כדי לשסמק ב מהר
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וכרם ומטע זיתים ]שכפי הנראה קיבל בירושה[, 

לעצמו  השאיר  ולא  בתורה,  לעסוק  שיוכל  כדי 

)שיר  במדרש  הסיפור  והנה  הזקנה.  לימי  כלום 

השירים רבה ח-ח(: 

"רבי יוחנן הוה מטייל וסליק מטבריה לציפורין, 

היה  יוחנן  ]רבי  ליה  סמך  אבא  בר  חייא  רבי  והוה 

מטייל ועולה מטבריה לציפורי, והיה רבי חייא בר 

בית  חד  מטון  כתפו[.  על  להישען  בו  תומך  אבא 

הדין  יוחנן,  רבי  אמר  אחת[,  לשדה  ]הגיעו  חקלא 

בית חקלא הות דידי וזבינתיה בגין מלעי באורייתא 

זו שלי היתה ומכרתיה כדי שאוכל לעמול  ]שדה 

אחד[,  לכרם  ]הגיעו  כרם  בית  חד  מטון  בתורה[. 

וזבינתיה  יוחנן, הדין בית כרם דידי הוה  ואמר רבי 

בגין מלעי באוריתא ]כרם זה שלי היה ומכרתיו כדי 

שאוכל לעמול בתורה[. מטון חד בית זיתא ואמר 

כמו כן ]הגיעו לשדה זית אחת ואמר שוב שמכרה 

כדי שיוכל לעמול בתורה[.

חייא  רבי  ]התחיל  בכי  אבא  בר  חייא  רבי  שרי 

יוחנן  לו רבי  ]אמר  בכי  ליה מה את  אמר  לבכות[, 

שבקת  דלא  אנא  בכי  ליה  אמר  בוכה[,  אתה  למה 

לסיבותיך כלום ]אמר לו רבי חייא אני בוכה כי לא 

השארת כלום לימי זקנותך[, אמר ליה ]רבי יוחנן[ 

שמכרתי  שעשיתי,  מה  בעיניך  זו  ונקלה  בני  חייא 

כי  כ-יא(  )שמות  שנאמר  ימים,  לששה  שניתן  דבר 

ששת ימים עשה ה', אבל התורה ניתנה לארבעים 

יום שנאמר )שם לד-כח( ויהי שם עם ה' ארבעים יום, 

וכתיב )דברים ט-ט( ואשב בהר ארבעים יום. כד דמך 

)שיר השירים ח-ז( אם  רבי יוחנן היה דורו קורא עליו 

יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן 

את התורה בוז יבוזו לו".

רבות בשנים יגעתי להבין כוונתו העמוקה של 

רבי יוחנן, שהשווה בין מספר הימים שברא הקב"ה 

שניתנה  הימים  מספר  לעומת  הזה  העולם  את 

תורה לישראל: "מכרתי דבר שניתן לששה ימים... 

אבל התורה ניתנה לארבעים יום". שהרי היה יכול 

לומר בפשיטות, מכרתי עניני העולם הזה שהם רק 

זמניים, תמורת התורה שהיא נצחית בעולם הזה 

מ"י(:  פ"ו  )אבות  במשנה  ששנינו  כמו  הבא,  ובעולם 

לאדם,  לו  מלווין  אין  אדם  של  פטירתו  "שבשעת 

לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא 

תורה ומעשים טובים בלבד".

 רנ  י לכם א  ר מהר
לטהמת ריונר איני יכמלר

זו  סתומה  חידה  לפתור  טוב  דבר  לבי  רחש 

בדברי רבי יוחנן, על פי מה שכתוב בפרשתנו מצוות 

מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(:  )שמות  המקדש  בית  בנין 

והקשה ב"תכלת מרדכי" להגאון  ושכנתי בתוכם". 

ממה  יב(  אות  החדש  )בדפוס  זצ"ל  מברעז'אן  הגדול 

 ראין למ לרקברר בשמלומ
אלא ד' אומ  תל רלכרר

שאמר  מה  ליישב  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

לי מקדש ושכנתי בתוכם", שבכל  "ועשו  הקב"ה: 

מקום שנאמר "לי" קיים לעולם, על פי מה ששנינו 

בגמרא )ברכות ח.(: "מיום שחרב בית המקדש אין לו 

ד' אמות של הלכה בלבד".  להקב"ה בעולמו אלא 

כי  שנתבאר  מה  פי  על  בזה  הביאור  לומר  ויש 

התכלית של בית המקדש היא שישרה הקב"ה שם 

את שכינתו עם התורה הקדושה.

השכינה  נסתלקה  החורבן  בשעת  והנה 

בשמים,  במקומה  וישבה  ועלתה  המקדש  מבית 

רבי  "אמר  לא.(:  השנה  )ראש  בגמרא  ששנינו  כמו 

רש"י:  ופירש  שכינה".  נסעה  מסעות  עשר  יוחנן, 

"להסתלק מעל ישראל מעט מעט כשחטאו".

המסעות:  עשר  את  בגמרא  שם  ומפרש 

לכרוב,  הקדשים[  בקדשי  הארון  ]שעל  "מכפורת 

למפתן  ומכרוב  ]השני[,  לכרוב  ]אחד[  ומכרוב 

האולם  שבין  ]לעזרה  לחצר  וממפתן  ]ההיכל[, 

לגג,  וממזבח  ]החיצון[,  למזבח  ומחצר  למזבח[, 

ומגג לחומה ]של העזרה[, ומחומה לעיר ]ירושלים[, 

ומעיר להר ]הזיתים[, ומהר למדבר, וממדבר עלתה 

אשובה  אלך  ה-טו(  )הושע  שנאמר  במקומה,  וישבה 

לפי  הללו  סילוקים  "וכל  רש"י:  ופירש  מקומי".  אל 

שבקושי היה מסתלק ומצפה שישובו".

שגרמו  מה  על  היה  החורבן  שורש  כי  נמצא 

ישראל בעוונותיהם הרבים לסילוק השכינה, ומזה 

נשכיל להבין שהתיקון על כך הוא להחזיר השראת 

השכינה בישראל. והנה כאשר נתבונן נראה שענין 

זה נעשה על ידי שאדם עוסק בתורה, כמו ששנינו 

ועוסקין  שיושבין  "עשרה  מ"ו(:  פ"ג  )אבות  במשנה 

בתורה שכינה שרויה ביניהם, שנאמר )תהלים פב-א( 

אלקים נצב בעדת אל... ומנין אפילו אחד, שנאמר 

שמי  את  אזכיר  אשר  המקום  בכל  כ-כא(,  )שמות 

אבוא אליך וברכתיך". 

הנה כי כן זהו ביאור הגמרא: "מיום שחרב בית 

מישראל,  השכינה  שנסתלקה  משום  המקדש", 

 ביאמה רושתר שם הבי ימחנן תוכה א  כל הכמתמ
כדי תימכל לשסמק ב מהר מלא רתאיה כלמם ליוי רזקנר

 הבי ימחנן רהגיש א  הבי חייא: וכה י דבה תנבהא בתתר יוים
כדי לשסמק ב מהר תני נר לאהבשים ימם

 אלתיך רקדמת: רמשתמ לי וקדת מתכנ י ב מכםר
רב מכמר לא נאוה אלא רב מכםר, ב מך כל אחד מאחד

 רוימם תחהב בי  רוקדת, אין למ לרקברר בשמלומ
אלא ד' אומ  תל רלכר בלבדר תברן רמא ותהר תכינ מ

שנאמר  מקום  "בכל  ב-ב(:  )ויק"ר  במדרש  שמבואר 

'לי' אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא", 

"ועשו לי מקדש", הלא בית  אם כן איך כתוב כאן: 

המקדש נחרב ולא התקיים לעולם.

שמבואר  מה  פי  על  זה  ענין  ליישב  ונראה 

במדרש )שמו"ר לג-א( חידוש גדול על הטעם שצוה 

הקב"ה לבנות לו בית המקדש, כי הקב"ה אוהב כל 

כך את התורה עד שאינו רוצה לפרוש ממנה:

תורתי,  לכם  מכרתי  לישראל,  הקב"ה  "אמר 

כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה. משל 

המלכים  מן  אחד  בא  יחידה,  בת  לו  שהיה  למלך 

ונטלה, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו. אמר 

לפרוש  היא,  יחידית  לך  שנתתי  בתי  ]המלך[,  לו 

ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי 

מקום  שכל  לי,  עשה  זו טובה  אלא  אשתך,  שהיא 

אצלכם  שאדור  לי  עשה  אחד  קיטון  הולך  שאתה 

הקב"ה  אמר  כך  בתי.  את  להניח  יכול  שאיני   -

הימנה  לפרוש  התורה,  את  לכם  נתתי  לישראל, 

איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול, אלא בכל 

שאדור  לי  עשו  אחד  בית  הולכים,  שאתם  מקום 

בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש".

לו  לבנות  הקב"ה  שצוה  מזה  למדים  נמצינו 

בקדשי  שכינתו  את  שישרה  כדי  המקדש,  בית 

הקדשים בין שני הכרובים אשר על ארון העדות, 

שנתנו בו את שני לוחות הברית הכוללים את כל 

התורה, ומשם בין שני הכרובים יצאו מפי הקב"ה 

שכתוב  כמו  רבינו,  למשה  התורה  דיבורי  כל 

בפרשתנו )שם כה-כב(:

ואל  מלמעלה,  הארון  על  הכפורת  את  "ונתת 

ונועדתי  הארון תתן את העדות אשר אתן אליך, 

שני  מבין  הכפורת  מעל  אתך  ודברתי  שם  לך 

הכרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה 

היה  "משה  רש"י:  ופירש  ישראל".  בני  אל  אותך 

נכנס למשכן, וכיון שבא בתוך הפתח קול יורד מן 

השמים לבין הכרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה 

באהל מועד".
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תרומה תשע"ט

להתבונן,  החובה  עלינו  מוטלת  שעדיין  אלא 

לשם מה רמז הקב"ה בבקשתו: "ויקחו לי תרומה" 

וכי  יום,  למ'  שניתנה  בתורה  שנעסוק  מ',  תורה   -

יעלה על הדעת שאם התורה לא היתה ניתנת למ' 

יום לא היינו צריכים לעסוק בתורה.

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  יש  הפשט  בדרך 

"בעלותי  )דברים ט-ט(:  שאמר משה רבינו לישראל 

אשר  הברית  לוחות  האבנים  לוחות  לקחת  ההרה 

וארבעים  יום  ארבעים  בהר  ואשב  עמכם  ה'  כרת 

לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי". בכך ביקש 

התורה  להשגות  לזכות  שכדי  ישראל  את  ללמד 

גם  שהרי  הזה,  העולם  עניני  מכל  לפרוש  צריך 

הוא עצמו לא קיבל את הלוחות רק אחרי שפרש 

ארבעים יום מכל עניני העולם הזה.

הנה כי כן זהו הרמז: "ויקחו לי תרומה" - תורה 

את  קיבל  שלא  רבינו  ממשה  לקח  שנלמד  מ', 

הזה  העולם  עניני  מכל  שפרש  אחרי  רק  התורה 

מ"ד(:  פ"ו  )אבות  במשנה  ששנינו  וזהו  יום.  ארבעים 

ומים  תאכל  במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא  "כך 

במשורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה 

ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן אשריך וטוב 

לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא".

דברי  שאין  "מנין  סג:(:  )ברכות  בגמרא  שנינו  וכן 

עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה 

ימות  כי  אדם  התורה  זאת  יט-יד(  )במדבר  שנאמר 

הביאו  נהניתי(  לא  ד"ה  קד.  )כתובות  בתוספות  באהל". 

תורה  שיכנס  מתפלל  שאדם  "עד  המדרש:  בשם 

לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו". 

אולם ברור שעדיין צריך ביאור, מה שהדגיש הקב"ה 

תרומ"ה - תורה מ', משמע שיש משמעות  במילת 

מיוחדת במה שניתנה תורה במ' ימים.

 הבי ימחנן ומכה כל שניני רשמלם רזר
כדי תימכל לשסמק ב מהר

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

יוחנן  רבי  של  נפשו  מסירות  בענין  נפלא  מעשה 

שדה  רכושו  כל  את  שמכר  התורה,  לימוד  על 

שאין לנו בית המקדש: "ויקחו לי תרומה" - תורה 

מ', שנעסוק בתורה שניתנה למ' יום.

כל אחד ויתהאל יכמל לרימ  כתבפ למי

חשבתי דרכי לבאר לפי זה מה שכפל הקב"ה 

לי  "ויקחו  האלקי:  בציווי  שפתח  בקשתו,  את 

אשר  איש  כל  "מאת  הציווי:  את  וסיים  תרומה", 

שרצה  לומר  ויש  תרומתי".  את  תקחו  לבו  ידבנו 

הקב"ה לרמז בכך על מה שכתב מאורו של עולם 

בטן,  חדרי  היורדים  נפלאים  דברים  הרמב"ם 

שראוי לכל לומד תורה לחזור ולשנן )הלכה שמיטה 

ויובל פרק יג הלכות י-יג(:

"כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען... 

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם 

אחיו, מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות 

דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר 

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל,  )דברים לג-י( 

מלחמה  עורכין  לא  העולם,  מדרכי  הובדלו  לפיכך 

)שם  שנאמר  השם  חיל  הם  אלא  ישראל...  כשאר 

יא( ברך ה' חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר 

)במדבר יח-כ( אני חלקך ונחלתך.

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי 

העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל 

לעמוד לפני ה', לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך 

ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל צווארו עול 

הרי  האדם,  בני  ביקשו  אשר  הרבים  החשבונות 

ונחלתו  חלקו  ה'  ויהיה  קדשים  קודש  נתקדש  זה 

לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר 

המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללויים".

הקב"ה  של  בקשתו  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בתורה  שנעסוק  מ',  תורה   - תרומה"  לי  "ויקחו 

שניתנה למ' יום, בבחינת כהנים הניזונים מתרומה 

ואינם עסוקים בעניני העולם הזה. אמנם כדי שלא 

והלויים  הכהנים  אל  רק  מדבר  שהכתוב  נטעה 

לכן  הזה,  העולם  עניני  מכל  הפרושים  לוי  משבט 

"מאת כל איש אשר ידבנו לבו  הוסיף הקב"ה מיד: 

אחד  שכל  הרמב"ם  כדברי  תרומתי",  את  תקחו 

מישראל אשר נדבה רוחו יכול להיות כשבט לוי.  

בפרשתנו פרשת תרומה דבר בעתו מה טוב 

המשכן  בתרומת  הכתוב  שפתח  במה  להתבונן 

אל  דבר  לאמר,  משה  אל  ה'  "וידבר  כה-א(:  )שמות 

אשר  איש  כל  מאת  תרומה  לי  ויקחו  ישראל  בני 

ידבנו לבו תקחו את תרומתי". ידוע מה שמבואר 

בספרים הקדושים שכל מה שכתוב בתורה הוא 

איך  לבאר  ראוי  כן  כי  הנה  ודור,  דור  בכל  נצחי 

נוגעת  תרומה",  לי  "ויקחו  הקב"ה:  של  זו  בקשה 

לכל אחד מישראל לא רק "בימים ההם" אלא גם 

"בזמן הזה".

ז"ל,  חכמינו  שדרשו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

שיעסקו  מישראל  הקב"ה  מבקש  זה  בפסוק  כי 

לי  "ויקחו  לג-א(:  )שמו"ר  במדרש  כמבואר  בתורה, 

טוב  לקח  כי  ד-ב(  )משלי  דכתיב  הוא  הדא  תרומה. 

נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח 

שנתתי לכם". בהשקפה הראשונה אינו מובן מהו 

תרומה",  לי  "ויקחו  הקב"ה:  בקשת  בין  הקשר 

"כי לקח טוב  לבקשתו מישראל שיעסקו בתורה: 

נתתי לכם תורתי אל תעזובו". אולם נראה לפרש 

הטורים"  "בעל  שכתב  מה  פי  על  המדרש  כוונת 

בפסוק: "ויקחו לי תרומה", בלשון קדשו:

"תרומה אותיות מ' תורה, שהתורה ניתנה למ' 

יום היא לאוכלי תרומה ]כהנים שניזונים מתרומה 

כההוא  הזה[,  העולם  בעניני  עוסקים  ואינם 

דאמרינן )מכילתא פרשת בשלח טז-ד( לא ניתנה תורה 

אלא לאוכלי המן ]שלא עסקו בעניני העולם הזה[, 

שנית לה לאוכלי תרומה. וזהו ויקחו לי לשמי, שכל 

מי שעוסק בתורה כאילו לוקח לי, שאין לו להקב"ה 

בעולם אלא ד' אמות של הלכה בלבד".

לי  "ויקחו  האלקי:  בציווי  כי  למדים  נמצינו 

תרומה" - תורה מ', מבקש הקב"ה שנעסוק בתורה 

שניתנה למ' יום. וכן מבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

קרח קעט.(: "אית תרומה מדאורייתא תורה מ', והאי 

איהו תרומה תורה דאתייהיבת בארבעים יום". הנה 

כך  על  המדרש  שהביא  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי 

מקרא שכתוב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל 

תעזובו". וזהו גם כן פירוש המצוה אפילו בזמן הזה 

ט המן רחידר בדבהימ רס מוים תל הבי ימחנן

 וכה י תדמ  מכהוים תנבהאמ בתתר יוים
כדי לקנמ  א  ר מהר תני נר באהבשים יוים
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שהטיח בו האיש בשלוות נפש. רק לאחר שסיים 
הלה את מסכת גידופיו, פנה אליו הבחור במאור 
פנים, ואמר: הרי רואה הנך שסירבתי לקחת את 
הנער עמדי כך בלא שום תיאום, והסברתי לפניו 
 – הבית.  מן  פתאום  לברוח  הראוי  מן  זה  שאין 
מסכים  ואיננו  הנער,  מתעקש  הרי  עתה  אולם 
אני  מציע  לפיכך  הביתה!  לחזור  אופן  בשום 
שניסע כולנו יחדיו אל העיר 'בני ברק' הסמוכה, 
הוא  הלא  הדור,  גדול  עליון  צדיק  מתגורר  שם 
מרן החזון איש זצוק"ל, ונשאל בעצתו כדת מה 

לעשות עם נפש הנער!
בלית ברירה הסכים האב לעצה חכמה זו, ויצאו 
איש.  החזון  של  קודש  נאווה  ביתו  אל  יחדיו 
אש  לשפוך  שוב  האיש  החל  שמה  בהגיעם 
בקללות  פיו  ופער  החרדים,  כל  כנגד  וגפרית 
קשות על המארגנים 'כפייה דתית' בערי הארץ. 
האיש  אמר  הקשים,  מהלומותיו  דברי  בתוך   –
לפני החזון איש: הנה אמי הזקנה עליה השלום, 
היתה אשה יראה וחסודה, ספר התהלים לא מש 
מתוך ידה, וכל ימיה הרבתה להתפלל בדמעות, 
בדמעותיה  ספוגים  שלה  התהלימע'ל  דפי 
הרבים. – והנה מה יצא לה מכל זה? הלא בניה 
מן  מאוד  רחוקים  גמורים,  חילונים  כולם  נעשו 

התורה ומן המצוה!
למה תאמר כן? – היסהו תיכף החזון איש, הלא 

עינינו הרואות לפנינו כאן בנער זה, נכדה חביבה, שבפתאום 
זה  נער  נשתנה  מה  מחצבתו!  צור  אל  לשוב  נפשו  חשקה 
לשוב  'נתפס'  הוא  דווקא  מדוע  וחבריו?  גילו  בני  משאר 
של  הרבים  תפילותיה  בזכות  אם  כי  זה,  אין   – בתשובה? 

הסבתא! 
אותם  של  מכוחם  דווקא  איש,  החזון  הוסיף  אדרבה! 
תפילות זכות וטהורות, שבקעו מלב נשבר ביחד עם דמעות 
ופעלו  הכבוד,  כיסא  עד  מעלה  מעלה  שעלו  הם  רותחות, 
את פעולתם לטובה, לעורר את לב הנכד הנחמד יניק וחכים 

לצור מחצבתו, להשיב את לבו ונפשו אל אביו שבשמים! 
נשאר בפה פעור  הוא  מן התשובה הקולעת,  נדהם  האיש 
לבו  על  לדבר  המשיך  איש  החזון  בפיו.  מענה  מצא  ולא 
בחכמה, שאין כאן חלילה שום 'מרידה' בו או במשפחתו, 
נפש  צימאונה העז של הנשמה הטהורה, שחשקה  כי אם 
הנער בתורה, ובלי ספק עתידים הם לרוות רוב נחת מנער 

זה, יותר מכל שאר בניהם ובנותיהם.
והנער  ניסיון,  לתקופת  האב  הסכים  דבר  של  בסופו  ואכן 
הצעיר נשלח ללמוד באחת מן הישיבות הטובות שבעיה"ת 
מהרה  ועד  גדולה,  בהצלחה  שם  נשאר  שכמובן  ברק,  בני 
שבישיבה.  החשובים  הבחורים  מן  גדול,  'עילוי'  נעשה 
תורה  של  בית  להקים  זכה  מקדש'  'האיש  לפרק  ובהגיעו 
לשם ולתפארת, וברבות הימים כשראו אביו ואמו בתפארת 
ישרות התורה ודרך היהדות חזרו גם הם בתשובה שלמה, 

ביחד עם כל משפחתם.
כך נמצאו תפילותיה של הסבתא מחזירים את לב צאצאיה 
בתשובה שלמה, וזכו לראות דורות ישרים מבורכים, זרע 

ברך ה'.
]פרטיות, קובץ 213003[

• ~ • ~ •
באחת  פעם  נקלע  שבדורנו,  הישיבות  ראשי  מגדולי  אחד 
נידחת  רחוקה  עיר  מנסיעותיו הרבות לטובת הישיבה, אל 
שלא היה בה 'מנין' לתפילת מנחה ומעריב. לאחר מאמצים 
מרובים ובסייעתא דשמיא מופלגת הצליח לקבץ מכל רחבי 
ועדיין  לתפילה,  להצטרף  שהסכימו  יהודים  תשעה  העיר 

חסר ה'עשירי למנין'. 
לאחר חקירה ודרישה נודע לראש הישיבה על בחור יהודי 
הרב  ניגש  תיכף  מקום,  בקרבת  בעבודתו  הנמצא  חילוני 
בדרכי  לבו  על  לדבר  והחל  הבחור,  של  עבודתו  מקום  אל 
חן ונועם, הסביר לו בקצרה את מהות התפילה והלכותיה, 
ובעיקר האריך עמו בחשיבות עניית 'אמן' על הקדיש ועל 
מנחה  לתפילת  אליהם  להצטרף  מאוד  וביקשו  התפילה, 

ומעריב.
הבחור נענה, בראותו שהדבר חשוב מאוד לראש הישיבה, 
מנין  להשלים  כדי  עבודתו  משעות  להחסיר  והסכים 
'מנין'  לקבץ  בידו  שעלה  שמח  הצדיק  הרב   – לתפילה. 
בקול  בהתלהבות  'אמן'  ענה  הצעיר  הבחור  ואכן  לתפילה, 

מכן  ולאחר  התפילה,  כל  במשך  לב  ומקרב  רם 
נפרדו לשלום.

כדרכו  טרוד  היה  הישיבה  ראש  שנים,  חלפו 
שמסר  הרבים  ובשיעורים  הישיבה  בענייני 
תמידין כסדרן, ודבר אותה תפילה נשכח לגמרי 
מלבו. – והנה לילה אחד בשכבו על מיטתו, חלם 
הרב על אותו בחור יהודי תמים, שהחל לשוחח 
אותה  את  לו  והזכיר  בחלומו,  בחביבות  עמו 
תפילה שהתפללו יחדיו, ועל שזיכה אותו ראש 
הישיבה בעניית 'אמן' בקול רם על כל הברכות 

והקדישים.
והנה זה היום, סיים האיש את סיפורו, הסתלקתי 
מן העולם, ובהגיעי לפני בית דין של מעלה יצא 
שעשיתי  העבירות  כל  מחמת  לחובה,  משפטי 
'אמן'  עניית  אותה  בזכות  אך  העולם.  בזה 
שעניתי באותה תפילה מקרב לב, נפתח לי פתח 
כל  ז"ל בפרק  רבותינו  וכאשר העידו  זכות.  של 
כתבי )שבת קיט:(: "כל העונה אמן בכל כוחו, פותחין 
לו שערי גן עדן, שנאמר )ישעיה כו, ב( 'פתחו שערים 
גוי צדיק שומר אמונים'. אל תיקרי שומר  ויבא 
אמונים, אלא שאומרים אמן" ע"כ. – ולפיכך נתנו 
ממך,  ולבקש  אליך  לבוא  השמים  מן  רשות  לי 
שתלך אצל בני המתגורר במקום פלוני, ואני אתן 
באמיתת  לך  שיאמין  כדי  מובהקים  סימנים  לך 
בתשובה  לשוב  מלפניו  ותבקש  החלום,  זה 

שלמה, ולהתפלל בעד טובת נשמתי!
במדרש  להדיא  מפורש  בעזה"י  מצאתי  הלום  ה.  ]א. 
"אותיות דרבי עקיבא" )אות ז(, וזה"ל: "יש לו ]להקב"ה[ מפתח 
שומר  צדיק  גוי  ויבא  שערים  'פתחו  שנאמר  גיהנם,  של 
אמן,  אומר  שהוא  אלא  אמונים,  שומר  תקרי  אל  אמונים' 
מעלין  גיהנם  מתוך  רשעים  שעונים  אחד  אמן  שבשביל 
רשעים מתוך גיהנם" ע"כ. וכן הוא בילקוט ישעיה כ"ו )רמז 

תכט( עי"ש[.

ראש הישיבה התעורר מחלומו בבהלה, ולאחר בירור קצר 
אצל ידידיו ומכריו שבאותה העיר, התברר שאכן באותו יום 
עצמו נפטר האיש לבית עולמו, ואכן השאיר אחריו בן יחיד 

המתגורר במקום שאמר אביו בחלום. 
לבו  על  לדבר  והחל  הבן,  של  לעירו  ונסע  תיכף  קם  הוא 
לעזוב את דרכו הרעה, ולאחר שהציג בפניו את הסימנים 
הבן  לב  התעורר  הדבר,  אמיתת  את  שהוכיחו  הברורים 
מאוד לשוב בתשובה שלמה, ולא זז מקרבת ראש הישיבה 
והשפעת  תורה  הרבה  מצידו  עליו  האציל  אשר  הצדיק, 
קדושה ויראת שמים טהורה, וברבות הימים נעשה תלמיד 

חכם חשוב, ולאחד מגדולי הרבנים.
שיש  התפילה,  של  העצום  כוחה  מכאן  למדנו  אנו  ואף 
ישראל  לב  את  להשיב  אדירות,  מהפכות  לחולל  בכוחה 

לאביהם שבשמים, אמן.
]מתוך שיחה בגודל 'עבודת התפילה', כלליות קובץ 525[
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| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

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

◄ לעילוי           נשמת ►

הגאון הצדיק רבי לוי זצוק"ל
בן הגה"ק רבי גמליאל הכהן זצוק"ל

 • - •
נלבע שבת קודש פרשת תרומה
ב' אדר תשע"ה • ת.נ.צ.ב.ה.
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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

'עוטה אור 
כשלמה'

בטעות  מעיל  שהחלפתם  פעם  לכם  קרה 
זה קרה בגמר  לי  עם מישהו אחר? אז גם 
של  מעיל  לבשתי  שמחות  באולם  אירוע 

מישהו אחר ויצאתי מהאולם.
שאני  שהמעיל  לב  שמתי  למחרת  רק 
לנחש  ידעתי  לא  ועתה  שלי,  אינו  לובש 
במספר  הייתי  שכן  ההחלפה  קרתה  היכן 
לזכור  הצלחתי  ולא  היום  באותו  מקומות 

את מקום הטעות. 
הורדתי את המעיל מעלי וחיפשתי שם או 
מכיוון  דבר,  מצאתי  לא  אך  במעיל  טלפון 
שישנם מעילים רבים בחסידויות שדומות 
אלו  מעין  שטעויות  אזי  לשניה  האחת 
כלל  בדרך  אך  תכופות  די  לעיתים  קורות 
יש גם מספר טלפון... סמכתי על כך שמי 
יתקשר  ולקח את המעיל שלי  שהתבלבל 
אלי מכיוון שאני תפרתי בתוך המעיל שם 

וטלפון באופן בולט לעין...
במעיל המוחלף לא השתמשתי אך שיחת 
הטלפון עבור מציאת המעיל שלי בוששה 

לבוא...
חלפו שבוע ושבועיים חודש ועוד שבועיים 
ניסיתי לעשות חשבון נפש על מה נעלם כך 
סתם מעיל כמעט חדש עד שבלית ברירה 

אחרת רכשתי מעיל חדש.
אבידה  השבת  של  טלפון  קבלתי  למחרת 

הנה מישהו מצא את המעיל שלי הישן...
התעניינתי אם הם אולי יודעים על מישהו 
אחר שאבד מעילו, והנה בהשגחה מופלאה 
שמעו ואיתרו את המאבד שזכיתי להשיב 

לו את אבידתו.
ביתי  בביתי  ביקרה  בדיוק  יום  באותו 
ושמעה על כל הסיפור ושאלה מה אעשה 
אין  לבעלה  כי  והציעה  המעילים  בשני 
גם  לרכוש חדש  וממון  מזה תקופה  מעיל 

לא בנמצא...
הישן  המעיל  את  לה  העברתי  תיכף 
שמח  וחתני  לגמרי  חדש  במצב  שכאמור 
מעיל  שקיבל.  המתנה  על  גדולה  שמחה 

תפור לפי מידותיו.
לי הייתה הרווחה גדולה כאשר הבנתי  גם 
לדאוג  זה  ממני  הבורא  שרצה  מה  שכל 
שידד  זה  ובשביל  חתני  עבור  למעיל 
עבור  טוב  למעיל  בחכמתו  ודאג  מערכות 

חתני...
בעל המעשה:צ.ה. 

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

עבודת התפילה – בימי שובבי"ם ת"ת
ירושלמי  בתלמוד  נדרש  זה  מקרא 
ה"ג(,  )פי"ב  הבונה  פרק  שבת  מסכת 
קרשי  מקום  קביעות  משפט  על 
בגבול  נטוע  וקרש  קרש  כל  המשכן, 
מקומו תמיד. וזה"ל: "אמר רבי אימי, 
וכי  כמשפטו',  המשכן  את  'והקמות 
זה קרש  אי  יש משפט לעצים, אלא 

זכה להינתן בצפון ינתן בצפון, בדרום ינתן בדרום" ע"כ.
הירושלמי הללו, אם  ביסוד דברי  האחרונים האריכו למעניתם 
שורש הדבר הוא משום שמעלין בקודש ואין מורידין, והקרשים 
מסודרים בכל צד לפי מעלתם וקדושתם, ולכן אין לשנות את 
מקומם. או שדין 'קביעות' שנו כאן, שכל קרש נטוע במקומו, 

ולכן זכה במקום קביעותו, ואין לשנותו ממקום למקום.
גם  בזה,  שייכים  הדינים  ושני  איתנהו,  דתרווייהו  בזה  והעלו 
מקום  שינוי  משום  וגם  והחשיבות,  המעלה  שינוי  משום 

הקביעות, עיין בדברי האחרונים.
ולפי דרכנו למדנו כאן חובת הקביעות בעבודת השי"ת, שאם 
נקבע  נטוע שם  ילפינן שבמקום שהיה  דוממים  עצים  בקרשי 
מקומו לעולם ואסור לשנותו. על אחת כמה וכמה באדם, שיש 

לו לקבוע מקום בעבודת התפילה לפני ה'.
עומדת,  היא  דמשכן  עבודה  במקום  הזה  בזמן  התפילה  שכן 
דברים  שלשה  "על  מ"ב(,  )פ"א  אבות  בפרקי  המפרשים  כמ"ש 
'עבודה'  שכוונת  וכו'".  העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם 
בזמן המקדש היא לעבודת הקרבנות, ובזמן הזה היא התפילה 
אבות  והרשב"ץ  יונה  רבינו  פירוש  עיין  עבודה,  במקום  שהיא 
שם, שכן זהו בנין המשכן הפנימי בזמנינו, ובלבבי משכן אבנה. 
אלקי  לתפילתו,  מקום  הקובע  "כל  ו:(:  )ברכות  ז"ל  אמרו  וכבר 
כי  וכו'", עיין שם דילפינן מאברהם אבינו ע"ה.  אברהם בעזרו 

מעלת הקביעות מסוגלת מאוד לכוונת התפילה בלבב שלם.
והנשגבים של שובבי"ם ת"ת, יש  בעמדנו כה בימים הנעלים 
לחיזוק  תמיד  הצריכה  התפילה',  'עבודת  את  נכון  אל  לתקן 
וקביעות  הדעת  בקביעות  לתפילה,  מקום  ולקבוע  לב:(.  )ברכות 

הלב, ובזה נזכה שיתקבלו תפילותינו לרצון לפני אדון כל, אמן.
]על פי "טיב התורה" פרשא דידן[

• ~ • ~ •
הרה"ח  מחו'  היה  מעלה,  של  שבירושלים  הדעת  מנקיי  אחד 
מוותיקי  זצ"ל,  אייזנבך  ]וועלוועיל[  זאב  רבי  המפורסם,  הישיש 

שכונת 'בתי אונגארין' יצ"ו.
בצעירותו סבל הרבה מעוני ומחסור, כידוע שבאותו דור היו בני 
ירושלים נתונים בחרפת רעב קשה. – יום אחד נקרעו הנעליים 
של בנו יוס'ל, באופן שלא ניתן עוד לתקנם או להטליא אותם, 

ויצאו מכלל שימוש.
נותר לו יוסל'ה כל היום כולו ללא מנעלים לרגליו, וכשחזר האב 
ר' וועלוועיל הביתה, ניגשה אליו אשתו הצדקנית וסיפרה לפניו 
על הנעליים של יוסל'ה שנקרעו לגמרי, ומן ההכרח לרכוש עבורו 
חדשות  נעליים  של  כזו  גדולה  הוצאה   – חדשות!  נעליים  זוג 
היתה למעלה מכוחותיו של ר' וועלוועיל באותם ימים, כשהכיס 
ריק ואין בו. וכאשר שמע מפי זוגתו על הצורך הדחוף ברכישת 
המזוזה  אל  היישר  וניגש  ממקומו  בהתרגשות  קם  הנעליים, 
הקדושה, הניח את ידו עליה עצם את עיניו, והחל לשפוך שיח 
ערב לפני קונו, ובתחנונים ידבר רש, שיעזור להם השם יתברך 
להשיג מנעלים בשביל יוסל'ה הקטן. לאחר שסיים את תפילתו 

הקצרה יצא לבית המדרש, כדי להשלים את חוק לימודיו.
והנה לאחר צאתו מן הבית הגיעה אורחת נכבדה לבקר בביתם, 
רחוק,  במקום  שגרה  וועלוועיל  ר'  של  אשתו  אחות  זו  היתה 
ומפעם לפעם באה לבקר ולעזור מעט בבית אחותה המטופלת 

בילדים רבים כ"י. 

לשאלתה את אחותה הצדקנית במה 
בעול  מעט  עליה  להקל  לעזור  תוכל 
לערוך  לצאת  ממנה  ביקשה  הבית, 
אפוא  נטלה  הירקות.  בשוק  קניה 
יוסל'ה  אחיינה  את  המסורה  הדודה 
הקטן עמה, ויצאה אל השוק המקומי, 

כדי שיסייע לה בעריכת הקניות.
טיב  את  ובודקים  השוק  דוכני  בין  מהלכים  בעודם  לפתע 
יחף  מתהלך  הקטן  שיוס'ל  הדודה  הבחינה  השונות,  הסחורות 
ללא נעליים לרגליו, וזעקה אליו: יוסל'ה, וואס איז ג'שיין? ]מה 

קרה?[, הלא שכחת את נעליך!

לא שכחתי! – ענה יוס'ל בבושת פנים, אין לי יותר נעליים! הם 
נקרעו לגמרי ונזרקו!

ותיכף  אחותה,  שבבית  והדלות  העניות  לנוכח  הדודה  נבהלה 
את  ולקחה  הירקות,  משוק  יצאה  הליכתם,  כיוון  את  שינתה 
עבורו  ורכשה  הנעליים,  חנות  בית  אל  היישר  העירה  יוסל'ה 

במיטב כספה זוג נעליים חזקות ומהודרות.
כשחזרו השניים יחדיו הביתה עם סלי הירקות והפירות בידיהם, 
שמחו  יוסל'ה,  של  לרגליו  והמבריקות  החדשות  הנעליים  ועם 
ההורים מאוד, והודו לדודה הטובה שעמדה לעזרה במצוקתם. 
ר'  שנשא  יום  באותו  שתיכף  לב,  בכל  יתברך  להשם  ובירכו 
וועלוועיל הצדיק את תפילתו החרישית לפני מלך שומע תפילת 
כל פה, בו ביום נענה והתקבלה תפילתו, והגיעה ישועתו משלם. 
]פרטיות, קובץ 1066[

• ~ • ~ •
אירופא  יהדות  חורבן  שלאחר  בדור  שנים,  מיובל  יותר  לפני 
בגזירת השואה הנוראה, נפלו צעירים רבים בארץ הקודש שולל 
באווירת הכפירה והמתירנות הנוראה, ופרקו מעליהם עול תורה 
ומצוות רחמנא ליצלן, והארץ התמלאה ביהודים חילוניים, שהיו 

בזים ומלעיגים בכל הקדוש והיקר, ה' ישמרנו.
בכל  להשתדל  הדור,  צדיקי  גדולי  קמו  קשה  תקופה  באותה 
כוחם להציל את שארית הפליטה מרדת שחת, ושלחו שלוחים 
'פעילים' לכל ערי ישראל, לרומם את קרן התורה הקדושה בכל 

אתר ואתר.
בן אחת  נער  נפשו של  החילונית, חשקה  גן'  'רמת  בעיר  והנה 
הכפרנית  דרכם  הקדושה,  ואל  התורה  אל  לשוב  שנים  עשרה 
של הוריו החילוניים לא מצאה חן בעיניו, והוא נמשך כבחבלי 
קסמים אחר הבחורים הצדיקים ה'פעילים', שעשו נשמות רבות 
לה' ולתורתו, והפיצו אור גדול של תורה ויראה ברחבי השכונה.

ההוללות  חיי  עליו  שנמאסו  הצעיר,  הנער  החליט  אחד  יום 
ויצא להיפגש עם  וההבל שבעולם השקר, הוא ברח מן הבית, 
אחד הפעילים שבמקום, בחור ירא ושלם, נעים הליכות, שנשא 
חן וחסד בעיני תושבי השכונה, ועשה שם הרבה פעלים לתורה 
ולתעודה. – בפגישתם ביקש הנער והתחנן לעזוב את בית אביו, 
אך  הצדיקים.  הפעילים  הבחורים  עם  ביחד  להתגורר  ולעבור 
הבחור האחראי הסביר לו, שאין זה נאה כך לברוח ולנטוש את 
הבית, ולהשאיר את הוריו דואגים וחרדים לשלומו, ויש לחפש 

דרך של חכמה כיצד לדבר על ליבם.
הגיח  הרחוב,  באמצע  ורעות  באהבה  משוחחים  עודם  והנה 
בחיפושים  יצא  הוא  טרופה.  בריצה  הנער  של  אביו  לפתע 
קדחתניים אחר הבן שעזבם כך בפתאומיות, וכראותו את הנער 
עומד ומשוחח עם הבחור הצדיק, יצא זעמו בכעס נורא, והחל 
'להשפיע' כאן  וכל חבורתו, שבאו  וגערות על הבחור  בצעקות 
'כפייה דתית' על תושבי השכונה... ועל כך שהם 'קורעים' נערים 

מחיק משפחתם, ושפך על ראשו קיתונות של בוז!
הבחור דנן היה פיקח, והבין שמן הוויכוחים הללו לא תצמח שום 
העלבונות  כל  את  וספג  ולהבליג  לשתוק  העדיף  הוא  תועלת, 

ג

טֹו  ּפָ ִמׁשְ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ַוֲהֵקֹמָת ֶאת ַהּמִ
ָהר: ר ָהְרֵאיָת ּבָ ֲאׁשֶ

)כו, ל(
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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

א.  הקדיש הוא שבח גדול ונורא שתקנו 
בית  חורבן  אחרי  הגדולה  כנסת  אנשי 
שמו  חילול  על  תפילה  והיא  ראשון, 
יתברך מחורבן בית המקדש וחורבן ארץ 
כנפות  בארבע  ישראל  ופיזור  הקודש 
הארץ, ואנו מתפללים שיתגדל ויתקדש 
שמו יתברך, כמו שאמר הנביא והתגדלתי 
רבים  גוים  לעיני  ונודעתי  והתקדשתי 
וידעו כי אני ה', ואמר ר' יוסי שפעם אחת 
ואומרת,  כיונה  שמנהמת  קול  בת  שמע 
את  החרבתי  שבעונותיהם  לבנים  אוי 
וכו',  והגליתים  היכלי  את  ושרפתי  ביתי 
וא"ל אליהו הנביא שג' פעמים ביום יוצא 
שבשעה  אלא  עוד  ולא  כזה,  קול  בת 
ולבתי  כנסיות  לבתי  נכנסין  שישראל 
מדרשות ועונין אמן יהא שמיה רבה וכו', 
הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, 
כך,  בביתו  אותו  שמקלסין  המלך  אשרי 
להם  ואוי  בניו  את  שהגלה  לאב  לו  מה 
ומפני  אביהם,  שלחן  מעל  שגלו  לבנים 
ארמית,  בלשון  תקנוהו  מעלתו  גודל 
ולכן כדי  זה,  מפני שבבבל דיברו בלשון 
יבינו תקנו בלשון המדובר, ועוד  שכולם 

יש טעמים כמוסים בזה )ערוה"ש סי' נ"ה ס"א(.
יהא  אמן  העונה  כל  חז"ל,  ואמרו  ב.   
דינו  גזר  לו  קורעין  כחו  בכל  רבה  שמיה 
ובפסיקתא  עדן,  גן  שערי  לו  ופותחין 
אומר,  אלישע  בן  ישמעאל  דר'  במעשה 
כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ואומרים 
יהא שמיה רבה מברך בקול רם, מבטלין 
גזרות קשות, ובשלהי סוטה איתא, דאמן 
העולם  מעמודי  אחד  רבה  שמיה  יהא 
ע"ש, ולפיכך יש ליזהר בזה מאוד לענות 

בכונה ובקול רם )ערוה"ש ס"ב(.
בכל  קדישים  משבעה  פוחתין  אין  ג.   
הללתיך,  ביום  שבע  הכתוב  כנגד  יום, 
שהוא  דזמרה  פסוקי  אחר  א'  הם,  ואלו 
אחר ישתבח, ב' חצי קדיש אחר תפילת 
ג' אחר סדר קדושה, ובו  שמונה עשרה, 
אומרים ג"כ תתקבל צלותהון, לפי שהוא 
שייך ג"כ לתפילת שמונה עשרה, ד' אחר 
עלינו, שיש בו אמירת פסוקים, ה' אחר 
מנחה,  תפילת  אחר  ו'  במנחה,  אשרי 
קודם  ערבית  של  שמע  קריאת  אחר  ז' 
סק"ה(,  מ"ב  נ"ה  )סי'  עשרה  שמונה  תפילת 
עלינו,  אחר  במקום  כ'  )ס"א(  הרב  בשו"ע 

י"ל אחר תפילת ערבית.
ד.  וז' אלו הן חובה כשמתפללין בציבור, 
והשאר מנהג וראוי לכל אדם ליזהר שלא 
לפחות מלענות י' קדישים בכל יום )שו"ע 

הרב ס"א(.

להיות  צריך  ז"ל  האר"י  דברי  ולפי  ה.  
בשחרית,  ששה  קדישים,  י"ב  יום  בכל 
א' קודם הודו, והב' קודם יוצר, והג' אחר 
תפילת שמונה עשרה, והד' אחר קדושה 
דסדרא, והה' קודם קוה, והו' קודם עלינו 
אחד  מנחה,  בתפילת  ושנים  לשבח, 
העמידה,  אחר  ואחד  העמידה,  קודם 
ברכות  קודם  אחד  בערבית,  וארבעה 
ואחד  העמידה,  קודם  ואחד  דערבית, 
ואחד קודם עלינו לשבח  אחר העמידה, 

שנהגו  ויש  הכוונות,  בשער  כמבואר 
מזמור  מנחה  תפילת  אחר  לומר  עוד 
אומרים  כך  ואחר  וכו'  בנגינות  למנצח 
הכל  נעשו  והרי  לשבח,  ועלינו  קדיש 
מי  ואשרי  מדות,  י"ג  כנגד  קדישים  י"ג 
שעובד את רבו בשמחה וכוונה )כה"ח סק"א(.
לא  ערבית  תפילת  שאחר  קדיש  ו.  
קדישים,  השבעה  אלו  בכלל  קחשבינן 

אף דהוא ג"כ מצוה )מ"ב סק"ה(.
ז.  כמו שאמרו שטוב למעט בברכות, כך 
באחרונים  ועיין  בקדישים,  למעט  טוב 
שקראו תגר על זה שנאספים עשרה בני 
פסוקי  על  קדישים  כמה  ואומרים  אדם 
תורה או משנה או גמרא )מ"ב סק"א(, אמנם 
דהמברך  לקדיש,  ברכות  בין  לחלק  יש 
ברכה שאינה צריכה עובר בלאו של לא 
תשא, אבל בקדיש אין בזה הלאו, שהרי 
אין מזכירין בו שם שמים )ביה"ל ד"ה או שהוא 

ישן(.

ח.  בדבר מי שהתפלל ואמר קדיש, ובא 
לביהכ"נ אחר בשעה שהם מתפללין, אם 

צריך לומר קדיש עוד הפעם,
קדיש  הפעם  עוד  לומר  צריך  אין  בעצם 
אם  אבל  בקדישים,  להרבות  צורך  ואין 
שאינו  ויחשדוהו  ָאֵבל,  שהוא  יודעים 
לומר  יצטרך  ואם,  אב  לכבוד  חושש 
מתפלל  שאינו  ניכר  יהיה  ואם  קדיש, 
לומר  צריך  אינו  התפלל  שכבר  שיבינו 

קדיש )אג"מ יו"ד ח"ב סי' מ"ב(.
ט.  כשאחד מתפלל לבדו, נכון שהאחרים 
שיסיים  עד  קדיש  מלומר  ימתינו 
בלעדו,  מנין  יש  אם  ואפילו  תפילתו, 
כדי שיזכה גם הוא לשמוע ולענות אמן, 
ודוקא אם ישאר שהות ביום להתפלל )ס"ז 

ומ"ב סקל"ה ל"ז(.

י.  וה"ה בישן צריך להקיצו מטעם זה )מ"ב 
סקל"ו(.

על  ערער  )סי' ס"ט( שקרא  פר"ח  עיין  יא.  
קדיש  אומר  שהקטן  שנוהגין  המקומות 
כדין  דשלא  אחריו,  עונים  והקהל  וברכו 
הם עושים, ואפילו אם יש עשרה אנשים 
שם  בפמ"ג  ועיין  ממנו,  חוץ  גדולים 
שמצדד ג"כ להחמיר בזה לכתחילה )מ"ב 
עלינו,  שלאחר  קדיש  לענין  אמנם  סק"ד(, 

זה להניחו ליתומים קטנים  נהגו בקדיש 
שאינם יכולים להיות שלוחי ציבור )מ"ב סי' 
קל"ב סק"י(, וה"ה שאר הקדישים שאומרים 

יאמרו הקטנים  לא  ברכו  אבל  היתומים, 
)מ"ב סי' נ"ג סקל"ב(.

יב.  כתב בהלכות קטנות )סי' מ"ח( כששנים 
ואחד  יחד,  קדיש  אומרים  שלושה  או 
מקדים את האחרים, אם מסיימים כולם 
יענה  תיבות[,  ג'  אמירת  ]כדי  דיבור  כדי  בתוך 
ויעלה  אמן  האחרון  עם  או  הראשון  עם 
לכולם, ואם יש הפסק יתר גדול ביניהם, 
סק"ד(, אמנם  )מ"ב  ואחד  אחד  כל  על  יענה 
בשם  מביא  סק"ג(  נ"ו  )סימן  תשובה  בשערי 
הברכי יוסף שיענה רק אחר זה שהתחיל 
סעי'  קכ"ד  )סימן  בוטשאטש  ובא"א  ראשון, 
ו'( כתב שדעתו נוטה שיענה דווקא אחר 

האחרון ועולה על כולם.

יֵבִני ■ ■ ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ
אחד מן הדרכים המובילים את האדם החפץ לעבוד את השי"ת באמת ובתמים לשלמות האמתי ולתכלית 
הנרצה, מצאנו בספרים הקדושים, שהוא מדת ההתבודדות, והנה עניין זה של התבודדות רחבה היא עד 
מאד ולא נוכל להקיפה במסגרת זה, אבל דבר זה מוסכם שעניין זה הוא חלק בלתי נפרד מן העבודה התמה 

אשר כל הדורש את ה' צריך להשתדל ולעסוק בה.
ומקיף העוסק בארוכה בעניין חשוב  'טיב המועדים אלול', שם תמצא שער מיוחד  וראה בספר הנפלא 
זה, ומבאר אותה על כל פרטותיה ודקדוקיה, בסדר יפה וברור השווה לכל נפש, ובו מוכיח מן הספרים 
הקדושים כי כבר אצל האבות הקדושים ושאר מאורי האומה מצאנו את העניין של התבודדות, וישוטטו 

שם עיני רבים וימצאו דעת.
שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו

הסיבה אשר בגינה צריך האדם לצאת מתוך החיים הרגילים ולהתבודד לבינו ובין קונו היא, היות שהאדם 
ביתו  בכלכלת  זה  אם  בין  שלו,  הנפש  כל שלוות  את  הגוזלים  למכביר  בדברים  העת  כל  טרוד  בעולמנו 
ובין אם זה בחינוך וגידול הילדים לתורה ולתעודה, וכיוצא בזה עוד רבות רבות אשר ממלאים ואופפים 
את מחשבות האדם, ומרוב הטרדות והרחיים אשר נוטל על צווארו כמעט ולא נותר בידו פנאי כלשהוא 
העולם  ותענוגי  הנאות  אחר  האנשים  ומרדף  העולם  שמציאות  גם  מה  הדעת,  ובישוב  בנחת  להתבונן 
משפיעים אפילו על האיש הירא והדורש את ה', עד כי כמעט ושוכח לגמרי את כל הסיבה אשר לשמה 

בא לכאן לעולם הזה.
מציאות זאת גורמת שאם האדם לא יעצור בעצמו ממרוצת החיים להתבונן בחובתו בעולמו, יוכל לחיות 
כאן עשרות בשנים מבלי שישיג את האמת ואת התכלית הנרצה, ומצב זה הוא גרוע ביותר, שהרי כבר 
כתב רבינו הרמח"ל בפתיחה לספרו 'מסילת ישרים' לבאר את חובת האדם בעולמו, וכך כותב שם: "יסוד 
צריך  ולמה  בעולמו,  חובתו  ויתאמת אצל האדם מה  הוא, שיתברר  ושורש העבודה התמימה  החסידות 

שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו".
הוא,  לברכה  זכרונם  חכמינו  שהורונו  מה  "והנה  וכותב:  הזהב  בקולמוסו  למשוך  מוסיף  הרמח"ל  רבינו 
שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל 
העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת 
לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה )אבות 

ד(: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא", עכ"ל.
אכן דברי אמת ואמונה, אבל בכדי להתגבר על שגרת החיים המונעים מן האדם מלהתבונן בדברי האמת, 
מחויבים לעצור מעת לעת לזמן מיוחד, שבו פונה מכל עסקיו ומכל הדברים הסובבים אותו במשך היום 
כולו, ופרק זמן זה מוקדש כל כולו לחשוב מחשבות ולהתבונן מה דורש הקב"ה מאתו, והיכן הוא עומד 

ביחס לזה.
והמסכים  המחיצות  כל  את  ולשבר  האמת  את  להשיג  יזכה  זה,  דרך  פי  על  האדם  יתנהג  אכן  וכאשר 
המבדילים בינו לבין קונו, ואז יימשך לבו לרוץ אחר השי"ת, וכפי המשך דברי ה'מסילת ישרים' הכותב: 
"כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון, והנאות העולם אין ראוי 
שיהיו לו, אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות לבו אל העבודה הזאת 
המוטלת עליו. ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל 
מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין 
קונו, הן הנה כל עניני החומריות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת".

לשקוע במידת ההתבודדות הפנימית
דברים נפלאים כתב רבי אברהם בן הרמב"ם בספרו 'המספיק לעובדי ה'', בו הוא מסביר מדוע האבות 
כותב  הוא  וכך  הצאן,  מרעה  של  בעבודה  דווקא  ידם  את  שלחו  האומה  וצדיקי  מגדולי  ועוד  הקדושים 
שם: "ולא התעסקו האבות, ואחריהם בניהם שהלכו בדרכם, ברעיית צאן ולא בעיסוק אחר, אלא מפני 

שמתלווים אליהם ההתבודדות במקומות המרעה, וההתרחקות מחיי כרך וכו' ".
"ואדון הנביאים – משה עבד ה', היה רועה את צאן יתרו חותנו, ומעמיק לחדור המדברה בשעת רעייה, 
כמו שנאמר )שמות ג, א(: 'וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלקים חורבה', ולא היה זה מפני 
שחסרו מקומות מרעה בסביבות מדין, אלא כדי לשקוע במידת ההתבודדות הפנימית, ובשאיפה להשגת 

ההתגלות, שאת מהותה לא יבין איש מבלעדיו עליו השלום". עד כאן דבריו.
רק להיות בהתבודדות גדול

אחר הדברים האלה יומתקו לך היטב דברי הרה"ק בעל ה'מאור ושמש', שכתב בפרשה דידן לבאר את 
פסוקי התורה, וזה לשונו: "'וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש 
אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי וגו''. פירש רש"י, 'לי – לשמי', 'תרומה - ַהְפָרָׁשה, יפרישו לי מממונם 

נדבה'".
"יש לפרש על פי פשוטו פירוש רש"י הנ"ל, דהנה כשאדם רוצה לבוא באמת לאמיתו לעבודת הבורא ברוך 
הוא באמת לאמיתו, ְלַיֵחד קודשא בריך הוא ושכינתא בכל עבודותיו - צריך לזה פרישות גדול מבני אדם, 
שלא יתחבר את עצמו לבני אדם שאינם הגונים - רק לצדיקי הדור לפעמים, לראות עבודתם השלימה, 

והעיקר להתבודד במחשבתו תמיד - להסתכל רוממות אלקותו יתברך שמו".
"וזהו פירוש כוונת הרש"י הנ"ל על פסוק הנ"ל, 'ויקחו - לי', כשתרצו ליקח כביכול קודשא בריך הוא, דהיינו 
אלקותו יתברך שמו לשמי - דהיינו לדבק קודשא בריך הוא ושכינתא, וזהו 'לי לשמי'. 'תרומה - הפרשה 
מאת כל איש', רצה לומר, צריך מקודם לפרוש עצמך מאת כל איש, שלא להתערב עצמך עם בני אדם, רק 

להיות בהתבודדות גדול וזהו תרומה מאת כל איש".
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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

אמתיים וחצי
מסופר על החפץ חיים זיע"א שהנהיג בישיבתו 
כיבה  בדיוק  עשר  בשעה  ערב  שבכל  בראדין 
כולם  על  מצווה  והיה  בישיבה,  האורות  כל  את 
בלילה  טוב  כולם  שישנו  רצה  כי  לישון,  ללכת 
כדי שיוכלו לקום מוקדם בבוקר, אבל הבחורים 
מדליקים  היו  מהם  וכמה  כוונתו  את  הבינו  לא 
לאחר  מהישיבה,  הלך  שהח"ח  אחרי  האור  את 
שהתלמידים  וראה  המדרש  לבית  חזר  מה  זמן 
ונשנה  חזר  הדבר  האורות,  את  והדליקו  חזרו 
אינם  שהבחורים  הח"ח  וכשראה  פעמים,  כמה 
מבינים אותו אמר להם: הבה ואסביר לכם את 
שלא  שרצוני  חושבים  אתם  כנראה  העניין, 
היא  לכם שטעות  דעו  בתורה,  ותעסקו  תלמדו 
מבקש  אני  טובתכם  את  רק  ואדרבה,  בידכם, 

ואסביר לכם את מעשי:
באמת, איך בכלל יכול היצר הרע לקבל אחיזה 
כלשהי אצל בחורים מישיבת ראדין, השקועים 
עם  היום  כל  הולכים  ואף  תורה  של  בעולמה 
לבוא  המצאה,  היצר  מצא  ובכן  התפילין, 
שעה  עוד  שילמדו  להם  ולומר  הבחורים  אל 
החבל  את  ימתחו  ובכך  בלילה,  שעתיים  או 
וכוחותיהם לא יעמדו להם, וייעשו חולים בגוף 
ובזה הרוויח את  ויצטרכו לשוב לביתם,  ובנפש 
מה שרצה, כי ברגע שבחור יוצא מהישיבה, לא 
יכול לעשות אתו  תמיד הוא חוזר אליה, והיצר 
'האם  ואמר  רוצה, סיים החפץ חיים  מה שהוא 

נסייע בידו להרוס אותנו'?!
רב  גורע?  המוסיף  שכל  'מנין  אומרת  הגמרא 
ארכו',  וחצי  אמתיים  מהכא,  אמר  משרשיא 
יכולה  'אמתיים'  המילה  קטן  בשינוי  כי  פירוש, 

להיות 'מאתיים'.
על  לוקח  שאדם  לפני  רוחניות,  בענייני  גם 
עצמו דברים גדולים, עליו לבדוק את זה באמת 
המדרגה שלו, אם מתאים לכוחותיו, כי אם לא, 
שלו  'ההתעלות'  שכל  להיות  מאוד  יכול  אזי 
מגיעה מצד היצר הרע, וכל מטרתו היא להפילו 
אדם  שיעשה  עדיף  פעמים  הרבה  ולכן  לגמרי, 
דבר מועט המתאים ליכולותיו ולא יעשה דברים 
גדולים וקשים מדי, כמובן שתמיד עלינו לבדוק 
את עצמנו מהם באמת היכולות שלנו, ובכך נוכל 
'כל  נהיה בבחינת  ולא  ולהתעלות  בע"ה לעלות 

המוסיף גורע'.
)עפ"י טיב התורה-תרומה(
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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

ל  ּכָ ֵמֵאת  רּוָמה  ּתְ ִלי  ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ
ְוֹזאת  רּוָמִתי:  ּתְ ֶאת  ְקחּו  ּתִ ִלּבֹו  ֶבּנּו  ִיּדְ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש 

ת:  ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחׁשֶ ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ַהּתְ
)כה, ב ג(

הנה רואים אנו באלו המקראות, שלצורך הקמת המשכן היה צורך 
בכמה וכמה הרכבים, וביניהם יקרי ערך ופחותי ערך, וכשם שהיה 
צורך בזהב כך היה צורך בנחושת וכן היה גם צורך ביריעות עיזים 
וביתר הפרטים המפורטים במקראות, וכל זה כדי שתהיה ביכולת 
כל אחד מישראל לזכות ליתן מחלקו לצורך הקמת המשכן, ואילו 
לא היו יכולים להקים המשכן כי אם ע"י זהב ושאר יקרי ערך לא היו 
העניים יכולים לקחת חלק בהקמתו, וכיון שרצה הקב"ה שכללות 
ישראל יעשו עבורו משכן להשראתו, על כן ביקש מכל אחד שיתן 

את החלק שאותו הוא יכול לתת. 
זהו לימוד גם כן לכללות העבודה, שאין הקב"ה מבקש מהאדם כי אם 
העבודה הראויה לו, ושלא יחפוץ האדם להעלות במעלות שאינם לפי 
מזגו וכוחו, כי לפעמים רואה האדם את זולתו איך שידיו רב לו בעשיית 
פעלים לתורה ולעבודה, לדוגמא רואה הוא בזולתו איך שיורד הוא בנקל 
לעומקה של סוגיא סבוכה ומורכבת, וזוכה במשך זמן מה לבהירות בכל 
פרטיה ודקדוקיה, או שהינו יכול לעמוד בתפילתו ולכוון לבו בכל תיבה 
היוצאת מפיו, וכמו כן זוכה הוא לאורה של תפילה ומוציא את התיבות 
מתוך השתפכות הנפש, ואומר הרואה לעצמו אעשה כן גם אני, כי גם 
הוא חושק בזכייה נפלאה זו, ועל כן מנסה גם הוא להתעמק בתלמודו או 
להתייגע בעבודת התפילה, אך לבו נשבר בקרבו בראותו שאין ההצלחה 
מאירה לו פנים, אין הוא זוכה לבהירות הסוגיא, ואינו זוכה לתפילה מתוך 
השתפכות הנפש, ועל כן עלול הוא לבוא למסקנא מוטעית שאין הוא 
עתותיו  את  להקדיש  המלאכה  מוטלת  עליו  לא  השי"ת,  לעובדי  חבר 
לתורה ולתפילה ח"ו, אך עליו לדעת כי טעות הוא בידו, ואין זה כי אם 
מזימת היצר, כי קשה לו להיצר לבוא ולפתות את האדם לסור מחובתו 
בעולם, כי האדם המאמין ב'שכר ועונש' לא יתפתה לו כי יודע הוא שהינו 
בגדר 'עבד' לבוראו, ועליו לעבדו מתוך 'עול מלכות שמים' על כן מצא זה 
היצר 'פתרון' האיך לרפות ידי התמים, ותחת אשר יפתה אותו להרפות 
ידיו מעבודת בוראו, מנסה להפחית את ערכו ואת ערך עבודתו לבוראו, 
ואומר לפניו: האם כך אתה עובד את בוראך? בא ואראך פרק בעבודה, 
ראה האיך פלוני צולל בעמקי ים התלמוד ומעלה פנינים, כי ביגיעו זוכה 
עליך  בוראך  את  לעבוד  ברצונך  ואם  לפניו,  נהירין  התלמוד  ששבילי 
לעשות כמוהו, אך יודע היצר כי זה המתפתה יתקשה במשימת הדברים, 
כי יצטרך להתאמץ עד כלות נפשו, וכשיראה שאין הדבר ביכולתו ימאס 
בעבודת בוראו, כי שוב לא יחפוץ גם בעובדות השייכים למזגו וטבעו, 

מאחר שכבר הסיק לעצמו שאין ערך לעבודה מעין זו.
אך לאמיתו של דבר מוטל על האדם לדעת כי לא בזה חפץ השי"ת, 
כי הקב"ה חונן לכל אדם את הכוחות שאותן הוא צריך כדי לעבדו, 
דורש  הכבירים  בכוחותיו  שיעבדהו  מפלוני  שחפץ  בורא  ואותו 
מאלמוני שיעבדהו בכוחותיו הדלים, אך אינו מבקש ממנו להרבות 

ביגיעה מעל לכוחותיו, הקב"ה חפץ בכל מיני עבודות, ישנה עבודה 
עבודה  וישנה  יכולת,  מבעלי  דורש  הוא  אותו  'זהב'  בבחינת  שהיא 
'נחושת' אותה הוא דורש ממעוטי היכולת, ]ולאמיתו  שהיא בחינת 
של דבר אין אנו יכולים לדעת איזו עבודה חשובה היא והיא בבחינת 
יתאמץ  אם  אך  'נחושת'[  כבחינת  פחותה  עבודה  היא  ואיזו  'זהב' 
האדם ויבקש דברים שהם מעבר לכוחותיו עלול הוא לאבד ימיו בלא 
דבר, כי את העבודה הרמה לא ישיג, ותוך כדי דרישתו יאבד את זמנו 

מבלי לעשות את המוטל עליו באמת. 
וכשיכיר האדם במזימה זו של היצר, ויבוא לידי הכרה שעליו לעבוד 
את בוראו לפי מזגו וכוחו, אז יבוא ברבות הזמן להגדולה הראויה לו, 
כי יודע הקב"ה מהו שורשו של כל אחד, ואת העובדות שעליו לעשות 
כדי שיזכה על ידם לתיקונו ולשלימותו, ועל כן לא חננו כי אם באותן 
הכוחות שיביאנו לידי שלימותו, כי אם היה חוננו בכוחות ובכשרונות 
אדירים יתכן שהיה ביכולתו לעבוד את ה' בכל מיני עבודות רמים, 
בהעובדות  אם  כי  ימצא  לא  זאת  כי  זוכה,  היה  לא  תיקונו  לידי  אך 
מאמר  את  שפרשו  צדיקים  שכוונו  וזהו  הנוכחי.  למזגו  השייכים 
מדברים  התעלה  שלוט  מצוער'  לוט  'ויעל  ל(  יט,  )בראשית  הכתוב 
זעירים וקטנים ]כי 'צוער' הינו לשון מיעוט[ כי אם אין האדם מתאוה 
לגדלות ועובד את בוראו כפי מה שנדרש ממנו, רק אז זוכה להתעלות 

וברבות הימים ירגיש גם באלו העובדות הארה נפלאה. 
ענין זה היה ניכר מאוד בהליכותיו של הגאון אבי מורי זצ"ל, שבאלו 
הימים יחול יום השנה שלו, ]נלב"ע ביום ב' אדר תשע"ה[ הוא זצ"ל 
על אף שהיה גאון מופלא בתורה, אעפ"כ היה מחשיב כל מצוה קטנה, 
ועובדא  מצוה  כל  הקטנים,  העובדות  באלו  זמנו  את  למלא  והרבה 
ביכולתו  היה  ובזמנים שבהם  הון,  יותר מכל  היה אצלו שווה  קטנה 
להגדיל תורה ולהתעמק בעומקה של תורה לא היה חוסך כוחותיו, 
אך גם באלו הזמנים שלא היה כוחו במתניו, או מחמת סיבות שונות 
באמתחתו  מחזיק  היה  ה'  בתורה  להתעמק  ממנו  נבצר  שמחמתן 
היה  כן  וכמו  התורה,  לימוד  למצוות  לנצלם  כדי  קטנים  ספרים 
משתוקק תמיד לקיים גם את המצוות הפשוטים הנראות כזעירות, 
וזאת מתוך הכרה בגודל מעלתם, תמיד השתוקק לענות 'אמן' ו'יהא 
שמיה רבא', והיה מרבה לעורר שיכוונו לקיים כל מצוה לשמה, וטרם 
כל מצוה קלה ראינו איך הוא מעריך את המצוה שהולך הוא לקיים, 
ושבוע טרם הסתלקותו טרם שהבדיל על הכוס שמענו איך הוא אומר 
מושרש  כי  יתברך שמו'  להבורא  רוח  נחת  'לעשות  עצמו  לבין  בינו 
היה אצלו כי בכל פעולה קטנה הינו עושה נחת רוח לעילא, ורגיל היה 
על לשונו את דבריו של ה'חפץ חיים' שאם הזמין אדם בעל מלאכה 
בביתו, הרי בהכרח ישלם לו את שכרו בגמר העבודה, ולמה אם כן לא 
יכוון דעתו שהינו מקיים בכך מצוה של 'ביומו תתן שכרו' כי אם אין 
האדם מכוון אינו יוצא ידי המצוה, וכך הוא בכל מצוה ומצוה, כי לרוב 
זוכה האדם לעשות פעולות לטובה, אך מאחר שאין הוא מכיר בערכן 
מסיח דעתו מלכוון לשם מצוה, ונמצא שמפסיד את המצוה, ורק אם 

יחשיב ויוקיר כל עובדא קטנה ימלא אסמיו במצוות לרוב. 
הליכותיו אלו יהיו נר לרגלינו, והוא ממרומים ימליץ טוב בעדינו. 

ל כל עבודה כה ש ער

פר' תרומה
ד' אדר א' תשע"ט
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מקורי תוכן

חדש

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

מברכים אדר הראשון  |  ר"ח בימים שלישי רביעי
המולד: ליל שלישי   |   שעה:  23:57  |  15 חלקים

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

אמתיים וחצי
מסופר על החפץ חיים זיע"א שהנהיג בישיבתו 
כיבה  בדיוק  עשר  בשעה  ערב  שבכל  בראדין 
כולם  על  מצווה  והיה  בישיבה,  האורות  כל  את 
בלילה  טוב  כולם  שישנו  רצה  כי  לישון,  ללכת 
כדי שיוכלו לקום מוקדם בבוקר, אבל הבחורים 
מדליקים  היו  מהם  וכמה  כוונתו  את  הבינו  לא 
לאחר  מהישיבה,  הלך  שהח"ח  אחרי  האור  את 
שהתלמידים  וראה  המדרש  לבית  חזר  מה  זמן 
ונשנה  חזר  הדבר  האורות,  את  והדליקו  חזרו 
אינם  שהבחורים  הח"ח  וכשראה  פעמים,  כמה 
מבינים אותו אמר להם: הבה ואסביר לכם את 
שלא  שרצוני  חושבים  אתם  כנראה  העניין, 
היא  לכם שטעות  דעו  בתורה,  ותעסקו  תלמדו 
מבקש  אני  טובתכם  את  רק  ואדרבה,  בידכם, 

ואסביר לכם את מעשי:
באמת, איך בכלל יכול היצר הרע לקבל אחיזה 
כלשהי אצל בחורים מישיבת ראדין, השקועים 
עם  היום  כל  הולכים  ואף  תורה  של  בעולמה 
לבוא  המצאה,  היצר  מצא  ובכן  התפילין, 
שעה  עוד  שילמדו  להם  ולומר  הבחורים  אל 
החבל  את  ימתחו  ובכך  בלילה,  שעתיים  או 
וכוחותיהם לא יעמדו להם, וייעשו חולים בגוף 
ובזה הרוויח את  ויצטרכו לשוב לביתם,  ובנפש 
מה שרצה, כי ברגע שבחור יוצא מהישיבה, לא 
יכול לעשות אתו  תמיד הוא חוזר אליה, והיצר 
'האם  ואמר  רוצה, סיים החפץ חיים  מה שהוא 

נסייע בידו להרוס אותנו'?!
רב  גורע?  המוסיף  שכל  'מנין  אומרת  הגמרא 
ארכו',  וחצי  אמתיים  מהכא,  אמר  משרשיא 
יכולה  'אמתיים'  המילה  קטן  בשינוי  כי  פירוש, 

להיות 'מאתיים'.
על  לוקח  שאדם  לפני  רוחניות,  בענייני  גם 
עצמו דברים גדולים, עליו לבדוק את זה באמת 
המדרגה שלו, אם מתאים לכוחותיו, כי אם לא, 
שלו  'ההתעלות'  שכל  להיות  מאוד  יכול  אזי 
מגיעה מצד היצר הרע, וכל מטרתו היא להפילו 
אדם  שיעשה  עדיף  פעמים  הרבה  ולכן  לגמרי, 
דבר מועט המתאים ליכולותיו ולא יעשה דברים 
גדולים וקשים מדי, כמובן שתמיד עלינו לבדוק 
את עצמנו מהם באמת היכולות שלנו, ובכך נוכל 
'כל  נהיה בבחינת  ולא  ולהתעלות  בע"ה לעלות 

המוסיף גורע'.
)עפ"י טיב התורה-תרומה(
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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

ל  ּכָ ֵמֵאת  רּוָמה  ּתְ ִלי  ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ
ְוֹזאת  רּוָמִתי:  ּתְ ֶאת  ְקחּו  ּתִ ִלּבֹו  ֶבּנּו  ִיּדְ ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש 

ת:  ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחׁשֶ ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ַהּתְ
)כה, ב ג(

הנה רואים אנו באלו המקראות, שלצורך הקמת המשכן היה צורך 
בכמה וכמה הרכבים, וביניהם יקרי ערך ופחותי ערך, וכשם שהיה 
צורך בזהב כך היה צורך בנחושת וכן היה גם צורך ביריעות עיזים 
וביתר הפרטים המפורטים במקראות, וכל זה כדי שתהיה ביכולת 
כל אחד מישראל לזכות ליתן מחלקו לצורך הקמת המשכן, ואילו 
לא היו יכולים להקים המשכן כי אם ע"י זהב ושאר יקרי ערך לא היו 
העניים יכולים לקחת חלק בהקמתו, וכיון שרצה הקב"ה שכללות 
ישראל יעשו עבורו משכן להשראתו, על כן ביקש מכל אחד שיתן 

את החלק שאותו הוא יכול לתת. 
זהו לימוד גם כן לכללות העבודה, שאין הקב"ה מבקש מהאדם כי אם 
העבודה הראויה לו, ושלא יחפוץ האדם להעלות במעלות שאינם לפי 
מזגו וכוחו, כי לפעמים רואה האדם את זולתו איך שידיו רב לו בעשיית 
פעלים לתורה ולעבודה, לדוגמא רואה הוא בזולתו איך שיורד הוא בנקל 
לעומקה של סוגיא סבוכה ומורכבת, וזוכה במשך זמן מה לבהירות בכל 
פרטיה ודקדוקיה, או שהינו יכול לעמוד בתפילתו ולכוון לבו בכל תיבה 
היוצאת מפיו, וכמו כן זוכה הוא לאורה של תפילה ומוציא את התיבות 
מתוך השתפכות הנפש, ואומר הרואה לעצמו אעשה כן גם אני, כי גם 
הוא חושק בזכייה נפלאה זו, ועל כן מנסה גם הוא להתעמק בתלמודו או 
להתייגע בעבודת התפילה, אך לבו נשבר בקרבו בראותו שאין ההצלחה 
מאירה לו פנים, אין הוא זוכה לבהירות הסוגיא, ואינו זוכה לתפילה מתוך 
השתפכות הנפש, ועל כן עלול הוא לבוא למסקנא מוטעית שאין הוא 
עתותיו  את  להקדיש  המלאכה  מוטלת  עליו  לא  השי"ת,  לעובדי  חבר 
לתורה ולתפילה ח"ו, אך עליו לדעת כי טעות הוא בידו, ואין זה כי אם 
מזימת היצר, כי קשה לו להיצר לבוא ולפתות את האדם לסור מחובתו 
בעולם, כי האדם המאמין ב'שכר ועונש' לא יתפתה לו כי יודע הוא שהינו 
בגדר 'עבד' לבוראו, ועליו לעבדו מתוך 'עול מלכות שמים' על כן מצא זה 
היצר 'פתרון' האיך לרפות ידי התמים, ותחת אשר יפתה אותו להרפות 
ידיו מעבודת בוראו, מנסה להפחית את ערכו ואת ערך עבודתו לבוראו, 
ואומר לפניו: האם כך אתה עובד את בוראך? בא ואראך פרק בעבודה, 
ראה האיך פלוני צולל בעמקי ים התלמוד ומעלה פנינים, כי ביגיעו זוכה 
עליך  בוראך  את  לעבוד  ברצונך  ואם  לפניו,  נהירין  התלמוד  ששבילי 
לעשות כמוהו, אך יודע היצר כי זה המתפתה יתקשה במשימת הדברים, 
כי יצטרך להתאמץ עד כלות נפשו, וכשיראה שאין הדבר ביכולתו ימאס 
בעבודת בוראו, כי שוב לא יחפוץ גם בעובדות השייכים למזגו וטבעו, 

מאחר שכבר הסיק לעצמו שאין ערך לעבודה מעין זו.
אך לאמיתו של דבר מוטל על האדם לדעת כי לא בזה חפץ השי"ת, 
כי הקב"ה חונן לכל אדם את הכוחות שאותן הוא צריך כדי לעבדו, 
דורש  הכבירים  בכוחותיו  שיעבדהו  מפלוני  שחפץ  בורא  ואותו 
מאלמוני שיעבדהו בכוחותיו הדלים, אך אינו מבקש ממנו להרבות 

ביגיעה מעל לכוחותיו, הקב"ה חפץ בכל מיני עבודות, ישנה עבודה 
עבודה  וישנה  יכולת,  מבעלי  דורש  הוא  אותו  'זהב'  בבחינת  שהיא 
'נחושת' אותה הוא דורש ממעוטי היכולת, ]ולאמיתו  שהיא בחינת 
של דבר אין אנו יכולים לדעת איזו עבודה חשובה היא והיא בבחינת 
יתאמץ  אם  אך  'נחושת'[  כבחינת  פחותה  עבודה  היא  ואיזו  'זהב' 
האדם ויבקש דברים שהם מעבר לכוחותיו עלול הוא לאבד ימיו בלא 
דבר, כי את העבודה הרמה לא ישיג, ותוך כדי דרישתו יאבד את זמנו 

מבלי לעשות את המוטל עליו באמת. 
וכשיכיר האדם במזימה זו של היצר, ויבוא לידי הכרה שעליו לעבוד 
את בוראו לפי מזגו וכוחו, אז יבוא ברבות הזמן להגדולה הראויה לו, 
כי יודע הקב"ה מהו שורשו של כל אחד, ואת העובדות שעליו לעשות 
כדי שיזכה על ידם לתיקונו ולשלימותו, ועל כן לא חננו כי אם באותן 
הכוחות שיביאנו לידי שלימותו, כי אם היה חוננו בכוחות ובכשרונות 
אדירים יתכן שהיה ביכולתו לעבוד את ה' בכל מיני עבודות רמים, 
בהעובדות  אם  כי  ימצא  לא  זאת  כי  זוכה,  היה  לא  תיקונו  לידי  אך 
מאמר  את  שפרשו  צדיקים  שכוונו  וזהו  הנוכחי.  למזגו  השייכים 
מדברים  התעלה  שלוט  מצוער'  לוט  'ויעל  ל(  יט,  )בראשית  הכתוב 
זעירים וקטנים ]כי 'צוער' הינו לשון מיעוט[ כי אם אין האדם מתאוה 
לגדלות ועובד את בוראו כפי מה שנדרש ממנו, רק אז זוכה להתעלות 

וברבות הימים ירגיש גם באלו העובדות הארה נפלאה. 
ענין זה היה ניכר מאוד בהליכותיו של הגאון אבי מורי זצ"ל, שבאלו 
הימים יחול יום השנה שלו, ]נלב"ע ביום ב' אדר תשע"ה[ הוא זצ"ל 
על אף שהיה גאון מופלא בתורה, אעפ"כ היה מחשיב כל מצוה קטנה, 
ועובדא  מצוה  כל  הקטנים,  העובדות  באלו  זמנו  את  למלא  והרבה 
ביכולתו  היה  ובזמנים שבהם  הון,  יותר מכל  היה אצלו שווה  קטנה 
להגדיל תורה ולהתעמק בעומקה של תורה לא היה חוסך כוחותיו, 
אך גם באלו הזמנים שלא היה כוחו במתניו, או מחמת סיבות שונות 
באמתחתו  מחזיק  היה  ה'  בתורה  להתעמק  ממנו  נבצר  שמחמתן 
היה  כן  וכמו  התורה,  לימוד  למצוות  לנצלם  כדי  קטנים  ספרים 
משתוקק תמיד לקיים גם את המצוות הפשוטים הנראות כזעירות, 
וזאת מתוך הכרה בגודל מעלתם, תמיד השתוקק לענות 'אמן' ו'יהא 
שמיה רבא', והיה מרבה לעורר שיכוונו לקיים כל מצוה לשמה, וטרם 
כל מצוה קלה ראינו איך הוא מעריך את המצוה שהולך הוא לקיים, 
ושבוע טרם הסתלקותו טרם שהבדיל על הכוס שמענו איך הוא אומר 
מושרש  כי  יתברך שמו'  להבורא  רוח  נחת  'לעשות  עצמו  לבין  בינו 
היה אצלו כי בכל פעולה קטנה הינו עושה נחת רוח לעילא, ורגיל היה 
על לשונו את דבריו של ה'חפץ חיים' שאם הזמין אדם בעל מלאכה 
בביתו, הרי בהכרח ישלם לו את שכרו בגמר העבודה, ולמה אם כן לא 
יכוון דעתו שהינו מקיים בכך מצוה של 'ביומו תתן שכרו' כי אם אין 
האדם מכוון אינו יוצא ידי המצוה, וכך הוא בכל מצוה ומצוה, כי לרוב 
זוכה האדם לעשות פעולות לטובה, אך מאחר שאין הוא מכיר בערכן 
מסיח דעתו מלכוון לשם מצוה, ונמצא שמפסיד את המצוה, ורק אם 

יחשיב ויוקיר כל עובדא קטנה ימלא אסמיו במצוות לרוב. 
הליכותיו אלו יהיו נר לרגלינו, והוא ממרומים ימליץ טוב בעדינו. 

ל כל עבודה כה ש ער

פר' תרומה
ד' אדר א' 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)
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 שביעית שנה "טתשע

 פשט על הפרשה
 ), יט(כז "יתדותיו וכל עבודתו בכל המשכן כלי לכל"

הרוח תהא שלא בארץ תחובין המשכן ליריעות יתידות הוא י"פירש
היו מ"דמה לברייתא הרי ע"וצ, ה"פ מ"דמה בברייתא ה"וכ, מגביהתן
אמה גבוהים והעליונים מהארץ אמות' ב גבוהים התחתונות יריעות
שתסרח היריעה חצי משום ואי בארץ היתדות תוחב ואיך לעיל י"כדפירש
יתדות שהיו ל"וצ בארץ נגררת היתה שהרי יתידות צ"א שם המשכן אחורי
 .ע"וצ בארץ ותחבום אמות' מב יותר גדולים

 
לא מדכתיב דנלמד' פי י"ורש המשכן בכלי הכבש הכתוב מנה לא למה ע"יל

פעם כל אלא לעשותו מצוה' הי לא דכבש ואפשר'. וגו במעלות תעלה
דינים כלל דאין ואפשר סתרוהו כ"ואח כבש לו עשו המזבח שהעמידו

ולא כבש דרך שיעלו והעיקר מחול גם לעשותו ואפשר לעשותו ממה לכבש
ברזל עליו תניף לא דין בו יש וגם ומקדש מעכב דהכבש ג"ואע מעלות דרך
לעשותו איך ת"מה חיוב שאין ל"י מ"ומ למזבח שנטפל משום היינו

זבחים י"ברש ראיתי שוב( דמדות ג"בפ כדתנן מאבנים עשאוהו ובמקדש
 ).ע"וצ הכבש לרבות את המזבח את ומשחת' שכ' א ז"פ

)(טעמא דקרא

 

 

 נודב   זה גליון

 להצלחת ידידנו החשוב

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

 עלי שי"ח 
 ''משולחים נגד תקנות''                                       

 
,  הגולה מארצות ומכובדת עשירה קהילה רב רבינו אל נכנס אחרונים בימים

  מן חלק. הקהילה ולבני לו הנוגעות שאלות מספר שאל הוא הביקור במהלך
 .צדקה בעניני עסקו השאלות

 הנודבים תורה ותומכי עשירים של גדול מספר בקהילה יש, הרב אמר, אצלינו
  רחבי מכל משולחים מאוד נתרבו זה בעקבות, שבקדושה דבר לכל יפה בעין

  הוא בעבורו הצורך או והמוסד איש איש, ליבם נדבת את לבקש הבאים, העולם
 שאינם אנשים של מוחלט רוב הכנסת בבית לפעמים יש שבו מצב נוצר. 'בא

 '...מקומיים
 דלא אינשי גם יש, צדקה לבקש שבאים אותם שמתוך, הרב המשיך - לנו נודע

 התאגדנו זה ובעקבות. כלל להם מגיע ולא, כסף ומבקשים במרמה הבאים, מעלי
 אישור לקבל משולח כל שעל כגון, תקנות מספר ועשינו הקהילה ראשי עם

  שנוכל כדי' וכו מסויימים בזמנים רק לבוא וכן, כסף לבקש כדי המקומי מהרב
  השוק מן אנשים סתם ולא, תרומות יקבלו הזקוקים אלו רק שאכן לדעת

 .התורמים של ליבם נדבת את שמנצלים
  על מידי יותר להקשות לו אל כי לו ואמר מרוצה היה לא א"שליט רבינו

 הגונים עניים לכם ימציא ה"שהקב להתפלל עליכם, הנדבות ומבקשי המשולחים
  בתקנות אבל, רמאים עם עסק יהיה שלא ולקוות ')ב ז"ט ק"ב(' בגמ שכתוב כמו

 .יקבלו לא להם שמגיע שאלו תקלה לצאת יכול שעשיתם
  היות, הקהילה בני בעבור להשקיע עליו היום מתוך שעות כמה שאל מכן לאחר

,  כלל בזה לקבוע קשה - לו השיב רבינו, יקר זמן לו גוזל והדבר צרכיהם ומרובים
 .בלימוד עצמך תשקיע כמובן והשאר יום בכל שעה להם תקבע אולי

שלוםב שבת   ברכת 
 גולדשטוף יצחק

 

 חביבין השביעין כל
 

  אנו עת, בנו לופתת ורעדה התרגשות

  בארץ התורה בני לפני להגיש זוכים

  שנת של הפותח הגליון את, ובגולה

 .השבע

  סייעתא של תמימות(!!)  שנים שש

  זכינו בהם, לטובה שוים כולם, דשמיא

  הנפלא הגליון את שבוע מידי להוציא

  ונקרא, הארץ בכל קוו שיצא' ח"שי דברי'

,  ישראל אלפי רבבות ידי על בצמאון

  כהנה ולהוסיף לשפר זכינו במהלכם

  זיכוי להרבות כדי אופנים מיני בכל וכהנה

 .הרבים

  אחת, ועודנה היתה הגליון הוצאת מטרת

  להפיץ. תורה דברי להרבות: בלבד

  מרן התורה שר רבינו של במשנתו

  בהישג שאין אלו את ולזכות. א"שליט

  מתורתו הנפלאים הפנינים את, ידם

  כל לנו אין. השבוע פרשת על, א"שליט

 . וכדומה ממון, כבוד, רווח כוונת

  הבית בני לכל להודות, והזמן המקום זה

  המשמר על העומדים, א"שליט מרן של

  ולמאות, ציבור במלאכת והעוסקים

  המזכים, א"שליט מרן של התלמידים

  הקוראים לאלפי, מתורתו ושולחים אותנו

  שנדבה לאלו, וכמובן, לימיננו העומדים

  .הקודש ארון את להחזיק ליבם

 המשך בעמוד הבא

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

טהת   המור  תשרפ | א

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

להתבונן,  החובה  עלינו  מוטלת  שעדיין  אלא 

לשם מה רמז הקב"ה בבקשתו: "ויקחו לי תרומה" 

וכי  יום,  למ'  שניתנה  בתורה  שנעסוק  מ',  תורה   -

יעלה על הדעת שאם התורה לא היתה ניתנת למ' 

יום לא היינו צריכים לעסוק בתורה.

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  יש  הפשט  בדרך 

"בעלותי  )דברים ט-ט(:  שאמר משה רבינו לישראל 

אשר  הברית  לוחות  האבנים  לוחות  לקחת  ההרה 

וארבעים  יום  ארבעים  בהר  ואשב  עמכם  ה'  כרת 

לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי". בכך ביקש 

התורה  להשגות  לזכות  שכדי  ישראל  את  ללמד 

גם  שהרי  הזה,  העולם  עניני  מכל  לפרוש  צריך 

הוא עצמו לא קיבל את הלוחות רק אחרי שפרש 

ארבעים יום מכל עניני העולם הזה.

הנה כי כן זהו הרמז: "ויקחו לי תרומה" - תורה 

את  קיבל  שלא  רבינו  ממשה  לקח  שנלמד  מ', 

הזה  העולם  עניני  מכל  שפרש  אחרי  רק  התורה 

מ"ד(:  פ"ו  )אבות  במשנה  ששנינו  וזהו  יום.  ארבעים 

ומים  תאכל  במלח  פת  תורה,  של  דרכה  היא  "כך 

במשורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה 

ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן אשריך וטוב 

לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא".

דברי  שאין  "מנין  סג:(:  )ברכות  בגמרא  שנינו  וכן 

עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה 

ימות  כי  אדם  התורה  זאת  יט-יד(  )במדבר  שנאמר 

הביאו  נהניתי(  לא  ד"ה  קד.  )כתובות  בתוספות  באהל". 

תורה  שיכנס  מתפלל  שאדם  "עד  המדרש:  בשם 

לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו". 

אולם ברור שעדיין צריך ביאור, מה שהדגיש הקב"ה 

תרומ"ה - תורה מ', משמע שיש משמעות  במילת 

מיוחדת במה שניתנה תורה במ' ימים.

 הבי ימחנן ומכה כל שניני רשמלם רזר
כדי תימכל לשסמק ב מהר

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

יוחנן  רבי  של  נפשו  מסירות  בענין  נפלא  מעשה 

שדה  רכושו  כל  את  שמכר  התורה,  לימוד  על 

שאין לנו בית המקדש: "ויקחו לי תרומה" - תורה 

מ', שנעסוק בתורה שניתנה למ' יום.

כל אחד ויתהאל יכמל לרימ  כתבפ למי

חשבתי דרכי לבאר לפי זה מה שכפל הקב"ה 

לי  "ויקחו  האלקי:  בציווי  שפתח  בקשתו,  את 

אשר  איש  כל  "מאת  הציווי:  את  וסיים  תרומה", 

שרצה  לומר  ויש  תרומתי".  את  תקחו  לבו  ידבנו 

הקב"ה לרמז בכך על מה שכתב מאורו של עולם 

בטן,  חדרי  היורדים  נפלאים  דברים  הרמב"ם 

שראוי לכל לומד תורה לחזור ולשנן )הלכה שמיטה 

ויובל פרק יג הלכות י-יג(:

"כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען... 

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם 

אחיו, מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות 

דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר 

יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל,  )דברים לג-י( 

מלחמה  עורכין  לא  העולם,  מדרכי  הובדלו  לפיכך 

)שם  שנאמר  השם  חיל  הם  אלא  ישראל...  כשאר 

יא( ברך ה' חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר 

)במדבר יח-כ( אני חלקך ונחלתך.

ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי 

העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל 

לעמוד לפני ה', לשרתו ולעובדו לדעה את ה', והלך 

ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל צווארו עול 

הרי  האדם,  בני  ביקשו  אשר  הרבים  החשבונות 

ונחלתו  חלקו  ה'  ויהיה  קדשים  קודש  נתקדש  זה 

לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר 

המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללויים".

הקב"ה  של  בקשתו  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בתורה  שנעסוק  מ',  תורה   - תרומה"  לי  "ויקחו 

שניתנה למ' יום, בבחינת כהנים הניזונים מתרומה 

ואינם עסוקים בעניני העולם הזה. אמנם כדי שלא 

והלויים  הכהנים  אל  רק  מדבר  שהכתוב  נטעה 

לכן  הזה,  העולם  עניני  מכל  הפרושים  לוי  משבט 

"מאת כל איש אשר ידבנו לבו  הוסיף הקב"ה מיד: 

אחד  שכל  הרמב"ם  כדברי  תרומתי",  את  תקחו 

מישראל אשר נדבה רוחו יכול להיות כשבט לוי.  

בפרשתנו פרשת תרומה דבר בעתו מה טוב 

המשכן  בתרומת  הכתוב  שפתח  במה  להתבונן 

אל  דבר  לאמר,  משה  אל  ה'  "וידבר  כה-א(:  )שמות 

אשר  איש  כל  מאת  תרומה  לי  ויקחו  ישראל  בני 

ידבנו לבו תקחו את תרומתי". ידוע מה שמבואר 

בספרים הקדושים שכל מה שכתוב בתורה הוא 

איך  לבאר  ראוי  כן  כי  הנה  ודור,  דור  בכל  נצחי 

נוגעת  תרומה",  לי  "ויקחו  הקב"ה:  של  זו  בקשה 

לכל אחד מישראל לא רק "בימים ההם" אלא גם 

"בזמן הזה".

ז"ל,  חכמינו  שדרשו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

שיעסקו  מישראל  הקב"ה  מבקש  זה  בפסוק  כי 

לי  "ויקחו  לג-א(:  )שמו"ר  במדרש  כמבואר  בתורה, 

טוב  לקח  כי  ד-ב(  )משלי  דכתיב  הוא  הדא  תרומה. 

נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח 

שנתתי לכם". בהשקפה הראשונה אינו מובן מהו 

תרומה",  לי  "ויקחו  הקב"ה:  בקשת  בין  הקשר 

"כי לקח טוב  לבקשתו מישראל שיעסקו בתורה: 

נתתי לכם תורתי אל תעזובו". אולם נראה לפרש 

הטורים"  "בעל  שכתב  מה  פי  על  המדרש  כוונת 

בפסוק: "ויקחו לי תרומה", בלשון קדשו:

"תרומה אותיות מ' תורה, שהתורה ניתנה למ' 

יום היא לאוכלי תרומה ]כהנים שניזונים מתרומה 

כההוא  הזה[,  העולם  בעניני  עוסקים  ואינם 

דאמרינן )מכילתא פרשת בשלח טז-ד( לא ניתנה תורה 

אלא לאוכלי המן ]שלא עסקו בעניני העולם הזה[, 

שנית לה לאוכלי תרומה. וזהו ויקחו לי לשמי, שכל 

מי שעוסק בתורה כאילו לוקח לי, שאין לו להקב"ה 

בעולם אלא ד' אמות של הלכה בלבד".

לי  "ויקחו  האלקי:  בציווי  כי  למדים  נמצינו 

תרומה" - תורה מ', מבקש הקב"ה שנעסוק בתורה 

שניתנה למ' יום. וכן מבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

קרח קעט.(: "אית תרומה מדאורייתא תורה מ', והאי 

איהו תרומה תורה דאתייהיבת בארבעים יום". הנה 

כך  על  המדרש  שהביא  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי 

מקרא שכתוב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל 

תעזובו". וזהו גם כן פירוש המצוה אפילו בזמן הזה 

ט המן רחידר בדבהימ רס מוים תל הבי ימחנן

 וכה י תדמ  מכהוים תנבהאמ בתתר יוים
כדי לקנמ  א  ר מהר תני נר באהבשים יוים

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

עם הפנים – רק קדימה!!
מסתכל  שאתה  ברגע  כביש,  כמו  הם  החיים 
בכביש  קטלנית.  להיות  עשויה  התוצאה   – אחורה 
הם  לאחור  המבטים  קדימה,  רק  מסתכלים 
החיים.  תחומי  לכל  נכון  וזה  וקצרצרים.  ממוקדים 
שהפך  המשפט  לפנים.  רק  לאחור,  להביט  אסור 
לִׁשיר: "מה שהיה היה, העיקר להתחיל מהתחלה" 

– הוא כלל ברזל בחיים.

בזוגיות  אנוש. לאחר משברים  ביחסי  גם  נכון  זה 
ֵאמון  ולבנות  חדש  דף  לפתוח  הוא  הנכון  הדבר 
מחדש, ולא לטפל באופן המידי בכל טעויות העבר. 
לפיצוץ  יוביל  רק  החשבונות",  את  "לסגור  הניסיון 
ולהעמקת הקרע, ולא יוביל לשיקום ולריפוי. דווקא 
היא   – מאחור  העבר  את  להשאיר  ה"התעלמות", 

המפתח להצלחה.

תאונה רוחנית
וזה נכון שבעתיים כשזה נוגע לתיקון הנפש. חיטוט 
 – נעשו  שכבר  בטעויות  והתבוננות  העבר  בפצעי 
מאשר  חוץ  מקום  לשום  מובילים  לא  כלל  בדרך 
לעצבות ולייאוש, במקרה הטוב הם גורמים לאדם 
פשוט לעמוד במקום ובמקרה הפחות טוב – לעשות 
תאונה רוחנית, כלומר לסטות חזק מהכיוון שלו ואף 

להתרסק ל"ע.

לכן אחי היקר, אם עבר עליך מה שעבר וקרה מה 
שקרה, ואתה גורר אחריך "היסטוריה עשירה", של 
טעויות, מעשים לא טובים, כישלונות, הרגלים רעים, 
טראומות, ומה שלא יהיה – ברגע הזה אתה פותח 
כלום. תמחק מהזיכרון  ולא מעניין אותך  דף חדש 
שלך את כל מה שאתה חושב על עצמך. אל תנסה 
לחזור לעבר ולתקן את העבר, כי זה רק יהרוס לך 
את  לשפר  ותתחיל  בהווה  תתמקד  העתיד.  את 
חדש,  עתיד  בפועל  בונה  אתה  ובזה  שלך,  ההווה 

עתיד טוב יותר לך ולסובבים אותך.

"תשובה" בנוסח היצר הרע
ובפרט כאשר אתה ניגש להתבודדות ואתה רוצה 
גדול  הרע  יצר  ישנו  נפש.  וחשבון  תשובה  לעשות 
שרוצה לדחוק בך "לחזור בתשובה" בצורה עקומה 
ומסולפת, כלומר להתחרט ולהכות על חטא ולייסר 
הטעות  וזו   – שעשית  הטעויות  כל  על  עצמך  את 
הגדולה ביותר, כי זה ישאב אותך לתוך החור השחור 
של העבר ויסתום את הגולל על העתיד שלך. ברגע 

שנכנסים לזה, נשברים לגמרי. לא זו הדרך.

הדרך היא "לצייר" את ההווה מחדש. תסתכל על 

העתיד – איך אני בונה מעכשיו את העתיד שלי? את 
אפשר  ולהתפלל  תפילה,  הרבה  עם  בונים  העתיד 
להסתכל  לך  אסור  לכן  ותקווה.  שמחה  מתוך  רק 
התפילה,  את  ממך  וגוזל  אותך  ששובר  העבר  על 
אלא עליך להאמין שבכוחך להתחיל מחדש בעזרת 
ה', ועל ידי זה יהיו לך הכוחות לעמוד ולהתפלל על 
שתוכל  יותר,  תיכשל  שלא  לך  יעזור  שה'  העתיד, 

 – מהאתגרים  לצמוח  בניסיונות,  לעמוד  להתקדם, 
ועוד ועוד.

הופכים את המחסומים למקפצה
זו התרופה החזקה ביותר. יש בך אנרגיות עצומות 
של התחדשות, כאשר תיתן להן לפרוץ, אתה תראה 
שינוי בחיים. אבל העיסוק בעבר שלך רוצה להרוס 
לך כל חלקה טובה ולהשאיר אותך תקוע באותה 

משבצת.

להתעלם  יעזור  ולא  חסרונות  יש  שלכולנו  ונכון 
רואים  אנו  האם  השאלה:  בדיוק  זו  אבל   – מהם 
אותם  רואים  או שאנו  לחיים שלנו  כמעצור  אותם 
רואים  אנו  העבר  על  מסתכלים  כאשר  כמקפצה. 
לכיוון  כשהפנים  אבל  וכמחסום,  כמעצור  אותם 
העתיד בתקווה ובתפילה – כל חיסרון הוא מקפצה, 
חיסרון  וכל  התפילה,  של  ה"ֶדֶלק"  הוא  חיסרון  כל 
הופך  ה'  איך  תראה  כאשר  גדולה  לתודה  יהפוך 

אותך מהקצה אל הקצה.

תשובה – מה יהא עליה?
לא  וכי  עליה?  יהיה  מה  תשובה  תשאלו:  אבל 

צריכים לחזור בתשובה?

וכאן מגיעה ההפתעה הגדולה והתקווה המשמחת: 
שימו לב, בני ישראל היקרים, כשאתה מתחיל לתקן 
ולהתפלל  ַּביֹום־יֹום  עצמך  את  ולבדוק  ההווה  את 
על דברים שבהם אתה רוצה שינוי בהווה ובעתיד – 

אתה מתקן את כל העבר "על הדרך".

מדוע? כי תשובה זה לא רק חרטה, אלא תשובה 
זה קודם כול לשפר את ְדָרֶכָך מכאן ולהבא, תשובה 
פירושה שינוי כלומר לעזוב את החטאים ולהתחיל 
ללכת בדרך חדשה, ולכן עיקר המוקד של התשובה 
הוא לשנות את הווה ואת העתיד ולא להיאבק עם 

העבר.

ולהיפך, אדם יכול להתמרמר על העבר ולהתחרט 
אלף חרטות – כל עוד הוא לא משנה את מעשיו אין 
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