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PARSHAS	MISHPATIM	
When	one	sees	the	donkey	of	his	enemy	crouching	on	the	ground	because	of	 its	weight	one	should	stop	and	help	him	to	get	the	
donkey	 back	 on	 its	 feet.	 What	 type	 of	 enemy	 are	 we	 talking	 about?	 Doesn't	 the	 Torah	 prohibit	 to	 hate	 another	 Yid	 in	 his	 heart	
(Vayikrah	19,17)?	The	gemarah	answers	(Pesachim	113b)	that	if	the	person	is	a	rasha	then	one	is	allowed	to	hate	him	as	its	says	in	
Mishlei	(8,13)	that	one	of	the	components	of	Yirash	Hashem	is	hating	evil.	It	is	the	rasha	who	is	the	sonei	of	the	passuk	who	one	is	
not	only	permitted	to	hate	but	is	commanded	to	do	so.		
Tosfos	asks	that	in	Baba	Metziah	32b	the	gemarah	gives	a	scenario	of	a	situation	where	one	encounters	two	people	who	need	to	be	
helped	with	their	animals.	One	is	his	friend	that	needs	his	fallen	animal	to	be	unloaded	from	its	overbearing	weight,	and	the	other	is	
his	enemy	who	needs	help	to	place	a	load	on	top	of	his	animal.	The	question	at	hand	is	who	deserves	the	priority	of	his	service?	His	
friend's	animal	is	also	suffering	in	this	encounter	under	its	burden	and	it	also	involves	צער בעלי חיים	besides	the	chesed	to	his	friend.	
Yet	the	Chazal	tell	us	he	should	help	his	enemy	reload	even	though	the	animal	is	not	suffering	at	all.	The	reason	being	 	.לכוף את יצרו
By	helping	his	enemy,	he	has	gained	the	opportunity	to	work	on	correcting	his	middah	of	hating	another	Yid.	But	Tosfos	asks	that	the	
character	that	the	passuk	describes	as	a שונא	prescribes	a	mitzvah	to	hate	him.	If	it	is	a	mitzvah,	then	what	does	it	mean	to	work	on	
your	yetzer	harah	and	correct	the	hatred?		
It	is	here	that	Tosfos	renders	an	incredible	insight	into	the	human	being	and	his	psyche.	Since	it	is	a	mitzvah	to	hate	him	for	being	a	
rasha,	that	will	cause	in	return	that	the	hated	person	will	also	hate	the	hater,	as	Shlomo	Hamelech	writes	Mishlei	27	19	 כמים הפנים
	if	and	back	smile	will	it	smiles	he	If	himself.	of	reflection	the	sees	he	pond	a	of	water	the	at	looks	one	when 	לפנים כן לב האדם לאדם.
he	frowns	he	will	see	the	mirror	reflection.	This	same	holds	true	to	hearts.	If	one	harbors	hate	to	another	person	in	his	heart,	the	
hated	will	somehow	pick	up	those	invisible	vibes	and	start	hating	you	as	well,	even	though	the	hater	puts	on	a	good	front	of	smiles	
galore.	Likewise,	if	you	will	genuinely	start	loving	a	person	then	that	person	will	mirror	back	to	you	love.	It	is	interesting	to	note	that	
the	 outside	 letters	 of	 	מים and	 the	 inside	 letters	 which	 are	 	ם וד ם reflect	 the	 same	 gematriah	 of	 each	 letter	 which	 is	 a	 rare	
phenomenon	is	gematriah.	This	reflects	the	truth	of	water	that	it	mirrors	back	exactly	whatever	is	presented	to	it.	So	too,	one	heart	
to	another	will	act	just	like	water	in	mirroring	and	communicating	subliminally	the	same	image	or	feelings.	
Says	Tosfos,	that	since	the	rasha	will	sense	your	hatred	towards	him	communicated	through	your	heart,	he	too	will	start	to	hate	you.	
This	new	feeling	of	hatred	coming	from	him	will	trigger	back	within	your	heart	an	even	heightened	level	of	hatred	than	before,	but	
this	time	unfortunately	not	in	the	form	of	a	mitzvah.	Rather,	the	new	hatred	is	a	personal	one	resulting	from	his	new	hatred	towards	
you.	Because	of	this	new	grown	unwarranted	hatred	that	you	probably	by	now	possess,	the	Torah	commands	you	to	catch	it	in	the	
bud	and	work	on	conquering	and	uprooting	it	from	forbidden	territory.	The	method	of	this	correction	is	by	going	out	of	your	way	to	
prioritize	helping	your	enemy	which	will	rid	you	of	your	extra	acquired	hatred	towards	him	even	though	it	just	might	be	a	fraction's	
worth.	
This	explanation	gives	some	insight	into	understanding	the	Chazal	that	the	Bais	Hamikdash	was	destroyed	due	to	sinas	chinam.	Why	
did	our	Chachamim	use	this	 term	chinam	which	means	 for	no	reason.	No	one	really	hates	 for	no	reason	but	rather	 for	an	 invalid	
reason.	 However,	 the	 interpretation	 could	 be	 that	 Chinam	 Hatred	 is	 the	 hatred	 that	 is	 created	 through	 feelings	 that	 are	
communicated	by	Heart	Talk.	The	Rasha	is	hated	and	now	harbors	in	his	heart	hatred	towards	his	hater.	It	is	very	possible	he	might	
not	have	an	inkling	why	he	dislikes	this	particular	fellow	and	he	is	unaware	that	it	stems	from	his	own	evil	doings	of	being	a	rasha.	
The	hater	of	 the	 rasha	 now	acquires	extra	hate	 for	 the	 rasha	 but	 this	 is	 for	no	 real	 reason	only	because	his	heart	 feels	 the	hate	
coming	 from	 the	 hated.	 His	 new	 added	 hate	 is	 absorbed	 in	 the	 mitzvah	 reservoir	 of	 already	 hating	 a	 rasha,	 thereby	 making	 him	
unaware	of	his	new	addition	of	sinah	which	thereby	blocks	his	new	obligation	to	eradicate	his	newly	formed	personal	hatred.	This	is	
also	Sinas	Chinam.		
From	this	one	realizes	the	profundity	of	calling	character	traits	Middos	which	translate	as	measurements.	Even	if	one	has	a	mitzvah	
to	 hate	 it	 must	 still	 be	 measured	 and	 not	 include	 more	 than	 required	 by	 the	mitzvah.	 A	 glaring	 example	 of	 this	 is	 found	 by	 the	
Shevatim	and	 their	hatred	 to	Yosef.	The	brothers	saw	that	 their	 father	 loved	Yosef	more	 than	all	of	 them	so	 they	hated	him	and	
could	not	speak	in	peace	with	him.	He	then	told	his	brothers	his	dreams	and	they	added	on	hatred	towards	him.	In	most	people's	
Middos	Management,	if	we	will	unleash	what	we	think	as	deserving	hate	and	animosity	towards	someone	for	hurting	us	we	leave	no		
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Upstairs 
ואלה המשפטים אשר “ 21:1
 ”תשים לפניהם
“And these are the 

judgments that you shall place before 
them:” Rashi tells us that this Parshah of 
Mishpatim is connected to the previous 
Parsha of the Mizbe’ach.  We know that 
everything that the Torah does is 
purposeful, with lessons to learn.  What 
do we learn from the juxtaposition of the 
Parshah of the Mizbe’ach?    
 Immediately preceding the 
Parsha of “Mishpatim” the Torah says, 
ולא תעלה במעלת על מזבחי, אשר לא תגלה “
 You shall not ascend My“ – ”ערותך עליו
Altar on steps, so that your nakedness 
will not be uncovered upon it.”  Then the 
Torah says, “  ואלה המשפטים אשר תשים
 These are the ordinances that“ – ”לפניהם
you shall place before them.”  What is the 
relevance of one subject to the other? 
Would the nakedness of the Kohanim 
really be uncovered if they climbed steps 
to ascend to the Altar?  That couldn’t be, 
for it says in 28:42 “ ועשה להם מכנסי בד
 You shall make them“ – ”לכסות בשר ערוה
linen breeches to cover the flesh of 
nakedness.”  The Posuk clearly tells us 
that the Kohanim wore clothing that 
ensures that their nakedness be covered.  
Rather, Rebbe Avina said that the 
juxtaposition of these two Pesukim teach 
us that just as Hakodosh Boruch Hu 
cautions the Kohanim that they should 
not take broad steps on their ascent to 
the top of the Altar, but should walk with 
short strides putting the heel of the 
forward foot adjacent to the big toe of the 
back foot, so does Hakodosh Boruch Hu 
warn the judges of Klal Yisroel that they 
should not take “broad steps” in 
judgment. (שמות רבה) 
 The Medrash tells us that the 
juxtaposition of the Mizbe’ach to the 
Mishpatim teach us that just as when the 
Kohanim needed to ascend the ramp of 
the Altar they were to do so carefully, so 
too the judges must know the importance 
of being careful and deliberate in 
judgment.  When the Kohanim ascended 
the ramp up to the Mizbe’ach, they were 
to walk slowly and deliberately, they may 
not spread their legs as one must do when 
ascending stairs, even though it would 
not actually expose any skin because of 
the clothing being worn underneath – 
because it is suggestive of an exposure 
that is not proper.  Although it is 
important for all to walk and act 

modestly at all times, the holiness of the 
Mizbe’ach demands a level of modesty 
that is not generally required.  Similarly, 
regarding judges adjudicating cases 
according to the laws of the Torah must 
take extra care and deliberation to 
ensure that he comes to the correct 
decision. (שיחות מוסר) 
 When one walks in very small 
steps up a ramp, the ascent is very 
gradual.  It makes the person feel almost 
as if the ramp lifted him up, and not that 
he lifted himself.  However, when one 
ascends by way of steps, each step makes 
him feel that he is closer to reaching his 
goal of reaching the top.  It is his power 
that is propelling him to the top.  The 
Kohen is coming forth to do the Avodah 
of the Mikdash – to perform Avodah on 
the Mizbe’ach.  He is to take slow 
measured steps up the ramp, so that he 
feels that it is not his own power getting 
him to the Mizbe’ach.  The more a person 
feels that he is the one bringing himself 
to Hakodosh Boruch Hu, the weaker is 
his actual connection to Hakodosh 
Boruch Hu.  One must realize that it is 
all from Hakodosh Boruch Hu.  He needs 
to make an effort, and Hakodosh Boruch 
Hu will assist him, but it is really all the 
doing of Hakodosh Boruch Hu.  This is 
really what we must all do in our 
everyday lives – “אשר תשים לפניהם” – 
“That you are to place in front of them.”  
Every person must make a Mishpat, a 
decision, before he takes any action.  Are 
his thoughts for the sake of Hakodosh 
Boruch Hu or is it for his own self-
aggrandizement?  Does it follow the 
ordinances of the Torah?  One must 
always seek to do that which Hakodosh 
Boruch Hu desires of him. (שפת אמת)  
 These letters also spell the 
words, “אלו הם הטפשים” – “these are the 
fools.”  This means to say that one who 
allows the Yetzer Hara to control is a fool. 
 (רבינו אפרים)
 The Torah places the “מזבח” next 
to the Mishpatim – “סנהדרין,” for 
Mizbe’ach represents Tefilah and 
Sanhedrin represents Torah. We are to 
learn that every Yid must have a proper 
balance of Torah and Tefilah. ( ישראל דברי )    
 Why does the Torah place the 
Parshah of “ואלה המשפטים” next to the 
Parsha of “ולא תעלה במעלת” – that one is 
not allowed to go up to the Mizbe’ach on 
steps?  This is to teach us that just as the 
Kohanim were not allowed to “jump” up 

to do the Avodah of the Mizbe’ach, so too 
judges must not “jump” to judgment, but 
must be deliberate in their process. ( 'ר
 (זכריה
  Now we can understand the 
distinct connection between the 
Mizbe’ach and the Mishpatim.  The 
Kohanim wore undergarments to ensure 
that they would not be improperly 
uncovered at any given point in time.   
Nonetheless, the Torah tells us that they 
were not allowed to ascend the Mizbe’ach 
with steps, for by doing so it would 
potentially cause a breach of Tznius. Why 
were the Kohanim not allowed to ascend 
by way of steps, when they were wearing 
clothing which would ensure that there 
would be no breach of Tznius?   

We are being taught here much 
more than how to act when ascending the 
Mizbe’ach and when dealing with 
Mishpatim.  This is meant to teach us a 
lesson for our everyday life – really for 
every facet of our life.  We must learn to 
live our lives in a way always seeking to 
further our Avodas Hakodesh, and to not 
look for short cuts – both in matters of 
Ruchniyos and Mishpatim. That which 
we may have addressed already, does not 
mean we can then act without concern for 
any lack of Kovod Hashem.  The 
Kohanim were in fact wearing clothing 
that would not reveal any part of their 
body that should not be, but that did not 
give them the right to walk up steps.  
Ascending by way of steps would have 
been perceived to be haughty, that they 
are righteous and did what they had to, 
and now they had no more concerns.  
They need not fear any mishaps.  The 
Yetzer Hara always seeks to trap a 
person.  When a person puts his guard 
down for he believes that he has done 
such a good job, that is when he is most 
vulnerable.  The Torah had the Kohanim 
ascend by way of a ramp, so that the 
Kohanim should not become arrogant 
that they are the ones elevating 
themselves.  Instead they were to ascend 
by a ramp, taking small strides, as if they 
are not really the ones ascending, but for 
them to recognize that everything they do 
is only with the help of Hashem.  We 
must serve Hakodosh Boruch Hu because 
we were commanded to, and not because 
it appeals to our intellect and morals.  
May we be Zoche to never be content with 
our level of Ruchniyos, and always strive 
to greater heights.   

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

(English)
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PPaarraasshhaass  MMiisshhppaattiimm  
FFiigghhtt  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  
OOne day at the post office, a long line of 

people were waiting to be served. 

“Yes, may I help you, sir?” 
“One minute! I was ahead of him in line! 
You cannot serve him first!” 
“I can serve whoever I like. Now you, 
who had the nerve to challenge my au-
thority, wait until I serve everyone else.” 
“That’s not fair. I am always served last. 
At the post office, the bank, the restau-
rant, it is always the same story. I feel like 
a second class citizen.” 
“That is exactly what you are, a second 
class citizen.” 
“I am fed up with this unfair discrimina-
tion. My ID card says that I am a citizen – 
just like you. I deserve equal treatment 
and consideration.” 

An onlooker is revolted by the scene in 
front of his eyes. 

“Discrimination is terrible.” 
     

““AAnd these are the laws which 

you shall place before them” 
(Shemos 21:1). This parasha 
deals with the laws bein 
adam li’chaveyro (between 
man and his fellow man). 
Laws of property damage, 
injuries, theft, proper 
treatment of servants, 
watchmen, loans, 
consideration of people’s feelings, 
and fair judgment in Beis Din are some of 
the subjects mentioned in the parasha. Do 
these mitzvos receive fair treatment, or 
are they the victims of discrimination? Are 
we as scrupulous about them as we are 
about the mitzvos bein adam li’makom 
(between man and Hashem)? For exam-
ple, a person may be very careful to eat 
only kosher food with the best hechsher 
(certification). Does he make the same 
effort to refrain from speaking loshon 
hora? Is he equally cautious about the 
words that come out of his mouth, as he 
is with the food that goes into it? A per-
son may spend a large amount of money 
on a beautiful esrog. Is he equally scrupu-
lous with his money in business dealings? 

RRav Yisrael Salanter fought a campaign 

against discrimination against these mitz-
vos. He founded the mussar movement in 
5609 when he opened a small yeshiva in 
Lithuania. One of the three principles of 
mussar is perfection in Torah observance. 
All of Hashem’s holy mitzvos must re-
ceive equally fair consideration, even 
those bein adam li’chaveyro. This was not 
an easy task, because these mitzvos go 
against negative character traits. How-
ever, Rav Yisrael persevered and created 
a revolution in the Torah world. To this 

very day, we benefit from his work. 
 
Kinderlach . . . 
Discrimination is horrible! Let us all fight 
it! Never treat any mitzvah unfairly! 
Parashas Mishpatim is a great place to 
begin. It contains 36 mitzvos bein adam 
li’chaveyro. Study them carefully. Learn 
their halachos (laws) and observe them. 
Treat them with the same respect and 
seriousness as you do the mitzvos of kash-
rus, shofar, and Shabbos. That is the way 
of the Baalei Mussar, those who strive for 
perfection. Emulate them. Rav Yisrael will 
be very proud of you. 
 

UUppoonn  WWhhoomm  DDoo  
YYoouu  RReellyy??  

““SShalom my dear wife, Esti! I’m 

home.” 
“Shalom, Moshe! It is so good to see you! 
I did not expect you home so soon.” 
“Well, there is a good reason for my 
coming home early from work today.” 
“Is everything okay?” 

“Esti, please sit down.” 

Esti sits down with a 
worried look on her face. 

“I lost my job.” 
“What?!? How can it be? 
You have been working for 
the same company for ten 

years! They really value you 
and your work. What 

happened?” 
“The company went bankrupt and closed 
down. Everyone lost their jobs.” 
“What are we going to do? We have a 
family to support.” 
“I know. We are in a difficult situation. 
However, I have an idea.” 

Moshe walks over to the bookshelf, takes 
two sifrei Tehillim in hand, opens to chap-
ter 146 and begins praying. 

“‘Halleuka! My soul will praise Hashem!’ 
My tribute does not come merely from 
the lips and outward, rather from the 
depths of my soul!1 ‘I will praise Hashem 
with my life. I will sing to my G-d as long 
as I live. Do not rely on noblemen (peo-
ple in positions of power); in man who 
has no salvation.’ The Malbim relates the 
reason why we are commanded not to 
trust in nobles. A man of flesh and blood 
has no koach (might) of his own to save 
someone. Any power that he does have 
comes totally from the Almighty. The 
Radak adds that Hashem even puts the 
desire into the heart of the noble to help. 
Therefore, why rely upon the servant? 
No human being can help or save with-
out Hashem. The salvation is His, and we 
are just His agents. Therefore, go straight 
to the source to state your plea. ‘When 
his spirit departs, he returns to the earth, 

on that day his plans all perish.’ The Mal-
bim explains that even if man did have 
the koach to save, he could die any sec-
ond, and his plans die with him. How can 
you trust in someone so frail? Rely only 
on the Eternal, the All powerful. ‘Trust in 
the G-d of Yaakov, Hashem.’“ 

““TThis is so inspiring, Moshe. Why is 

Hashem called the G-d of Yaakov?” 
“The Medrash (Bereshis Rabba 68:2) re-
lates that Yaakov was traveling to the 
house of Lavan with no possessions (Eli-
faz, the son of Eisav had stolen everything 
he had). To Whom did Yaakov turn for 
help? ‘I raise my eyes to the mountains, 
from where will my help come?’ Eliezer 
came with gold jewelry to bring Rivka to 
my father. What shall I do? I have noth-
ing to betroth a wife. ‘My help is from 
Hashem, Maker of heaven and earth’ 
(Tehillim 121:1,2). Indeed the Torah itself 
testifies that Yaakov trusted Hashem, ‘Be-
hold, I am with you and I will guard you 
wherever you go’ (Bereshis 28:15).” 
“Moshe, we need not worry. Hashem is 
with us.” 
“Yes, Esti. He is All Powerful; He makes 
heaven and earth, the sea and all that is 
in them. He guards the truth forever. The 
Radak relates that He alone has always 
proven dependable and faithful, for there 
are no limits to His essence and power. 
The psalm then goes on to list the Merci-
ful One’s chassodim (acts of kindness). He 
performs justice for the oppressed; He 
gives bread to the hungry; He releases the 
imprisoned, gives sight to the blind, 
straightens the bent, loves the righteous, 
and protects strangers. He encourages the 
orphan and widow, while thwarting the 
plans of the wicked.’” 
“Moshe, we have nothing to worry about. 
Hashem is in control. Losing your job is 
just a test. We will place our faith and trust 
in Him, pray, do teshuva, acts of kindness, 
and wait for His salvation. ‘Hashem will 
reign forever; your G-d, Tzion, throughout 
all generations, halleluka!’” 
 
Kinderlach . . . 
Do you recognize this psalm? We say it 
every morning in Pisukei DiZimra after 
Ashrei. It acclaim’s G-d’s loving care as 
experienced by each Jew in his own life. 
We all have our challenges and tests. To 
Whom do we turn? Who do we rely 
upon? Not flesh and blood. He has no 
power to save, and even if he did, he 
could lose it any moment. Rather, we put 
our faith in the Eternal, All Powerful G-d 
of Yaakov. He saved our ancestor from 
Lavan, and took his descendants out of 
Mitzrayim. He has done countless chasso-
dim for our nation throughout the gen-
erations. He is the Ruler of the universe 
and will reign forever and ever. Praise 
Him – Halleluka! 

1 Siddur Iyun Tefillah 

 
 

   Parashas Mishpatim  ט"עתש משפטים  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

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

 ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
And his master shall bore through his ear with the awl, and he shall 

serve him forever. (21:6) 
 Why does the Torah command the master to bore the 

Hebrew slave’s ear, rather than any other organ of the body? Rashi 
quotes Chazal who teach that, “The ear – that heard at Har Sinai 
(when the Torah was given), ‘For Bnei Yisrael are My servants,’ and 
this person (eved Ivri) acquired a (new) master for himself – should 
be bored with the awl… They are My servants and not servants to 
servants.” The Rosh observes that the gematria, numerical 
equivalent, of martzea, awl, is 400. Klal Yisrael was to be enslaved by 
the Egyptians for 400 years. Hashem shortened their time by 190 
years. Yet, this man (who had been an indentured servant for six 
years) seeks to extend his servitude. Let his ear be bored. 

 
 Avdus, servitude, is defined as the abrogation of one’s 

personal will in deference to a master. The servant/slave has no 
personal will. It is all about his master. Chazal (Pirkei Avos 2:4) state: 
Bateil retzoncha mipnei retzono, “Nullify your will before His.” A 
Jew’s will is to serve Hashem, to do whatever the Almighty asks of 
him. A Jew does not have his own will exclusive from Hashem’s will.  

 
 Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates the story of the 

Ohr Sameach’s meshamesh bakodesh, personal attendant, a gabbai, 
sexton, who was totally devoted to his Rebbe. Whatever the Ohr 
Sameach would ask of him, he would carry out to the personal 
satisfaction of his Rebbe. One day, the Ohr Sameach asked him to 
perform a specific mission for him. The man felt that it was not 
worth doing. (In other words, he disagreed with his Rebbe 
concerning the efficacy and value of this activity.) The Ohr Sameach 
reiterated his request. He wanted it done, regardless of his aide’s 
misgivings. The aide replied that executing this mission involved 
difficulty in carrying it out. The Ohr Sameach calmly said, “I want it 
to be done – regardless of the possible difficulty and questionable 
efficacy.” The aide was adamant in his position. He was immovable. 
(Clearly the Ohr Sameach had not ordered him to do it; otherwise, it 
would have been insolent not to listen.) 

 
 Understandably upset, the Ohr Sameach asked, “Why is it 

that you never listen to me?” Shocked, his aide countered, “Why 
does the Rebbe say ‘never’? I always carry out the Rebbe’s wishes to 
the fullest extent. This is the first time that I feel it will not work.” 
The Ohr Sameach explained, “Every time that you have conformed 
with my request, you have done so only because you have agreed 
with me. In other words, you were not listening to me; you were 
listening to yourself! You proved this by not doing what I asked you 
to do today. It was not to your liking, so you demurred.” 

 
 One who serves a master does not have the option of 

deciding to do what is agreeable to him or what he fancies. He does 
not have the luxury of making decisions; he only executes the 
decisions of his master. Likewise, we have no room in our religion for 
selective observance. We do not pick and choose mitzvos according 
to our liking, convenience or sensibilities. There are 613 mitzvos. 
This number is not random. 

ה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק כל אלמנ
 אלי שמע אשמע צעקתו  

 You shall not cause pain to any widow or orphan. If you (dare to) 
cause him pain …. For if he shall cry out to Me, I shall surely hear 

his outcry. (22:21,22)  
 The widow and orphan represent all of the weak and 

disadvantaged, those who have no one to protect them or to look 
out for their interests. Sadly, there are those who take advantage of 
the weak, either because they are easy prey or because the 
tormentor himself is so insecure that he must “beat up” on the weak 
in order to maintain a false sense of self-dignity. The Torah tells us in 
no uncertain terms that Hashem Himself will intervene on behalf of 
the weak and disadvantaged because, when they cry, their tears go 
directly to Him. Hashem listens to everyone, but the widow and 
orphan have His “ear” more readily than others. Hashem will be 
exacting with His punishment of those who torment the weak. One 
who causes pain to the widow and orphan should expect severe and 
swift retaliation from Hashem. 

 Noticeably, the Torah reiterates the pain caused by the 
tormentor, ano saaneh; it doubles with the outcry of the afflicted, 
tzaok yitzak; and it is likewise redundant stating the punishment, 
Shamua Eshma. Why does the Torah repeat itself three times? Horav 
Baruch Sorotzkin, zl, explains that the Torah seeks to underscore the 
pain suffered by the widow and orphan (and all others like them 
who are weak and disadvantaged, who have no one to look out for 
them). When someone takes advantage of a widow or an orphan, 
the victim experiences a dual feeling of pain and helplessness. Aside 
from their response to the actual pain, they feel an added emotion 
of misery, resulting from the awareness that had their 
husbands/fathers been alive, this would not have happened. No one 
would dare to subject them to such misery if they knew that they 
were protected, that there was a “man in the house.” Thus, when 
they cry out, their outcry is doubled: for the actual pain, and its 
accompanying reminder that they are alone in the world. Hashem 
will listen and respond to the dual pain with equitable punishment.  

 The Rosh Yeshivah is teaching us a powerful lesson 
concerning how we should view our interpersonal relationships. 
When we cause pain to our fellow Jew, we must take into 
consideration that there will be collateral damage for which we will 
also have to answer. We rarely take into consideration that the 
innocuous joke or ribbing at the expense of another Jew might not 
be as benign as he thinks. He may not take it in the manner that we 
dish it out. Furthermore, he might be someone who has dealt with 
bouts of depression for any number of reasons, and, just when he 
thought he had it controlled, someone came along and took 
advantage of him. The person might be uncaring, unfeeling and 
narcisstic, an individual who just wanted to have a laugh at someone 
else’s expense. Little does he realise that he just added another nail 
in the poor fellow’s coffin. 

 Perhaps one may offer an alternative reason for the 
redundancy of the pesukim. Horav Aryeh Levine, zl, was lovingly and 
reverently referred to as the Tzaddik of Yerushalayim for his 
multifarious acts of chesed, kindness, visiting the prisoners who 
were incarcerated by the British ruling government during its 
Mandate. He would make it a point to visit and comfort all bereaved 
women and children, not exclusively widows and orphans of those 
who had died at the hands of the British government. Rav Aryeh 
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  We Learn froi the Kal Va’Choier of “Tooth or Eye” 
that Man’s Iniquites Are Atoned for by Afflictons— 

Especially Afflictons due to Torah Study

Rabbi Pinches Friedian
Parshas Mishpati  557
Translaton by Dr. Baruch Fox

כמה אחת  על  אדם  של  גופו  כל  שממרקין  יסורין  לחירות,  בהן  יוצא  עבד   אדם, 

 Fortunate is the man whom G-d afflicts, and whom“  וכמה".
You teach from Your Torah” . . . Do not read this as ְתַלְּמֶדּנו—
meaning, You teach him—but rather as ְתַלְּמֵדּנו—meaning, You 
teach us.  You taught us this point—namely that “Fortunate is 
the man whom G-d afflicts”—from Your Torah, through a “kal 
va’chomer,” regarding the law of “tooth or eye.”  Now, if the 
loss of a tooth or eye, which is only one of a person’s limbs, 
is cause for a slave to go free, then afflictions, which purge 
a person’s entire body, all the more so.  

A Hebrew Slave Is Not Set Free in the Event  
of the Loss of a Tooth or an Eye

The Pnei Yehoshua and the Rif (in his commentary on the Ein 
Yaakov) are very perplexed by this “kal va’chomer.”  For, this law 
that a slave goes free due to the loss of “a tooth or an eye” only 
applies to a Canaanite slave; it does not apply to a Hebrew slave.  
As it is written (Shemos 21, 7): וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת" 

 ,if a man should sell his daughter to be a maidservant—העבדים"
she shall not go free like the release of male slaves.  

Rashi provides the following clarification: Not like the 
release of Canaanite slaves, who go free through the loss of 
a tooth or an eye; but this one should not go out due to the 
loss of a tooth or an eye.  Rather, she works for six years or 
until the “yovel” (the jubilee year) . . . One might think that 
a Hebrew slave does go free on account of the mutilation 
of the tips of the limbs.  Instead, the Torah teaches us 
“the Hebrew male servant or the Hebrew maidservant.”  
The Torah likens the Hebrew male servant to the Hebrew 
maidservant.  Just as the Hebrew maidservant does not go 

In this week’s parsha, parshas Mishpatim, it is fitting that we 
examine a fundamental principle concerning the fact that human 
suffering comes to expunge a person’s iniquities.  We learn this 
fact from the laws pertaining to a Canaanite slave.  If the slave’s 
master damages his eye or tooth, the slave is set free.  Here are 
the pertinent pesukim (Shemos 21, 26): וכי יכה איש את עין עבדו או את" 

 עין אמתו ושיחתה, לחפשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחפשי

 When a man will strike the eye of his slave or  ישלחנו תחת שינו."
the eye of his slave-woman and destroy it, he shall send him 
to freedom in return for his eye.  And when he knocks out the 
tooth of his slave or the tooth of his slave-woman, he shall 
send him to freedom in return for his tooth.  

At first glance, it does not appear that these pesukim are 
relevant to any actual, practical halachah, seeing as the Magen 
Avraham (O.C. 304, 11) states in the name of several Acharonim 
that the laws of a Canaanite slave are not valid or practiced 
today.  Today, most countries have outlawed the acquisition and 
possession of slaves.  Therefore, the law of having a non-Jewish 
slave, who works for a Jew, rest on Shabbas is passé and irrelevant.  
Thus, it seems that the halachot pertaining to a Canaanite slave 
possess only academic value; in other words, one who studies 
them deserves to be rewarded for the mitzvah of Torah-study.  

In reality, however, the law that a Canaanite slave goes free 
if his tooth or eye are seriously injured is pertinent to every 
Jew and deserves to be studied and remembered.  For, in the 
Gemara (Berachos 5a), Rabbi Yochanan derives from here 
that the suffering a person endures, expunges his iniquities.  
He expounds on the following passuk (Tehillim 94, 12): ַאְׁשֵרי" 

דבר ְתַלְּמֵדּנו,  אלא  ְתַלְּמֶדּנו  תקרי  אל   - ְתַלְּמֶדּנו  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר   ַהֶּגֶבר 

של מאבריו  אחד  שהן  ועין  שן  מה  ועין,  משן  וחומר  קל  תלמדנו,  מתורתך   זה 

Shvilei Pinchas
R’ Pinches Friedman
(English & Hebrew)
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VIP Travel – VIP נסיעה 
On Wednesday it snowed in Yerushalayim. We made arrangements 
to leave Beit Shemesh to go to my son’s wedding in Yerushalayim. 
Due to the bad weather we left wearing boots on our feet and we 
carried a large bag with dress shoes to change into at the hall. 
We made it to the hall okay and we changed into our dress shoes, 
leaving the boots in the bag.  
True, it snowed, but Baruch Hashem it did not detract from the 
Simcha and everyone enjoyed and joined in the festive occasion.  
Late that night our ride arrived to take us back to Beit Shemesh. On 
Thursday morning, we started looking for the bags with the boots 
that was among all the other bags that we brought back with us, but 
it was not there. We recited the segulos and we asked of Hashem to 
accept the prayer with love and nothing more. 
Of course, we sent people to the hall to check but the manager said 
that since the boots were in a garbage bag, it was most likely that the 
workers threw the bag in the garbage. 
On Friday I made arrangements to travel to Yerushalayim for 
Shabbos Sheva Brachos. I called my married son and invited him to 
join our ride at 1:00 in the afternoon, but he preferred to leave at 
11:00, so I ordered a van that seats fourteen to accommodate those 
going to Yerushalayim. 
We waited for the van from 12:45 but it was delayed. At 1:30 the 
anxiety level had already risen, and we would no longer arrive early 
enough to calmly get ready for Shabbos, and still, the driver was not 
coming. I called the owner of the car service who apologized and 
promised that the van would be there in a few minutes. Fifteen 
minutes later the van that seats 20 showed up in place of the one 
that seats 14 that I ordered. I again called the owner of the car 
service he assured me that the price would be for a 14-seater and 
not for a 20-seater since the other driver could not make it. We 
loaded the suitcases into the compartment when suddenly my 
daughter shouted out in surprise: “I don’t believe it!! This is the bag 
of boots!!” 
We all ran to see, and it was the bag of boots tied up where we left it 
late that night after the wedding, we simply forgot where we left it. I 
called my married son to tell him that we even had his boots, but I 
could tell that he was out of breath as he was running to the bus stop 
with his wife to catch a bus to Yerushalayim. 
I asked him for his exact location and our driver gladly picked him up 
as it was only a little out of the way. The truth is that if the 14-seater 
had arrived then we would not have found the boots, and since it 
was delayed my son and daughter-in-law had a pleasant ride as well. 

.י.ש.ה  

Mishpatim 
5779 

שקר תרחקמדבר   
Distance yourself from a false word  

A man once came to the holy Rebbe, the Chozeh of Lublin zy”a. 
The man was filled with sins and transgressions, and he asked 
the Rebbe to show him the way to do Teshuva. The man fully 
expected the Rebbe to tell him to fast and seclude himself, but 
to his amazement, the Rebbe told him that his correction should 
be that he must be scrupulous that no false word leave his 
mouth. The man asked: “And if I accept this advice, and I am 
careful not to lie, will my repentance be accepted, and I will 
merit a complete rectification?” The Rebbe responded, 
“Definitely”. When he heard this, the man completely accepted 
upon himself that no falsehood would leave his mouth, and he 
still did not know what awaited him… 
The next day the man left his house in the dark of night with the 
intent to steal. On his way, he met a friend and the friend asked 
him where he was going. He immediately remembered that he 
was not allowed to lie, and he was forced to go home. The next 
night he went out to transgress another sin, and again he met a 
friend who asked him where he was headed. But since he had 
accepted upon himself not to lie, he was forced to go back to his 
house. This happened every time that he wanted to sin, and in 
this way, he became a complete baal teshuva. 
On the posuk (23:6) 'מדבר שקר תרחק' – ‘distance yourself from 
a false word’, HaRav HaKadosh Rebbe Pinchas of Koritz ztvk”l 
brings down in the name of the Rebbe R’ Zusia zt”l: If you say 
one false word, you immediately distance yourself from Hashem 
Yisbarach’. It is written in Igeres HaGra, that a person should not 
train his children [chinuch] with a harsh hand, except for lying. If 
a person sees that his son lies, he should act as severely as 
possible with him and he adds, ‘and you shall have no mercy on 
him at all’, and that is why the only place in the Torah where 
distancing is mentioned is here when the Torah states  מדבר'
  .’distance yourself from a false word‘ – שקר תרחק'
In our weakened generation, we are already afraid to speak to 
the children about the World to Come, about Gan Eden and 
Gehinnom, so that they do not have nightmares. But at least 
discuss honesty and being careful about speaking falsehood, for 
this we are obligated to raise the stick, and to exert much effort 
in training the young generation to be very careful with any 
speech that comes out of the mouth. Of course, the main thing 
is that the children see the example set by the parents who 
themselves, are very careful. They will learn from them and that 
is what they will do. 

- Tiv HaTorah Mishpatim 
 

Tiv Hakehila
R’ Gamliel Rabinowitz

(English & Hebrew)

4 1

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

info@areivim.com

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

and type the word 
“EMERGENCY”

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

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

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

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

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

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

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

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

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

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

By Rabbi Shmuel Gluck

úåøð ú÷ìãä - 4 : 5 4
÷¢ùéöåî - 5 : 5 8

he Torah writes: V’anshei Kodesh Tihyun Li. 
Klal Yisroel should be a nation of holy people. 
Ubosor Basode T’reifo Lo Socheilu. Meat that 

is Treifo, non-Kosher, they should not eat. Instead, 
Lakelev Tashlichun Oso, it should be thrown to the 
dogs. The Torah seems to be contrasting holy people, 
with dogs. Which trait is found in one, which is not 
found in the other?
 
The Medrash in this Parsha (31:9) writes: Ma K'lovim, 
what is common to dogs? Echod Novach V’chulom 
Miskabtzim Al Chinom, one barks, and the rest bark 
for nothing (unaware of why the first one is barking). 
Avol Atem Lo Sihyu Kein, but, you, Klal Yisroel, should 
not do that. Mipnei She’atem Anshei Kodesh Heim, 
because you are a holy nation. Shene'emar, as it says, 
V’anshei Kodesh Tihyun Li, you will be a holy nation 
to me.
 

Dogs are followers. They are unconcerned with the 
cause of a commotion. If there is noise, they will join 
in. Many people act in the same manner. If a person 
complains about another person, school, Rav, or 
community, they will immediately agree, without 
understanding how the person came to that belief, and 
whether it is legitimate. It is the nature of people to 
join in, even if it is only because of social pressure, and 
other prevailing opinions.
 
People who are Anshei Kodesh avoid the urge to 
mindlessly join in. Before voicing an opinion, they know 
from where their own opinion came, and whether it is 
from a legitimate source. All people should avoid joining 
into the drama, politics, or “lynching”, commonly found 
when people gather together. This is the only way we 
can continue to be a holy nation.
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David Gurwitz 
Parshas Beshalach  

 

How Does Le’eisano Also Relate to Tu B’Shevat? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

וכסף וזהב לא ירבה לו מאד”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parsha Pshetel
R’ Yankie Schechter

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

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

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

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

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

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

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

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

person be put to death. (17:6)

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לזכות  יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב  

  שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
 

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

 ע"זי יעקב הקהילות בעל מרן הגדול אביו של להסתלקותו שנים ל"ג במלאת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 עלי שי"ח 
 ''קברו על מחילה''

 

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

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

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

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

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

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

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

ק ח צ ף י ו ט ש ד ל ו  ג
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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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שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
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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.
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חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

שנה טובה עם...

סדרו לעצמכם
שנה דבש!

"
בדיקת תפילין ומזוזות

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

קנייתן, הן עלולות להיפגע במרוצת הזמן.

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

את התפילין והמזוזות.

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

מושג ברגע

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

מצאת בור 
נפט?!

למה לבזבז כספים על
ביטוחים כפולים?

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

ת!
ללא עלו

ת! ו ב י י ח ת ה א 

ל
בדיקה חינם!ל

077-444-7777
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Sichat Hashavua
(Hebrew)

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

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

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

א'רנט

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

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

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

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

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

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

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

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

Moreinu HaRav shlit”a 
 

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

- Tiv HaToarh - Shoftim 
 

420.324 

Shoftim 
5778 
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דברי חיזוק והתעוררות

דברי חיזוק והתעוררות
בעניני שובבי"ם ועוד

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

דברי התעוררות לתשעת הימים

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

של אבילות שנוהגים גם בשבת.

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

הפסיד מימיו ואפילו פעם אחת מלומר קרבנות.

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

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

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

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

יושב על כסא קטן ואומר תיקון חצות.

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

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

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

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

עצמו.

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

מחמורים.

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

משום זה.

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

רבותי !!! אנו נמצאים כמעט במצב כזה!

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

מהראשונים.

בו כמה  ולמדו  בירושלים  כשנפתח הבית ספר הראשון 

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

הרגש, וזה נורא ואיום.

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

הבית עולה בלהבות אש....

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

ירושלים בעת שמחה, וצריך להתבונן בזה.

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

גבוהות מאד.

דברי חיזוק לתפילה

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

דברים נוראים מאד, והמתבונן בזה חיל ורעדה יאחזו.

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

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

נאמנה. 

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

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

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

אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו'.

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

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

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

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

האדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד הלכות תפילה, לדעת 

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

כמה ספרי מוסר].

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

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

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

לפניך, אז אפשר להשיג הרבה.

דברי חיזוק לבין הזמנים

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

דיין!

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

דולר לכל כרטיס, וביחד זה עלה 1600 דולר. 

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

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

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

להיות קרוב להר סיני.

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

רק על אתרוג ולולב!

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

שרוצים, צריכים לבדוק אם המקום כשר או לא.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rav Hirsch compares the word Tziad, hunter, to Sod, secret. Just like a Sod means keeping a secret 
plan until the time comes for its execution, a Tziad does the same, except has more difficulties to  
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VIP Travel – VIP נסיעה 
On Wednesday it snowed in Yerushalayim. We made arrangements 
to leave Beit Shemesh to go to my son’s wedding in Yerushalayim. 
Due to the bad weather we left wearing boots on our feet and we 
carried a large bag with dress shoes to change into at the hall. 
We made it to the hall okay and we changed into our dress shoes, 
leaving the boots in the bag.  
True, it snowed, but Baruch Hashem it did not detract from the 
Simcha and everyone enjoyed and joined in the festive occasion.  
Late that night our ride arrived to take us back to Beit Shemesh. On 
Thursday morning, we started looking for the bags with the boots 
that was among all the other bags that we brought back with us, but 
it was not there. We recited the segulos and we asked of Hashem to 
accept the prayer with love and nothing more. 
Of course, we sent people to the hall to check but the manager said 
that since the boots were in a garbage bag, it was most likely that the 
workers threw the bag in the garbage. 
On Friday I made arrangements to travel to Yerushalayim for 
Shabbos Sheva Brachos. I called my married son and invited him to 
join our ride at 1:00 in the afternoon, but he preferred to leave at 
11:00, so I ordered a van that seats fourteen to accommodate those 
going to Yerushalayim. 
We waited for the van from 12:45 but it was delayed. At 1:30 the 
anxiety level had already risen, and we would no longer arrive early 
enough to calmly get ready for Shabbos, and still, the driver was not 
coming. I called the owner of the car service who apologized and 
promised that the van would be there in a few minutes. Fifteen 
minutes later the van that seats 20 showed up in place of the one 
that seats 14 that I ordered. I again called the owner of the car 
service he assured me that the price would be for a 14-seater and 
not for a 20-seater since the other driver could not make it. We 
loaded the suitcases into the compartment when suddenly my 
daughter shouted out in surprise: “I don’t believe it!! This is the bag 
of boots!!” 
We all ran to see, and it was the bag of boots tied up where we left it 
late that night after the wedding, we simply forgot where we left it. I 
called my married son to tell him that we even had his boots, but I 
could tell that he was out of breath as he was running to the bus stop 
with his wife to catch a bus to Yerushalayim. 
I asked him for his exact location and our driver gladly picked him up 
as it was only a little out of the way. The truth is that if the 14-seater 
had arrived then we would not have found the boots, and since it 
was delayed my son and daughter-in-law had a pleasant ride as well. 

.י.ש.ה  

Mishpatim 
5779 

שקר תרחקמדבר   
Distance yourself from a false word  

A man once came to the holy Rebbe, the Chozeh of Lublin zy”a. 
The man was filled with sins and transgressions, and he asked 
the Rebbe to show him the way to do Teshuva. The man fully 
expected the Rebbe to tell him to fast and seclude himself, but 
to his amazement, the Rebbe told him that his correction should 
be that he must be scrupulous that no false word leave his 
mouth. The man asked: “And if I accept this advice, and I am 
careful not to lie, will my repentance be accepted, and I will 
merit a complete rectification?” The Rebbe responded, 
“Definitely”. When he heard this, the man completely accepted 
upon himself that no falsehood would leave his mouth, and he 
still did not know what awaited him… 
The next day the man left his house in the dark of night with the 
intent to steal. On his way, he met a friend and the friend asked 
him where he was going. He immediately remembered that he 
was not allowed to lie, and he was forced to go home. The next 
night he went out to transgress another sin, and again he met a 
friend who asked him where he was headed. But since he had 
accepted upon himself not to lie, he was forced to go back to his 
house. This happened every time that he wanted to sin, and in 
this way, he became a complete baal teshuva. 
On the posuk (23:6) 'מדבר שקר תרחק' – ‘distance yourself from 
a false word’, HaRav HaKadosh Rebbe Pinchas of Koritz ztvk”l 
brings down in the name of the Rebbe R’ Zusia zt”l: If you say 
one false word, you immediately distance yourself from Hashem 
Yisbarach’. It is written in Igeres HaGra, that a person should not 
train his children [chinuch] with a harsh hand, except for lying. If 
a person sees that his son lies, he should act as severely as 
possible with him and he adds, ‘and you shall have no mercy on 
him at all’, and that is why the only place in the Torah where 
distancing is mentioned is here when the Torah states  מדבר'
  .’distance yourself from a false word‘ – שקר תרחק'
In our weakened generation, we are already afraid to speak to 
the children about the World to Come, about Gan Eden and 
Gehinnom, so that they do not have nightmares. But at least 
discuss honesty and being careful about speaking falsehood, for 
this we are obligated to raise the stick, and to exert much effort 
in training the young generation to be very careful with any 
speech that comes out of the mouth. Of course, the main thing 
is that the children see the example set by the parents who 
themselves, are very careful. They will learn from them and that 
is what they will do. 

- Tiv HaTorah Mishpatim 
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Now they were pleased with the solution, that HaRav HaTzaddik 
Rebbe Dovidel sat among them and the result was they had to stop 
their bad habit. But the next Shabbos the congregants were 
disappointed because Rebbe Dovidel did not show up in their Bais 
Midrash. So, they sent someone to find out why he did come to shul 
this Shabbos? He replied that he was very concerned that if he came 
this Shabbos and sat with them again, they might rub off on him and 
he would join them Rachman litzlan. We see from this incident, the 
power of environment, that even an exalted Tzaddik like HaRav 
HaTzaddik Rebbe Dovid was concerned for his soul by sitting with 
men who might have a bad influence on him. Even though, initially 
he did not sit among them, he only sat with them to influence them 
positively, and he did not think chas v’shalom at to follow in their 
ways. Still, he very much feared for his soul, resulting in his leaving 
the shul where he had davened for many years. 
There is an old expression that demonstrates the power and 
influence of the environment around us: ‘You do not have to pray 
that your children will be Tzaddikim, pray that the friends of your 
children should be Tzaddikim and the result of this will be that your 
children will be Tzaddikim too.’ A person’s views tend to be in line 
with the people he associates with and if those around him are 
Tzaddikim then he too will be a Tzaddik. My mother a”h used to say, 
if one is curious about the nature of a person you do not have to 
check him out with seven eyes, it is enough to investigate who his 
friends are, and then you will know who he is. 
For the same reason that it is appropriate for a person to distance 
himself from someone who will make him stumble, it is also 
appropriate to attach to the Tzaddikim, for then his view will follow 
their views and he will merit to elevate in elevations of service as 
Chazal have stated (Bava Kamma 92b) ‘that which is attached to 
something pure [tahor] is pure [tahor]. 
This topic is brought as halacha in Rambam (Hilchos De’os 6:2): ‘It is 
a positive commandment to cleave to the wise and their disciples in 
order to learn from their deeds as it states (Devorim 10:20)  ובו'
 and you will cling to Him’. Is it possible for a person to cling‘ – תדבק'
to the Shechina? Rather, this is what Chazal have said (Kesubos 
111b) in explaining this mitzvah, it means to cling to the Chachamim 
and their disciples. Therefore, a person should try to marry the 
daughter of a Talmid Chacham, or marry off his daughter to a Talmid 
Chacham, or eat and drink with Talmidei Chachamim, or engage in 
business on behalf of a Talmid Chacham, and cling to them with all 
sorts of attachments as it states (Devorim 11:22 'ולדבקה בו' – ‘and to 
cling to Him’. Chazal also directed us to do this (Avos 1:4) ‘sit in the 
dust of their feet, and drink in their words thirstily’. 
This was one of the main approaches of the holy Baal Shem Tov and 
his disciples, to cling to the Tzaddikim. This is unlike how many 
conduct themselves today, who ask the advice of the Tzaddikim only 
when they have something specific bothering them and they want 
specific counsel, not to take anything away from this, still, this was 
not the intent of the Baal Shem Tov when he innovated the tenets 
of Chasidus. Rather, his intent was to stay around them in their 
environs and learn from them how to sanctify with the Holiness of 
Above [Kedusha shel Maalah]. Similarly, he set up the Chassidim in 
specific shuls so they could be found in areas surrounded by those 
who wanted to serve their Creator as they saw by their Rav. The 
result of this was that they would be influenced by the Tzaddik even 
from a distance. 
Hashem Yisbarach should help us to succeed in our ways to distance 
us from those who are not on our spiritual level and attach us to 
those who want to be closer to Hashem.   
 

 השפעת הסביבה על האדם
The influence of the surroundings on the person 

 
ך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך בו בארצלא יש

)כג:לג(למוקש:   
They shall not dwell in your land lest they cause you to sin against 
Me, in that you will worship their gods, which will be a hazard for 
you. (23:33) 
This posuk teaches us the extent that one’s environment affects the 
person. This posuk speaks about the time when the Children of 
Israel will inherit their land, and if they were not commanded to kill 
them, the nations inhabiting the land would have been obligated to 
pay Israel taxes and they would not  have even the shadow of 
significance there. Even so, the Torah was concerned for the 
influence of the environment, perhaps Israel would have been 
inclined to follow in their ways and they would bring them to sin. 
This is so even though the acts of the gentiles were despicable in the 
eyes of those around them, still, they would influence Israel 
negatively. 
From here, the person should take a teaching for himself and 
compare things nowadays when there is no appreciation for how 
things were then between Israel and their Creator. One must be 
concerned for his surroundings, perhaps he will be influenced by it 
and he will be drawn after their ways and views. Sometimes a 
person will think and make a personal assessment that it is better to 
dwell among people who are not the finest so that he has little to do 
with them, but he must know that the Torah is not pleased with this 
thinking, as we see here that the Torah did not want the Children of 
Israel to live among the nations, even though Israel was separated 
from the goy, and the goy was the stranger and had a lower status. 
There was no consideration for him in the eyes of a Jew, still, the 
Torah did not want the Jew to live in proximity to the goy, for even 
in these circumstances one must be concerned that the goy will 
negatively influence the Jew. How much more so when a Jew lives 
amongst other Jews that are not so pious in the mitzvos of Hashem 
Yisbarach. One Jew does not have contempt for his fellow Jew, just 
the opposite, one Jew holds the other Jew in high regard, and yet, 
there is concern that the pious man who has the traditions of his 
fathers in his heart lives among neighbors whose ways are different 
from his. This is why the Tzaddikim say that the hardest request that 
comes their way is that of a person looking for a roof over his head, 
for then, he must request a great salvation that he find a place 
where he can rise spiritually. His spiritual level will not be lowered 
because of bad neighbors who are more lax then he is. 
This applies to other things in one’s environment, such as, finding a 
set place for Torah or Tefillah in a place where the views of the 
people are different and more liberal than his views. By being 
together with them in the same Bais Midrash it is possible that they 
can have a negative influence on him and turn him away from the 
ways passed down to him by his forefathers. As told about HaRav 
HaKadosh Rebbe Dovidel Biderman of Lelov zy”a, who set his place 
to daven on Shabbos in one of the shuls in Yerushalayim and he 
noticed that a group of talkers in a corner. They talked the entire 
davening. He wanted to do something that would stop them, so he 
sat down in the middle of their table. Out of respect for him, they 
stopped talking. This made all the other congregants happy. It had 
been a while that this group settled in this shul and their chatter 
disturbed the congregants.  
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  We Learn froi the Kal Va’Choier of “Tooth or Eye” 
that Man’s Iniquites Are Atoned for by Afflictons— 

Especially Afflictons due to Torah Study

Rabbi Pinches Friedian
Parshas Mishpati  557
Translaton by Dr. Baruch Fox

כמה אחת  על  אדם  של  גופו  כל  שממרקין  יסורין  לחירות,  בהן  יוצא  עבד   אדם, 

 Fortunate is the man whom G-d afflicts, and whom“  וכמה".
You teach from Your Torah” . . . Do not read this as ְתַלְּמֶדּנו—
meaning, You teach him—but rather as ְתַלְּמֵדּנו—meaning, You 
teach us.  You taught us this point—namely that “Fortunate is 
the man whom G-d afflicts”—from Your Torah, through a “kal 
va’chomer,” regarding the law of “tooth or eye.”  Now, if the 
loss of a tooth or eye, which is only one of a person’s limbs, 
is cause for a slave to go free, then afflictions, which purge 
a person’s entire body, all the more so.  

A Hebrew Slave Is Not Set Free in the Event  
of the Loss of a Tooth or an Eye

The Pnei Yehoshua and the Rif (in his commentary on the Ein 
Yaakov) are very perplexed by this “kal va’chomer.”  For, this law 
that a slave goes free due to the loss of “a tooth or an eye” only 
applies to a Canaanite slave; it does not apply to a Hebrew slave.  
As it is written (Shemos 21, 7): וכי ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת" 

 ,if a man should sell his daughter to be a maidservant—העבדים"
she shall not go free like the release of male slaves.  

Rashi provides the following clarification: Not like the 
release of Canaanite slaves, who go free through the loss of 
a tooth or an eye; but this one should not go out due to the 
loss of a tooth or an eye.  Rather, she works for six years or 
until the “yovel” (the jubilee year) . . . One might think that 
a Hebrew slave does go free on account of the mutilation 
of the tips of the limbs.  Instead, the Torah teaches us 
“the Hebrew male servant or the Hebrew maidservant.”  
The Torah likens the Hebrew male servant to the Hebrew 
maidservant.  Just as the Hebrew maidservant does not go 

In this week’s parsha, parshas Mishpatim, it is fitting that we 
examine a fundamental principle concerning the fact that human 
suffering comes to expunge a person’s iniquities.  We learn this 
fact from the laws pertaining to a Canaanite slave.  If the slave’s 
master damages his eye or tooth, the slave is set free.  Here are 
the pertinent pesukim (Shemos 21, 26): וכי יכה איש את עין עבדו או את" 

 עין אמתו ושיחתה, לחפשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחפשי

 When a man will strike the eye of his slave or  ישלחנו תחת שינו."
the eye of his slave-woman and destroy it, he shall send him 
to freedom in return for his eye.  And when he knocks out the 
tooth of his slave or the tooth of his slave-woman, he shall 
send him to freedom in return for his tooth.  

At first glance, it does not appear that these pesukim are 
relevant to any actual, practical halachah, seeing as the Magen 
Avraham (O.C. 304, 11) states in the name of several Acharonim 
that the laws of a Canaanite slave are not valid or practiced 
today.  Today, most countries have outlawed the acquisition and 
possession of slaves.  Therefore, the law of having a non-Jewish 
slave, who works for a Jew, rest on Shabbas is passé and irrelevant.  
Thus, it seems that the halachot pertaining to a Canaanite slave 
possess only academic value; in other words, one who studies 
them deserves to be rewarded for the mitzvah of Torah-study.  

In reality, however, the law that a Canaanite slave goes free 
if his tooth or eye are seriously injured is pertinent to every 
Jew and deserves to be studied and remembered.  For, in the 
Gemara (Berachos 5a), Rabbi Yochanan derives from here 
that the suffering a person endures, expunges his iniquities.  
He expounds on the following passuk (Tehillim 94, 12): ַאְׁשֵרי" 

דבר ְתַלְּמֵדּנו,  אלא  ְתַלְּמֶדּנו  תקרי  אל   - ְתַלְּמֶדּנו  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר   ַהֶּגֶבר 

של מאבריו  אחד  שהן  ועין  שן  מה  ועין,  משן  וחומר  קל  תלמדנו,  מתורתך   זה 
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free due to the mutilation of the tips of the limbs, so, too, 
he (the Hebrew male servant) does not go free due to the 
mutilation of the tips of the limbs.  

This being the case, how does Rabbi Yochanan deduce 
that suffering expunges a Jew’s iniquities by applying a “kal 
va’chomer” that only applies to a non-Jewish slave?  Clearly, this 
“kal va’chomer” can be refuted and dismissed on the basis that a 
Hebrew slave does not go free due to “tooth or eye.”  In fact, the 
Rif concludes: In truth, this is very difficult; I have not seen 
anyone who addressed this before me.  

Yet, it appears that we can reconcile this difficulty by 
referring to what the Gra of Vilna, ztz”l, writes in Kol Eliyahu 
(177).  He explains Rabbi Yochanan’s “kal va’chomer” based on 
a Midrash (B.R. 36, 5): "מה טעם עבד יוצא בשן ועין, מהכא וירא ויגד"—
what is the rationale for setting a slave free in the event of 
“tooth or eye”? From here: “He saw,” “he told.”  Let us clarify.  
The reality and law of a Canaanite slave originate with the 
incident involving Cham, the father of Canaan; he disrespected 
his father, Noach, when Noach became inebriated with wine.  
First, he saw what he shouldn’t have seen (Bereishis 9, 22): 
 Cham, Canaan’s father, saw his—"וירא חם אבי כנען את ערות אביו"
father’s nakedness.  Subsequently, he disrespects his father 
further by relating what he saw to his two brothers (ibid.): ויגד" 

 As a consequence, Noach curses Canaan, Cham’s  .לשני אחיו בחוץ"
son (ibid. 25): "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו"—cursed is Canaan; 
a slave of slaves shall he be to his brothers.  According to 
Rashi: Some of our Rabbis believe that it was Canaan who 
“saw” and “told” of his father.  

Regarding this Midrash, Rashi comments: He saw with his 
eye and told with his tooth that articulates the speech; 
since he suffered with one of the limbs that he sinned with, 
he is released (exempted) from his curse and goes free.   
Thus, we learn that even though a Canaanite slave sullied his 
eye—“he saw”—and also his tooth—“he told”—nevertheless, 
if he suffered the loss of even one of them, “tooth or eye,” he is 
set free.  

Based on these teachings and comments, the Gra explains 
the meaning of Rabbi Yochanan’s “kal va’chomer”: מה שן ועין שהן" 

 in other words, an eye or a tooth are only—אחד מאבריו של אדם"
one of the limbs sullied by Cham, Canaan’s father; nevertheless: 
לחרות" בהן  יוצא   ,by being punished in one of these limbs—"עבד 
the slave also makes amends for the damage he caused to the 
other limb; "יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה"—all the 

more so that human suffering, which affects a person’s entire 
body, has the power to expunge all of a Jew’s iniquities.  

Now, the difficulty posed by the Pnei Yehoshua and the 
Rif is reconciled quite nicely.  They were bothered by the fact 
that the “kal va’chomer” was based on a law that applied only 
to a Canaanite slave and not to a Hebrew slave.  Hence, it does 
not seem logical that the law of “tooth or eye” can teach us by 
extension that suffering wipes away a Jew’s iniquities.  We also 
learned that the enslavement of a Canaanite stems from the 
damage caused to the tooth and eye by Cham; this damage has 
no relevance to a Hebrew slave.  Notwithstanding, we still apply 
the “kal va’chomer” as follows.  A Canaanite slave goes free if 
he incurs the loss of only a tooth or only an eye, even though he 
sullied both of them.  Hence, it stands to reason, all the more so, 
that when a Jew suffers with his entire body, he is forgiven for 
the damage he caused with a single limb or even with his entire 
body, chas v’shalom.  

Rabbi Heschel of Krakow and the Chasai Sofer

It is with great pleasure that we can now delight in the 
magnificent words of two prophets with a similar message.  The 
great Rabbi Heschel of Krakow, zy”a, (who was the Rav of such 
great scholars and poskim as the Taz and the Shach) in Chanukas 
HaTorah and the Chasam Sofer in Toras Moshe (Mishpatim), 
both address the “kal va’chomer” that Rabbi Yochanan learns 
from “tooth or eye.”  

Here is the insight as it is presented in Chanukas HaTorah 
(Likutim Iyov 191) in relation to Iyov’s statement (Iyov 31, 13): 
יפקוד וכי  אל  יקום  כי  אעשה  ומה  עמדי,  בריבם  ואמתי  עבדי  משפט  אמאס   "אם 

אשיבנו"  if I would have despised the rights of my slave—מה 
and my maidservant when they argued with me.  Then 
what would I have done if G-d were to arise and punish?  
What would I answer him?  What prompted Iyov to choose 
this particular shortcoming from all of his possible iniquities—
neglecting to treat his slaves justly—as the thing that would 
leave him with no response to HKB”H on the day of judgment?  

We can explain the matter based on a question posed to Rabbi 
Hai Gaon regarding the law of a Canaanite slave going free if his 
“tooth or eye” are injured.  What is the law if the slave provoked 
his master and, as a consequence, the master punished him by 
knocking out his tooth or blinding his eye?  Does the slave still 
go free even in this situation?  Or, perhaps, because the slave 
initiated the dispute, he is not entitled to go free.  
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Rav Hai Gaon answered that after searching the Talmud 
Bavli and Talmud Yerushalmi, he did not find an explicit ruling 
for this situation.  Nevertheless, he said that the matter could 
be decided based on the Gemara’s conclusion that suffering 
expunges a Jew’s sins based on the “kal va’chomer” of “tooth or 
eye.”  Let us assume that when the slave initiates the dispute, 
he is not set free?  If that is so, then how can we learn from 
a “kal va’chomer” that a sinner, who openly rebels against 
HKB”H, is forgiven and pardoned through his suffering?  For, 
under comparable circumstances, the Canaanite slave is not set 
free.  This proves that even when the slave initiates the dispute, 
rebelling or disobeying his master, nevertheless, he goes free 
with the loss of a “tooth or eye.”  

This then is the message conveyed by Iyov when HKB”H 
subjected him to various forms of suffering to atone for his 
iniquities: “If I would have despised the rights of my slave 
and my maidservant when they argued with me.”  In other 
words, if I do not treat my slave and maidservant justly, when I 
strike their eye or tooth; and I do not set them free based on the 
justification that “they argued with me”—that they initiated 
the dispute.  “Then what would I have done if G-d were to 
arise and punish?  What would I answer him?”  For, when 
I will have to justify my iniquities before HKB”H, I will not be 
able to claim that the suffering He subjected me to afforded me 
atonement, if the “kal va’chomer” of “tooth or eye” is not valid 
when the slave initiates the dispute with his master.  Thus, it 
is evident that even when the slave initiates the dispute and 
provokes his master, he is still set free due to “tooth or eye.”  

The Tikun for All Suffering Is Torah Study

I had a wonderful inspiration!  I would like to explain the 
practical significance of learning this very important principle—
that human suffering expunges a person’s iniquities—by dint of 
“kal va’chomer” from a Canaanite slave going free with the loss 
of his “tooth or eye.”  After all, HKB”H could have taught us this 
principle from numerous other places in His holy Torah.  So, 
why did He choose to teach us this principle from the law of a 
Canaanite slave, whose slavery is due to the fact that he sullied 
his eyes and teeth.  

Let us refer to what we have learned in the Gemara (Berachos 
5a): אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכינו" 

 ונחקורה ונשובה עד ה', פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, שנאמר אשרי הגבר

ְתַלְּמֶדּנו".  If a person sees that afflictions  אשר תיסרנו יה ּוִמּתֹוָרְתָך 
are befalling him, he should scrutinize his deeds, as it says 

(Eichah 3, 40): “Let us search and examine our ways, and 
return to Hashem.”  If he scrutinized and did not find any 
shortcomings, he should attribute his afflictions to neglect 
of Torah-study, as it states (Tehillim 94, 12): “Fortunate 
is the man whom G-d afflicts, and whom You teach from 
Your Torah.”  Rashi comments that HKB”H subjects a man to 
afflictions and hardships, so that he will study Torah.  

All of the commentaries are puzzled by the Gemara’s 
statement.  How can the sages say: “If he scrutinized and 
did not find any shortcomings, he should attribute his 
afflictions to neglect of Torah-study”?  After all, neglect of 
Torah-study is a serious transgression; so, how is it that he 
did not find any shortcomings?  The Tiferes Shlomo explains 
based on a teaching in the Zohar hakadosh (Vayikra 23b): מי" 

 שקם בלילה לעמול בתורה, התורה מודיעה לו עוונותיו, ולא בדרך של דין ועונש,

 A person who rises at night  אלא כאם שמודיעה לבנה בדברים רכים".
to study Torah, the Torah informs him of his iniquities, but 
not through judgment and punishment, but like a mother 
who informs her son in gentle ways.

This then is the interpretation of the Gemara: ולא  "פשפש 

 if he investigated and did not find the sins that caused his—מצא"
suffering; "יתלה"—he should attribute the fact that he did not find 
the sins to “bitul Torah”—neglect of Torah-study.  Because he 
did not study Torah at night, the Torah did not reveal his sins 
to him, which would have enabled him to repent mercifully.  
Consequently, afflictions befell him to wipe away his iniquities.  

In this manner, we can explain that which we have learned 
in the Gemara (Sanhedrin 92a): בו נשמעים  בית שאין דברי תורה   "כל 

 any home in which words of Torah are not—בלילה אש אוכלתו"
heard at night will be consumed by fire.  For, had he engaged 
in nightly Torah-study, the Torah itself would have revealed his 
transgressions to him, thereby enabling him to repent for them 
with “rachamim” rather than with “din.”  However, if the words 
of Torah are not heard at night, there is no one to inform him 
of his iniquities.  Hence, the formidable fire of “midas hadin” 
comes into effect and HKB”H subjects him to suffering to atone 
for his sins.  

Chai’s Failure Was because  
He Did Not Learn Torah with His Father

Following this illuminating line of reasoning, we will proceed 
to explain why HKB”H to teach us this lesson about human 
suffering from the “kal va’chomer” of “tooth or eye.”  Let us return 
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to the root and origins of Cham’s downfall that caused him to 
degenerate spiritually to the point that he sullied his sight and 
his speech: "וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ"—Cham, 
the father of Canaan, saw his father’s nakedness, and he 
told his two brothers outside.  Consequently, he was cursed, 
rendering his son, Canaan, a slave of slaves to the descendants 
of Shem—namely, Yisrael.  They would only be emancipated 
from their servitude through the loss of a tooth or an eye.  

To better comprehend the situation, let us refer to that 
which is written (Bereishis 7, 1): ביתך וכל  אתה  בוא  לנח  ה'   "ויאמר 

 אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, מכל הבהמה הטהורה תקח לך

ואשתו". איש  שנים  היא  טהורה  לא  אשר  הבהמה  ומן  ואשתו  איש  שבעה    שבעה 
Then Hashem said to Noach, “Come to the ‘teivah,’ you and 
your entire household, because it is you that I have seen to 
be righteous before Me in this generation.  Of every pure 
animal take unto you seven by seven, a male with its mate, 
and of the animal that is not pure, two, a male with its mate.  
Here Rashi comments: “Pure”—that which is destined to be 
pure for Yisrael; thus, we have learned that Noach learned 
Torah.  In other words, if he didn’t learn Torah, he would not 
have known the signs of a kosher animal and the signs of a non-
kosher animal.  

This explains very nicely how Noach was able to remain 
righteous in the corrupt generation of the mabul—a generation 
replete with wicked people.  For, we have learned in the 
Gemara (Kiddushin 30b), HKB”H said to Yisrael: בראתי יצר הרע" 

בידו" נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם  תבלין,  תורה  לו   I“—ובראתי 
have created the yetzer hara, and I have created Torah as 
its antidote.  If you engage in Torah-study, you will not be 
delivered into its hand.”  Seeing as Noach studied Torah, he 
was not controlled by the yetzer hara.  

This agrees magnificently with the sacred words of the 
Rambam (Hilchos Issurei Biah 22, 21): ,אמרו זאת  מכל   "גדולה 

עריות מחשבת  שאין  בחכמה,  דעתו  וירחיב  תורה,  לדברי  ומחשבתו  עצמו   יפנה 

מן החכמה". פנוי   Above all this (i.e. even greater  מתגברת אלא בלב 
advice), they said: “A person should always turn himself 
and his thoughts to the words of the Torah and expand 
his knowledge in wisdom, for the thoughts of forbidden 
relations (immorality) grow strong solely in a heart which 
is devoid of wisdom.”  Above all this (i.e. even greater 
advice), they said: “A person should always turn himself 
and his thoughts to the words of the Torah and expand 
his knowledge in wisdom; for the thoughts of forbidden 
relations (immorality) grow strong solely in a heart which 

is devoid of wisdom.”  He is teaching us that by occupying 
our minds with Torah, we are saved from improper, immoral 
thoughts.  Therefore, by engaging in Torah-study, Noach was 
freed from the improper thoughts that overwhelmed and 
characterized the generation of the mabul, causing them to be 
corrupt and immoral.  

Iiierse Yourself in His Torah Day and Night

We will now see that Chazal state explicitly that in the merit 
of studying Hashem’s Torah, day and night, Noach remained 
a tzaddik in three corrupt generations—the generation of 
Enosh, the generation of the mabul and the generation of the 
dispersion.  Here is the pertinent Midrash (B.R. 26, 1):

"כתיב )תהלים א-א( אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי האיש זה 

נח, אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד... רבי יהודה אומר בשלשה 

דורות, בדור אנוש ובדור המבול ובדור הפלגה... אשרי האיש אשר לא הלך בעצת 

ובמושב לצים לא  דור המבול,  זה  ובדרך חטאים לא עמד,  אנוש,  דור  זה  רשעים, 

ובתורתו  שנצטווה,  מצות  שבע  אלו  חפצו,  ה'  בתורת  אם  כי  הפלגה.  דור  זה  ישב, 

בטהורים  הקב"ה  ריבה  טעם  מה  אמר  דבר,  מתוך  דבר  שהגה  ולילה,  יומם  יהגה 

יותר מטמאים, לא שהוא רוצה להקריב מהן קרבן, מיד )בראשית ח-כ( ויקח מכל 

הבהמה הטהורה וגו'".

The first passuk in Tehillim praises the man who refuses 
to follow the ways and advice of the wicked.  The Midrash 
identifies Noach as such a man; it identifies “the wicked” as 
the generation of Enosh, “the sinners” as the generation of the 
mabul and “the mockers” as the generation of the dispersion.  
Instead, Noach’s desire was “the Torah of Hashem”—the 
seven mitzvos he was commanded to observe and uphold.  “He 
meditates in His Torah day and night”—he deduced that 
HKB”H instructed him to take more kosher animals into the 
“teivah” with him, because He was supposed to offer korbanos 
when he exited the “teivah.”  

Thus, it is apparent that Noach’s son, Shem, was a 
consummate tzaddik, seeing as he learned Torah with his 
father and emulated his father—studying Torah day and 
night.  In that merit, he remained righteous and established 
two Batei Midrash, teaching Torah to all who desired to learn.  
Afterwards, his grandson, Eiver, continued his legacy and also 
established Batei Midrash.  Ultimately, Yaakov Avinu learned in 
their study halls, as it is written (Bereishis 25, 27): ויעקב איש תם" 

 but Yaakov was a man without faults, dwelling—יושב אהלים"
in tents.  Rashi explains that the passuk is referring to the tents 
of Shem and Eiver.  
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Accordingly, it seems evident that Cham’s spiritual decline is 
attributable to his refusal to learn Torah with his father, Noach.  
Therefore, he did not possess the wherewithal to withstand 
his yetzer.  This conclusion can be substantiated from the fact 
that Yefes joined his brother, Shem, in covering up their father.  
As it is written (ibid. 9, 23): ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם" 

 Shem and Yefes took a—שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם"
garment, laid it upon both their shoulders, and they walked 
backwards and covered their father’s nakedness.  

Thus, when Noach awoke from his drunken stupor, he 
blessed Shem and Yefes as follows (ibid. 26): ויאמר ברוך ה' אלקי" 

 ,and he said—שם ויהי כנען עבד למו, יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם"
“Blessed is Hashem, the G-d of Shem; and Canaan will be 
a slave to them.  May G-d extend Yefes, and may he dwell 
in the tents of Shem.  The Gemara (Megillah 9b) learns from 
this passuk that it is permitted to write sifrei-Torah only in 
Greek, because the Greeks are descendants of Yefes, as it is 
written (ibid. 10, 2): "בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון"—the sons of Yefes 
were Gomer, Magog, Madai, Yavan (Greece) . . .  This is the 
implication of the passuk: “May G-d extend Yefes, and may he 
dwell in the tents of Shem”—that he should merit dwelling 
in the Batei Midrash of the descendants of Shem, in the sifrei-
Torah written in Greek.  

According to the Sefas Emes (Chanukah 5642), with this 
proclamation, Noach alluded to Yefes that he would submit 
himself to the descendants of Shem and support their Torah.  
Therefore, when the wicked, Greek regime ruled over Yisrael 
and aimed to make them forget Hashem’s Torah, they forfeited 
all of their worth and merit.  Thus, we learn explicitly that 
Yefes’s ability to unite with Shem stems from the fact that he 
deferred to Shem, to learn Torah with him.  Therefore, as his 
reward, he was blessed; he would dwell in the tents of Shem, in 
the sifrei-Torah written in Greek.  Conversely, it is evident from 
here that Cham’s downfall is attributable to his failure to learn 
Torah with his father, Noach, and his older brother, Shem.  

“Red-eyed” Refers to Torah She’b’chsav and 
“White-toothed” Refers to Torah She’b’al Peh

Proceeding along this majestic path, we will now explain 
why it was ordained that Cham’s fatal flaw would arise from 
his eyes and his teeth—by witnessing his father’s nakedness 
and reporting it to his brothers.  It is written (ibid. 49, 12): 
ֵמָחָלב" ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן  ִמָּיִין  ֵעיַנִים   red eyed from wine and—"ַחְכִליִלי 

white toothed from milk.  The Zohar hakadosh provides the 
following interpretation (Vayechi 240a): Wine and milk refer 
to Torah, Torah she’b’chsav and Torah she’b’al peh.  

The Kehilas Yaakov clarifies the meaning of the Zohar 
based on the following Gemara (Gittin 60b): אי שבכתב   "דברים 

בכתב" לאומרן  רשאי  אתה  אי  פה  שבעל  דברים  פה,  על  לאומרן  רשאי  —אתה 
teachings that were given in writing, you are not permitted 
to transmit orally; teachings that were given orally, you 
are not permitted to transmit in writing.  This then is the 
interpretation of the passuk: “Red-eyed from wine” alludes 
to Torah she’b’chsav, which is viewed and studied primarily 
with the eyes, because it is prohibited to transmit it orally; 
“and white-toothed from milk” alludes to Torah she’b’al peh, 
which must be learned with the teeth in the mouth; it is not to 
be viewed with the eyes from a written text.  

We can now comprehend how the matter evolved.  Cham 
refused to learn Torah with his father; hence, he declined 
spiritually to the degree that he sullied his eyes and his 
teeth.  This indicates that he lacked the kedushah of Torah 
she’b’chsav—symbolizing the “eyes”—and the kedushah of 
Torah she’b’al peh—symbolizing the “teeth.”  Therefore, his 
eyes and teeth were instrumental in his downfall.  

Based on what we have discussed, we can begin to 
comprehend the laws of a Canaanite slave sold to a Jew as 
established by HKB”H in His Torah.  As long as he remains a 
slave, he is obligated to observe mitzvos like a woman.  When he 
is freed—either with a document of emancipation or because 
his master knocked out his eye or tooth—he becomes a full-
fledged Yisrael and is obligated to observe all of the mitzvos.  

Let us elaborate.  The fact that the slave was sold to a Yisrael, 
a descendant of Shem, indicates that he wishes to make the tikun 
that Cham failed to make—Cham did not submit to his brother 
Shem.  Therefore, initially, he has the status of a woman, who 
is not obligated to learn Torah.  Yet, when his master knocks 
out his eye or his tooth and corrects the blemish of Cham, the 
slave’s ancestor, he is set free and becomes a full-fledged Jew—
obligated to study Torah and observe all of the mitzvos.  He 
has now accomplished a tikun for what Cham corrupted and 
damaged; he has joined the ranks of the descendants of Shem 
completely and is ready to study Torah.  

We now have cause to rejoice.  We have shed some light on the 
issue of HKB”H choosing to teach us that suffering and afflictions 
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expunge a person’s iniquities from the “kal va’chomer” of “tooth 
or eye” pertaining to a Canaanite slave.  HKB”H wanted to teach 
us that the key to the tikun of all affliction is Torah-study.  In 
the words of the Gemara: “If he scrutinized and did not find 
any shortcomings, he should attribute his afflictions to the 
neglect of Torah-study.”

Thus, we learn that the way to avoid and be spared all forms 
of affliction is to study Torah.  Torah she’b’chsav sanctifies the 
eyes, in the sense of: "מיין עינים   ;red eyed from wine—"חכלילי 
Torah she’b’al peh sanctifies the teeth, in the sense of: ולבן" 

מחלב"  white toothed from milk.  Together, they are—שינים 
able to save a Jew from all human suffering.  In the merit of 
Torah-study, the “kal va’chomer” of “tooth or eye” learned from 
a Canaanite slave becomes unnecessary.  There is no need to 
cure the blemishes of Cham—the sullied teeth and eyes—which 
resulted from not learning Torah with his father.  

Furthermore, a person who accepts upon himself the 
hardships of studying Torah diligently and tirelessly is spared 
all physical affliction.  As the Midrash explains (B.R. 92, 1): 
שנאמר התורה  מן  עליו  באים  שיסורים  לאדם  אשריו  יסורים,  בלא  אדם  לך   "אין 

תלמדנו."  The Matnos Kehunah explains the message  ומתורתך 
of the Midrash.  Fortunate is the man, who merits having his 
iniquities atoned for by the hardships he endures studying 
Torah diligently and tirelessly.  This then is the meaning of the 
passuk: "יה תיסרנו  אשר  הגבר   fortunate is the man who is—"אשרי 
punished and afflicted by G-d; "ומתורתך תלמדנו"—by means of the 
hardships of diligent Torah-study.  

The Matnos Kehunah proves that this is the message of the 
Midrash from a passage in the Midrash Yalkut Shimoni (Eikev): 
 "אין אדם בעולם בלא יסורין, חושש בשיניו אינו יכול לישן, בעינו אינו יכול לישן,

 יגע בתורה אינו ישן, זה ער וזה ער, הוי אשרי הגבר אשר תיסרנו יה וגו', ואם בא

 There is no man on earth that does not  להקפיד מתורתך תלמדנו".
suffer.  If he is bothered by his teeth, he cannot sleep; by his 
eye, he cannot sleep; toils in his Torah-study, he does not 
sleep; both are kept awake.  This is the implication of the 
passuk: “Fortunate is the man who is afflicted by G-d, etc.” 
Thus, we learn that by expending effort to study Torah, we will 
merit being spared all forms of suffering and be blessed with 
all forms of berachah, as it is written (Mishlei 3, 16): אורך ימים" 

 length of days is at its right; at its—בימינה בשמאלה עושר וכבוד"
left, wealth and honor.
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

he Torah writes: V’anshei Kodesh Tihyun Li. Klal Yisroel should be 
a nation of holy people. Ubosor Basode T’reifo Lo Socheilu. Meat 
that is Treifo, non-Kosher, they should not eat. Instead, Lakelev 

Tashlichun Oso, it should be thrown to the dogs. The Torah seems to be 
contrasting holy people, with dogs. Which trait is found in one, which is 
not found in the other?
 
The Medrash in this Parsha (31:9) writes: Ma K’lovim, what is common to 
dogs? Echod Novach V’chulom Miskabtzim Al Chinom, one barks, and the 
rest bark for nothing (unaware of why the first one is barking). Avol Atem 
Lo Sihyu Kein, but, you, Klal Yisroel, should not do that. Mipnei She’atem 
Anshei Kodesh Heim, because you are a holy nation. Shene’emar, as it 
says, V’anshei Kodesh Tihyun Li, you will be a holy nation to me.
 

Dogs are followers. They are unconcerned with the cause of a commotion. 
If there is noise, they will join in. Many people act in the same manner. If a 
person complains about another person, school, Rav, or community, they 
will immediately agree, without understanding how the person came to 
that belief, and whether it is legitimate. It is the nature of people to 
join in, even if it is only because of social pressure, and other prevailing 
opinions.
 
People who are Anshei Kodesh avoid the urge to mindlessly join in. Before 
voicing an opinion, they know from where their own opinion came, and 
whether it is from a legitimate source. All people should avoid joining 
into the drama, politics, or “lynching”, commonly found when people 
gather together. This is the only way we can continue to be a holy nation.

T

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

have met many people who have an abundance of natural talent. They 
are charismatic, sharp, street smart, great problem solvers, and have 
an enormous amount of physical energy. It would seem as if they are 
destined to succeed in anything to which they put their mind. In the 

early days of Areivim, I would hire them for the organization. However, 
almost always, the Areivim relationship lasted for only a short period of time. 
Something about them made it difficult for them to succeed.
 
It is important to know why people with above average strengths 
don’t necessarily achieve success consistent with those strengths. 
Understanding this will help them learn to succeed, and will offer insight 
to the people around them who want to help them succeed. Actually, this 
message is important for everyone, as all people also 
need a little of what they need.
 
Having above-average natural strengths is sufficient 
for people to succeed during their early years. 
Having a quick sense of humor, being the first to 
master the multiplication tables, and passing tests 
without studying, is enough to make them successful 
and popular. They don’t need to work, and they 
don’t.
 
As they become older, school work requires more than natural talent. Some 
people become disciplined, others are satisfied with barely passing, still 
others fail but focus on staying popular even when that requires having to 
misbehave. In addition to focusing on popularity, they ignore school, and focus 
on areas in which they can, once again, succeed without effort.
 

Talented people fail because they insist on ignoring the parts of their 
lives in which they can’t succeed through sheer talent. They don’t have 
the patience, and don’t see the need, to cultivate their natural 
strengths and improve on those strengths with additional, learned 
ones. The result is that they begin jobs, commitments, and relationships with 
flair, raising expectations, but, because they lack the necessary learned skills, 
quickly implode and fail.
 
Since they are unaccustomed to failure, and have not learned proper coping 
skills, such as self-reflection and internal honesty, they convince themselves 
that their failures were not implosions, but were caused by external causes. 
Sadly, they fool no one but themselves. They go from job to job, from 

one business plan to another, and from one 
ill-prepared scheme to another.
 
Sometimes people with natural talents do succeed 
in business, because they are fortunate to have other 
skills to support their natural talents. Nevertheless, 
their business success often brings them to another 
failure.
 
People with an abundance of natural talents believe 
that they can use their skills to help them succeed 

in business, and in other areas of their lives. When they were in school, 
they believed that their talents exempted them from studying. When they 
became older, they believed that those same misguided confidences would 
work in their marriages, and as parents. They could never imagine that being 
fast talkers who promised their clients what they wanted to hear, would 
not “work” with their wives and children. They also could not imagine that 

Can Raw, Natural, Talent Create Success on its Own?

I

“They go from job to job, from 

one business plan to another, 

and from one ill-prepared 

scheme to another.”
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emotions, such as empathy, sensitivity, and guilt, would ever be needed. They 
were confident that they could “talk their way out of” whatever they did, or 
did not do, to their wives and children. However, I have seen many successful 
businessmen fail in marriage because they could not believe that two different 
sets of skills were needed, one in work, and another in marriage/parenting.
 
Natural talent alone can’t create success. When it is left by itself, it 
becomes more of a hindrance than an asset. To be more accurate, 
natural talent can be a great “start”, but it can’t do it alone. 
However, when it is partnered with the proper skills, it can’t be 
matched.
 
Since natural talent by itself can present a danger to people, those who have 
above average natural talents should consider the following points:
 
1) It is common for people with above average strengths to also 
have above average weaknesses. For example, great salesmen often 
have ADD, and intelligent people are often more impatient. People should 
acknowledge their possible weaknesses, and focus on growing in those areas. 
Otherwise, their strengths will not lead to success.
 
2) Everyone requires discipline and focus in order to succeed. When 
interviewing potential employees, I used to look exclusively for talent. Today 
I look for learned skills, such as commitment, loyalty, discipline, and focus. 
These skills never come naturally, and must always be patiently learned. 
People with natural skills lack patience more than most people. 
Their initial successes in any venture that they undertake hides the 
reality that they never had a chance for long term success. 
 
3) People with natural talents often have a short-sighted definition 
of success. They may have earned twice as much as their closest competitors, 
and considered that “number” to be proof of their success. They ignored the 
fact that their competitors had saved up significant money and purchased 

homes during that time while they themselves were burdened with credit 
card debt from impulsive decisions and lack of money management skills.
 
Instead, they see their lack of money not as a result of their personal life 
patterns, but as nothing more than numerous exceptions to who they 
“really” are. What may be even more dangerous is that they believe they no 
longer have the faults that they used to have. When they repeat the same 
mistakes, they explain their failures as anomalies. This allows them to believe 
that their recent failures were, again, something “new” and, again, something 
they would ever repeat.
 
4) People with natural talents mistakenly believe that they are 
team players. They believe that they work well with others, and deny to 
themselves that the times that they did not come to work, or follow up with 
phone conferences, were exceptions.
 
5) People with natural talents believe that others will be more 
forgiving of them, because they recognize them as “different”. They 
see themselves as privileged due to their talents, and are allowed to break 
rules to which everyone else must adhere. Although this may be true, within a 
short time their inability to follow up with their responsibilities, and not their 
strengths, becomes their most glaring trait. This causes their relationships to 
erode, until they find that no one trusts or respects them.

People who are blessed by Hashem with above average talents 
have a responsibility to utilize those strengths appropriately. Their 
weaknesses don’t “cancel” their responsibilities. Their weaknesses become 
their personal Nisyonos (tests), the individual challenges that were given to 
them, along with their strengths. Hashem, their families, and even they, should 
expect greatness from them. My Brocho to them is that they should rise 
to the challenge, and create for themselves, their families, and Hashem, the 
legacy which they are capable of achieving.

he tzaddik, R’ Moshe Leib ZT”L of Sassov, was once visiting the town of 
Brod. A wealthy woman came to him to ask him to pray for the recovery 
of her daughter who was seriously ill. When the woman introduced 
herself and mentioned her father’s name, R’ Moshe Leib realized that he 

knew of her family, who were famous for their generosity to the needy. As it was 
customary to give the tzaddik a monetary donation to distribute among the poor 
or for an urgent cause, the woman removed an envelope from her purse and 
placed it on the table, but the Sassover Rebbe refused to accept it. 
“I don’t want money from you!” he said. “But there is something that I want. I 
know that you have a very beautiful and precious menorah. That is what I want!”
       “Rebbe,” she responded surprised at his request, “I do have the menorah you 
describe. It is a family heirloom for generations. However, I don’t use it anyway 
and if the Rebbe wants it, I will gladly give it to you!” 
       That evening, when she came and presented the menorah to R’ Moshe Leib, 
his attendants were buzzing with amazement. Why had the Rebbe asked for a 
gift, something so far out of his character? And why in the world did he want it 
anyway, when it was a known fact that he used only the menorah he had received 
from his Rebbe, R’ Shmelke of Nikolsburg ZT”L? 
R’ Moshe Leib, however, did not keep the menorah. Instead, he called Yechiel 
Tzoref, the local silversmith, into his study. When the man came in, the Rebbe 
began to tell him a story.
“I want to tell you a little about your grandfather,” he said. “You may not know this, 
but when the time came for your grandfather to arrange a match for his daughter, 
your mother, he was so poor, he couldn’t find a suitor. No one would lend him 
money, since it was obvious he could never return the loan. After exhausting all of 
his friends and acquaintances he had only oner choice left: he decided to approach 
a certain wealthy man and beg him for a loan. When he asked him to lend him 

money, the wealthy man replied, ‘I know you will never be able to repay me, but 
I will make a deal with you. You own a very beautiful menorah, the likes of which 
I have never seen. If you will give it to me, I will give you ten thousand gulden, 
enough for the marriage and even more!’ 
       “When your grandfather, whose name was also Yechiel, heard the demand, 
he was shocked and dismayed. Every year, his Rebbe, R’ Zishe of Anipoli ZT”L, 
would distribute silver coins to his chassidim. R’ Yechiel had collected the prized 
coins year by year, and he melted them down and formed them into a magnificent 
menorah. It was this menorah which the rich man wanted. Your grandfather had 
himself quite a dilemma.
“In the end, R’ Yechiel had no choice but to accept the rich man’s terms and part 
with his beloved menorah for ten thousand gulden.”
       R’ Moshe Leib closed his eyes for a moment. Then he opened them suddenly 
and looked at Yechiel Tzoref. “When this wealthy man passed away and stood 
before the Heavenly Court there was great confusion as to how to rule in his 
case. On the one hand, the rich man had certainly performed the mitzvah of giving 
tzedakah to help a poor bride. He had paid ten thousand gulden - an enormous 
amount - to your grandfather. But on the other hand, he had coveted the prized 
possession of a poor man and caused him great pain. Finally, the Court reached 
a decision. The wealthy man’s reward would be withheld, since the mitzvah was 
intertwined with the sin of coveting the possession of another.” 
       Standing up, the Sassover Rebbe produced a gleaming silver menorah and 
handed it to a speechless Yechiel Tzoref. “That is why I have arranged to return 
the menorah to you, his grandson. The sin has now been atoned for and the 
wealthy benefactor of your grandfather will rest in peace, enjoying his eternal 
reward.”

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

Parshas Mishpatim 

The Three Torahs 

I once heard a short summary of Jewish history and Jewish learning based on a real estate 
analogy. This analogy also beautifully encompasses the three main parts of Torah: the Written 
Law, the Oral Law, and Jewish Mysticism. They are all part of the fabric of Jewish tradition for 
thousands of years. 

It goes as follows: To begin constructing a physical structure - after plans, drawings, building 
permits and financing are arranged - one must first construct a foundation based on that plan. 
That is step 1.  

Only after the foundation is completed does one proceed to step 2, putting up the walls. Finally, 
after the walls and the insides are up, then, and only then, does one proceed to step 3, installing 
the wiring. Since this is the most sensitive of all the parts, it needs the most protection.  

The wiring is also the only of these three components that clearly requires an ongoing connection 
to its source of power, from the outside. That is how a building is constructed and maintained. 

Now let’s look at the Torah and see how it follows this analogy. The Torah is the heart and 
represents the foundation - step 1. In fact, the Torah begins and ends with the letters Bais and 
Lamid, forming the word lev, heart. Chazal tell us that avodah shebelev, the work of the heart, is 
prayer. There was no one to work the fields until Adam Harishon was formed and prayed.  

Let’s look at our bodies. Bereishis has a value of 913, which has a mispar koton of four, since 9, 
1 and 3 add up to 13, which reduces to 4. There are four parts to the heart. The heart pumps 
blood.  

The word dam, when spelled out, is Dalet Lamid Tof (434) and Mem Mem (80).With one added 
for the collel, the gematriah of spelled-out dam - pumped by the heart, avodah shebelev - is 515, 
which is the value of tefillah, prayer. This is connected to Hashem blowing life into Adam. This is 
keneged the heart and breathing and pumping of dam, which we now see is also the pumping of 
tefillah. 
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The walls, step 2, are the Talmud, the Oral Law, known as Torah Shebaal Peh. Talmud means 
teaching. The Oral Law, which represents much more complex explanations and discussions of 
the concepts and commandments spelled out in the Written Torah, was also given to Moshe 
Rabbeinu at Har Sinai, over 3,300 years ago, and during the 40 years we were in the desert. The 
walls represent the body.  

This body of knowledge was given to Moshe Rabbeinu, who passed it along to Yehoshuah, etc., 
and has been given in a continuous chain to us today. These “walls” represent rabbinical 
protections added to the Written Torah, to protect the essence of the foundation.  

The Oral Law was passed along, orally, from father to son, from mother to daughter, for over one 
thousand years, starting over three thousand years ago, and was not written down during that 
time. 

What many people do not know or appreciate is that there was also a third Torah, or set of 
information, given to Moshe Rabbeinu at Har Sinai. It contains the “wiring of the universe,” the 
mystical, hidden connections, the gematriohs, the significance of shapes and orders of letters, 
the sefiros discussed during Sukkos and Sefiras Ha’omer, and many other deep concepts.  

This third Torah is Kabbolah, which literally means the received, since, it, too - even the esoteric 
- is a tradition from Har Sinai. It represents the mind. 

According to the analogy above, we can now appreciate why those who begin with the study of 
Kabbolah, which is step 3 of all the “three” Torahs, are like builders who try to install the wiring 
before the walls and foundation are put up. It simply cannot work, nor can the effort last. One’s 
mind cannot handle it. 

The mind, in fact, requires the learning of Torah and Talmud before any study of Kabbolah. How 
do we see this? Ten times 48, the value of mo’ach, brain, equals 480, which just happens to 
equal the value of the word Talmud!  

Learning Talmud is literally the perfection of the brain. The brain was wired for such learning. 
Why was Parshas Mishpatim, which means the social laws, or ordinances, or judgments, placed 
right next to the giving of the Aseres Hadibros? Why does the Torah connect them by saying 
“Ve’eileh hamishpatim - And these laws? 

From the first Rashi in Parshas Mishpatim, we learn that we should place the Sanhedrin next to 
the Bais Hamikdosh, and that the laws should be like a prepared table, a shulchan aruch, not 
raw, but ready to be applied.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l gives us another reason: to teach us that the morality and 
decency which is the goal of the work placed on each individual in the Aseres Hadibros must 
immediately and consistently “…become the foundation of the legal laws by which the building up 
of Jewish society on the basis of justice and humaneness is ordered.”  

There is only one way to learn these laws - Talmud. Passed down, received, kibel, from one 
generation the next. 

Perhaps that is why the word mishpatim - Mem (40), Shin (300), Pey (80), Tes (9), Yud (10) and 
Mem (40), with the collel - ALSO has a value of 480, Talmud.  

All three pieces of the structure of our way of life - the foundation, the walls and the wiring, 
reflected in the Torah, Talmud, and Kabbolah - come together here, in Mishpatim. 
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   Parashas Mishpatim  ט"עתש משפטים  פרשת        
 

Hebrew Academy of Cleveland 
 

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

 ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
And his master shall bore through his ear with the awl, and he shall 

serve him forever. (21:6) 
 Why does the Torah command the master to bore the 

Hebrew slave’s ear, rather than any other organ of the body? Rashi 
quotes Chazal who teach that, “The ear – that heard at Har Sinai 
(when the Torah was given), ‘For Bnei Yisrael are My servants,’ and 
this person (eved Ivri) acquired a (new) master for himself – should 
be bored with the awl… They are My servants and not servants to 
servants.” The Rosh observes that the gematria, numerical 
equivalent, of martzea, awl, is 400. Klal Yisrael was to be enslaved by 
the Egyptians for 400 years. Hashem shortened their time by 190 
years. Yet, this man (who had been an indentured servant for six 
years) seeks to extend his servitude. Let his ear be bored. 

 
 Avdus, servitude, is defined as the abrogation of one’s 

personal will in deference to a master. The servant/slave has no 
personal will. It is all about his master. Chazal (Pirkei Avos 2:4) state: 
Bateil retzoncha mipnei retzono, “Nullify your will before His.” A 
Jew’s will is to serve Hashem, to do whatever the Almighty asks of 
him. A Jew does not have his own will exclusive from Hashem’s will.  

 
 Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, relates the story of the 

Ohr Sameach’s meshamesh bakodesh, personal attendant, a gabbai, 
sexton, who was totally devoted to his Rebbe. Whatever the Ohr 
Sameach would ask of him, he would carry out to the personal 
satisfaction of his Rebbe. One day, the Ohr Sameach asked him to 
perform a specific mission for him. The man felt that it was not 
worth doing. (In other words, he disagreed with his Rebbe 
concerning the efficacy and value of this activity.) The Ohr Sameach 
reiterated his request. He wanted it done, regardless of his aide’s 
misgivings. The aide replied that executing this mission involved 
difficulty in carrying it out. The Ohr Sameach calmly said, “I want it 
to be done – regardless of the possible difficulty and questionable 
efficacy.” The aide was adamant in his position. He was immovable. 
(Clearly the Ohr Sameach had not ordered him to do it; otherwise, it 
would have been insolent not to listen.) 

 
 Understandably upset, the Ohr Sameach asked, “Why is it 

that you never listen to me?” Shocked, his aide countered, “Why 
does the Rebbe say ‘never’? I always carry out the Rebbe’s wishes to 
the fullest extent. This is the first time that I feel it will not work.” 
The Ohr Sameach explained, “Every time that you have conformed 
with my request, you have done so only because you have agreed 
with me. In other words, you were not listening to me; you were 
listening to yourself! You proved this by not doing what I asked you 
to do today. It was not to your liking, so you demurred.” 

 
 One who serves a master does not have the option of 

deciding to do what is agreeable to him or what he fancies. He does 
not have the luxury of making decisions; he only executes the 
decisions of his master. Likewise, we have no room in our religion for 
selective observance. We do not pick and choose mitzvos according 
to our liking, convenience or sensibilities. There are 613 mitzvos. 
This number is not random. 

ה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק כל אלמנ
 אלי שמע אשמע צעקתו  

 You shall not cause pain to any widow or orphan. If you (dare to) 
cause him pain …. For if he shall cry out to Me, I shall surely hear 

his outcry. (22:21,22)  
 The widow and orphan represent all of the weak and 

disadvantaged, those who have no one to protect them or to look 
out for their interests. Sadly, there are those who take advantage of 
the weak, either because they are easy prey or because the 
tormentor himself is so insecure that he must “beat up” on the weak 
in order to maintain a false sense of self-dignity. The Torah tells us in 
no uncertain terms that Hashem Himself will intervene on behalf of 
the weak and disadvantaged because, when they cry, their tears go 
directly to Him. Hashem listens to everyone, but the widow and 
orphan have His “ear” more readily than others. Hashem will be 
exacting with His punishment of those who torment the weak. One 
who causes pain to the widow and orphan should expect severe and 
swift retaliation from Hashem. 

 Noticeably, the Torah reiterates the pain caused by the 
tormentor, ano saaneh; it doubles with the outcry of the afflicted, 
tzaok yitzak; and it is likewise redundant stating the punishment, 
Shamua Eshma. Why does the Torah repeat itself three times? Horav 
Baruch Sorotzkin, zl, explains that the Torah seeks to underscore the 
pain suffered by the widow and orphan (and all others like them 
who are weak and disadvantaged, who have no one to look out for 
them). When someone takes advantage of a widow or an orphan, 
the victim experiences a dual feeling of pain and helplessness. Aside 
from their response to the actual pain, they feel an added emotion 
of misery, resulting from the awareness that had their 
husbands/fathers been alive, this would not have happened. No one 
would dare to subject them to such misery if they knew that they 
were protected, that there was a “man in the house.” Thus, when 
they cry out, their outcry is doubled: for the actual pain, and its 
accompanying reminder that they are alone in the world. Hashem 
will listen and respond to the dual pain with equitable punishment.  

 The Rosh Yeshivah is teaching us a powerful lesson 
concerning how we should view our interpersonal relationships. 
When we cause pain to our fellow Jew, we must take into 
consideration that there will be collateral damage for which we will 
also have to answer. We rarely take into consideration that the 
innocuous joke or ribbing at the expense of another Jew might not 
be as benign as he thinks. He may not take it in the manner that we 
dish it out. Furthermore, he might be someone who has dealt with 
bouts of depression for any number of reasons, and, just when he 
thought he had it controlled, someone came along and took 
advantage of him. The person might be uncaring, unfeeling and 
narcisstic, an individual who just wanted to have a laugh at someone 
else’s expense. Little does he realise that he just added another nail 
in the poor fellow’s coffin. 

 Perhaps one may offer an alternative reason for the 
redundancy of the pesukim. Horav Aryeh Levine, zl, was lovingly and 
reverently referred to as the Tzaddik of Yerushalayim for his 
multifarious acts of chesed, kindness, visiting the prisoners who 
were incarcerated by the British ruling government during its 
Mandate. He would make it a point to visit and comfort all bereaved 
women and children, not exclusively widows and orphans of those 
who had died at the hands of the British government. Rav Aryeh 
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understood that comforting the bereaved was critical, not only 
because of the obvious pain sustained over their present loss, but 
also because a person who suffers a loss invariably has questions of 
faith. His overall conviction will, to some extent, become 
compromised. Thus, by consoling him, not only does he revitalise 
the mourner’s spirit and courage to go on, but he also returns his 
faith to its original strength. 

 Bearing this in mind, we become aware of another aspect 
of the collateral damage catalysed by impinging on the feelings of 
the disadvantaged. They are miserable and alone. All they have is 
Hashem. When someone inflicts harm on them or takes advantage 
of them, however, they begin to question Hashem. The tormentor is 
now responsible for another sin. This is perhaps another reason why 
the Torah speaks in redundant terms. 

 
 אם כסף תלוה את עמי

When you lend money to My People. (22:24) 
 Lending money should be simple. After all, if I have and he 

does not have, why not share? There is always the slight issue of 
being paid back, but that usually happens. The Torah says, Im kesef 
talveh es ami, “When you lend money to My People.” The halachah 
is that if one has some money available for lending purposes, and he 
has the option of lending either to a Jew or a gentile, he should lend 
Ami, My People. A Jew precedes a gentile. Naturally, since we are 
open-minded, progressive, independent individuals, we might 
question this halachah. It is after all my money, which I earned 
legitimately through hard work. I should be able to decide with 
whom I would rather do business. Indeed, if I lend to the gentile I 
may charge interest and make a few pounds (of which I will certainly 
contribute a portion thereof to tzedakah, charity), while, if I lend to 
my Jewish brother, I may do nothing of the sort. Additionally, so 
many laws are involved in lending to a Jew. If he does not have the 
money, I cannot even bother him for it. How can such a headache be 
imposed upon me and my money? 

 Horav Ezra Barzel, zl, begins by quoting the Baal Haturim, 
who comments concerning the opening words of our parsha, V’eileh 
ha’mishpatim asher tasim lifneihem; “And these are the statutes 
that you shall place before them” (ibid. 21:1). The word 
ha’mishpatim is an acronym for “ha’dayan metzuveh she’yaaseh 
psharah terem yaaseh mishpat.” When the litigants stand before a 
judge, he should encourage them to be flexible, and both should 
compromise. Rather than execute the law (whereby one wins and 
one loses), they should both sit down, talk it over and come to a 
meeting of the minds in a compromise. Why? If it is my money, then 
I should not have to give up one penny of that which belongs to me. 
Why should I compromise with one (one whom I consider to be) a 
thief?  

 Furthermore, we find in Sefer Devarim (14:21), “You shall 
not eat any neveilah, carcass; to the ger (toshav), stranger, who is in 
your cities shall you give it that he may eat it.” The ger in our 
parshah is a full-fledged gentile who, because he accepts upon 
himself to observe the sheva mitzvos bnei Noach, seven Noahide 
commandments, receives the title of ger toshav (resident convert). 
Thus, he is allowed to live among the Jews. As a result of his unique 
status, we are commanded to give him the treifah, carcass 
(unslaughtered non-kosher animal) without charge. The law is quite 
specific that we should extend ourselves toward the ger toshav, to 
the point that if we have the option of selling the carcass to a gentile 
or giving it to a ger toshav, we give it away. “Why is this?” the owner 
complains. “I can make a few dollars off of the gentile. Instead, I 
have to give it away to the ger toshav.” We are only too happy to be 
nice, welcoming and kind, but to lose easy money? Why? 

 Rav Barzel gives one answer to all of these questions. 
Indeed, if the money/possessions belonged to the person, it is 
agreed that he has a right to decide how he wants to spend his 
money. The money, however, does not belong to us. It belongs (all of 

it) to Hashem Yisborach. Li hakesef v’Li hazahav ne’um Hashem. “To 
Me (belongs) the silver; to Me (belongs) the gold, says Hashem” 
(Chagigi 2:8). Hashem is in control. It is His money, which He permits 
us to use in accordance with His rules. 

 
 ויאמרו כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע

They said, “Everything that Hashem has said, we will do and we will 
listen.” (24:7) 

 When a friend comes over to ask for a favour, the usual 
responses are: “Depends on what you ask”; “If it does not take too 
much time; “If it does not conflict with my schedule;” “If it is ‘legal.’” 
Rarely does one respond, “Sure, whatever you want.” Having said 
this, let us now appreciate Klal Yisrael’s response to Hashem’s Torah: 
Naaseh v’Nishma; “We will do, and we will listen.” No questions; no 
stipulations, no reasons: simply, whatever Hashem asks of us we are 
prepared to do. Veritably, this response is part of our DNA. When 
Hashem called Avraham Avinu, the Patriarch’s immediate reply was, 
Hineni, “I am here,” ready and willing to do whatever is asked of me. 
“It depends” is not part of our spiritually-oriented lexicon. This is the 
meaning of Naaseh v’Nishma, “We are servants of Hashem.” As 
such, we make no stipulations. Servants act, they say “yes” without 
reservation, without contingency. They are servants.  

 When Klal Yisrael happily declared naaseh v’Nishma, 
Hashem raised the mountain over their heads and said, “If you 
accept the Torah – good; if not – there will be your graves.” Religious 
coercion would be the immediate reaction of those who do not 
possess a modicum of seichel, common sense. Obviously, when 
something is crucial for a person’s life, compelling him to take it is 
not coercion. Imagine (an analogy used by the Baalei Mussar, 
Ethicists) that a child steps on a rusty nail. His father takes him to the 
doctor, who prepares to give him a tetanus injection. The child 
demurs. The father insists. The child screams, “Absolutely not; it will 
hurt.” His father does not accept “no,” because the pain that the 
injection might cause cannot, in any way, be compared to the pain 
and dire consequences of not being inoculated. Coercion is a term 
that is applied when one has a choice and is forced to act against his 
choice. We have no choice with regard to Torah acceptance. One 
must understand that if he does not accept the Torah, the 
consequences are dire and permanent. Hashem was intimating in 
very definite terms that accepting the Torah was not optional. The 
alternative is: “There will be your graves.” 

 It goes even further. The term adam, man, human being, 
mentch, applies only to one who accepts the Torah. Horav Reuven 
Karlinsten, zl, observes that on Pesach we offer the Korban Omer 
which consists of seorim, barley, while on Shavuos we bring the Shtei 
HaLechem, Two Loaves of bread, which are made of wheat. Barley is 
the food of animals. What is the food of humans? Is the Torah telling 
us something? Rav Karlinsten explains that Pesach precedes 
Shavuos, the festival marking the giving and acceptance of the 
Torah. Since on Pesach we have not yet been inducted into the Torah 
way of life, our korban, offering, is comprised of barley, animal feed. 
We have yet to achieve human being status. Shavuos celebrates this 
milestone. We are now worthy of being called adam, man. Our 
offering has been upgraded to wheat. 

 Shlomo Hamelech says (Koheles 12:13), Sof davar hakol 
nishma es haElokim yera v’es Mitzvosav shmor, ki zeh kol ha’adam, 
“The sum of the matter, when all has been considered: Fear G-d and 
keep His commandments for this is (all of) a man’s (whole duty).” 
Ostensibly, we are being forewarned to observe all of Hashem’s 
mitzvos, to follow in His ways. Why the concluding words: ki zeh kol 
ha’adam? What does this have to do with mitzvah observance? 
Horav Elchonan Wasserman, zl, explains that the pasuk is giving the 
reader the definition of a Torah mentor: a yarei Shomayim who 
performs mitzvos. He can only be considered an adam if he fulfils 
these two criteria. Apparently, there must be a difference between 
man and the Torah’s designation of Adam. Indeed, we find that 
Chazal state, Atem kiruyin Adam v’l’oumos ha’olam k’ruyim adam; 
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“You (Klal Yisrael) are called adam (bestowed with the designation 
of Adam), but not the nations of the world.” 

       A number of explanations are offered for this Chazal. I 
would like to use Horav S.R. Hirsch’s definition of adam as being 
related to hadom, footstool, in a phonetical analysis. Man is the 
footstool for the Divine, so to speak. Hashem rests upon us. Man is 
the closest revelation of the Divine on earth. As transmitter and 
bearer of the glory of G-d on earth, hadom/adam spares a Superior 
Being from placing His feet on earth. Thus, by achieving Hashem’s 
Will, we spare Him from having directly to fulfil His will on earth. 
This obviously can only be achieved by an adam/man who can, by 
his actions, represent the Shechinah, Divine Presence. 

 The following story (related by Rav Reuven Karlinstein) is a 
classic, in the sense that it gives the reader an idea of the meaning 
of Torah to the Jew, as well as how a Jew who does not learn Torah – 
even if he is involved in all types of mitzvos and carries out varied 
forms of chesed, acts of loving kindness – appears. Torah is vital; it is 
critical not only to our being included in the “adam” designation, it 
is who we are. Thus, without it, we are missing a crucial part of our 
DNA.  

 The Mashgiach, Horav Yechezkel Levinstein, zl, was 
undisputedly a saintly and holy person whose entire life was 
intertwined with Torah. Torah was a part of him. He was kulo Torah, 
all Torah. Nonetheless, he was not satisfied. He felt deficient since 
he was not actively involved in performing acts of chesed. He 
decided that (in order to fulfil the requirement of performing 
chesed) he would establish a g’mach, acronym for Gemillas Chesed, 
organisation for the performance of good deeds, a free loan 
organisation, whereby he would lend money to those in need. It was 
a great idea, one which would greatly benefit the Jewish community. 
There was one “minor” issue: the Mashgiach had no money. It was 
impossible to lend money to those in need if he had nothing to lend. 
He turned to his students and asked if they might know someone 
who had excess money who would be willing to share in the z’chus, 
merit, of this g’mach. 

 The students let the word out that the venerable 
Mashgiach was searching for a partner for his g’mach. It did not take 
long before a wealthy Jew from New York answered the call of the 
Mashgiach. Although not a student of either the Mashgiach or any 
of the yeshivos where the Mashgiach had served in this position, the 
man was excited to help, and he did so with an impressive sum. This 
was the basis of the Mashgiach’s famous, often-used g’mach. The 
man’s reward was incredible nachas, spiritual satisfaction, from his 
children, sons and sons-in-law, each achieving distinguished ben 
Torah status, with his grandchildren beginning to follow in their 
path. Yet, there was one request this man had: he yearned for a visit 
with the Mashgiach. The Mashgiach was a busy person, wholly 
devoted to his many students and to his own personal avodas 
ha’kodesh, service to Hashem. Still, he was a mechutan, close 
relative; like the parents of a chosson/kallah, they shared in a joint 
investment. Therefore, he left for Eretz Yisrael and proceeded to visit 
the Mashgiach. 

 The man introduced himself as the Mashgiach’s partner. 
The Mashgiach was a man of few words. He replied, “I have heard 
that you support all of your children in their Torah pursuits. This is 
impressive. May Hashem grant you the years and wherewithal to 
continue in this lofty endeavour.” The Mashgiach suddenly stopped 
speaking and looked pensively at the man before him. “Tell me,” the 
Mashgiach asked, “do you learn?” The man was floored. How should 
he respond? To tell the truth that he did not make the time to learn 
would be a disaster. No one tells the Mashgiach that he cannot 
somehow find the time to learn. To lie would be unthinkable. So, he 
said the truth, “I do not personally have time to study Torah.” 

 The Mashgiach remained silent, digesting the man’s 
response. How could an observant Jew not make the time to learn? 
“Do you realise that you will leave this world naked; you will have 
nothing in Olam Habba?” End of conversation. The Mashgiach 

returned to his learning. The man, visibly shaken, left the 
Mashgiach’s home. As soon as he returned home, he proceeded to 
the home of one of the Roshei Yeshivah whose yeshivah he 
supported and said, “Rebbe, you must find me a chavrusa, study 
partner.” The Rosh Yeshivah was taken aback by this “unusual” 
request. In the past, their conversation had always been about 
money, how much he was willing to contribute to the yeshivah. It 
was never about his learning. Something was amiss. “Is everything 
alright with you?” the Rosh Yeshivah asked. “It is unlike you to come 
to me to set up a chavrusa for you. Has something happened that I 
should know about?” 

 The man opened up to him and explained that the 
Mashgiach had told him that, without Torah study, he would be 
leaving this world barren, totally exposed, without any protection for 
what might await him in the World to Come. He must devote a part 
of his day to Torah study. It must become an integral part of his day. 
This way he would no longer leave this world unprotected. The Rosh 
Yeshivah himself became the man’s chavrusa. 

 Two lessons can be derived from this story. First, we see 
how Rav Chatzkel, the Mashgiach, defined hakoras hatov, gratitude. 
This man had enabled him, via his gift, to establish a g’mach through 
which he had helped many in need. The Mashgiach’s idea of 
gratitude was not offering accolades and praises (usually for the 
purpose of extracting another contribution). He gave the man the   
ultimate gift, by implying to him that he would not receive the 
welcome in Olam Habba that he was expecting.  

Second, why would he not receive a great welcome? That he 
was not learning should not have devalued his multifarious acts of 
tzedakah and chesed. He supported his entire family in kollel, and 
contributed heavily to yeshivos and mosdos ha’chinuch. Yet, the 
Mashgiach said that despite his wonderful works of chesed, if he did 
not study Torah, he would receive a “cold” (since he would be 
naked) welcome in Gan Eden: Ki heim chayeinu v’orech yameinu, 
“For they are our life and the length of our days.” More Torah equals 
more life. 
 

Va’ani Tefillah 
 

  – משען ומבטח לצדיקים
Mishaan u’Mivtach latzaddikim.  

Mainstay and Assurance of the righteous. 
 

 Are they not one and the same? What is the difference 
between a mishaan, mainstay, and mivtach, assurance? Horav Zev 
Tzetzik explains that, at times, a person is confronted with adversity, 
and he has no way out; he has nothing to hope for, not even a trace 
of salvation on the horizon. In contrast, at other times, the situation 
appears quite bleak, but there is a slight glimmer, a faint ray of light. 
That burst of sunshine provides enough light that the person relies 
on it to tide him over until he emerges from his present challenge 
and reaches a point in which he has true bitachon. To do so, 
however, he requires that glimmer of light, that crutch that will 
enable him to survive temporarily. 

 It may be compared to one who needs £25,000 to marry 
off his daughter. It is for him an enormous sum of money; for him, a 
sum which he has no avenue for ever obtaining. Suddenly, someone 
gives him £1000. It may be nothing compared to what he actually 
needs, but it engenders in him the hope that salvation will arrive.  
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PPaarraasshhaass  MMiisshhppaattiimm  
FFiigghhtt  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  
OOne day at the post office, a long line of 

people were waiting to be served. 

“Yes, may I help you, sir?” 
“One minute! I was ahead of him in line! 
You cannot serve him first!” 
“I can serve whoever I like. Now you, 
who had the nerve to challenge my au-
thority, wait until I serve everyone else.” 
“That’s not fair. I am always served last. 
At the post office, the bank, the restau-
rant, it is always the same story. I feel like 
a second class citizen.” 
“That is exactly what you are, a second 
class citizen.” 
“I am fed up with this unfair discrimina-
tion. My ID card says that I am a citizen – 
just like you. I deserve equal treatment 
and consideration.” 

An onlooker is revolted by the scene in 
front of his eyes. 

“Discrimination is terrible.” 
     

““AAnd these are the laws which 

you shall place before them” 
(Shemos 21:1). This parasha 
deals with the laws bein 
adam li’chaveyro (between 
man and his fellow man). 
Laws of property damage, 
injuries, theft, proper 
treatment of servants, 
watchmen, loans, 
consideration of people’s feelings, 
and fair judgment in Beis Din are some of 
the subjects mentioned in the parasha. Do 
these mitzvos receive fair treatment, or 
are they the victims of discrimination? Are 
we as scrupulous about them as we are 
about the mitzvos bein adam li’makom 
(between man and Hashem)? For exam-
ple, a person may be very careful to eat 
only kosher food with the best hechsher 
(certification). Does he make the same 
effort to refrain from speaking loshon 
hora? Is he equally cautious about the 
words that come out of his mouth, as he 
is with the food that goes into it? A per-
son may spend a large amount of money 
on a beautiful esrog. Is he equally scrupu-
lous with his money in business dealings? 

RRav Yisrael Salanter fought a campaign 

against discrimination against these mitz-
vos. He founded the mussar movement in 
5609 when he opened a small yeshiva in 
Lithuania. One of the three principles of 
mussar is perfection in Torah observance. 
All of Hashem’s holy mitzvos must re-
ceive equally fair consideration, even 
those bein adam li’chaveyro. This was not 
an easy task, because these mitzvos go 
against negative character traits. How-
ever, Rav Yisrael persevered and created 
a revolution in the Torah world. To this 

very day, we benefit from his work. 
 
Kinderlach . . . 
Discrimination is horrible! Let us all fight 
it! Never treat any mitzvah unfairly! 
Parashas Mishpatim is a great place to 
begin. It contains 36 mitzvos bein adam 
li’chaveyro. Study them carefully. Learn 
their halachos (laws) and observe them. 
Treat them with the same respect and 
seriousness as you do the mitzvos of kash-
rus, shofar, and Shabbos. That is the way 
of the Baalei Mussar, those who strive for 
perfection. Emulate them. Rav Yisrael will 
be very proud of you. 
 

UUppoonn  WWhhoomm  DDoo  
YYoouu  RReellyy??  

““SShalom my dear wife, Esti! I’m 

home.” 
“Shalom, Moshe! It is so good to see you! 
I did not expect you home so soon.” 
“Well, there is a good reason for my 
coming home early from work today.” 
“Is everything okay?” 

“Esti, please sit down.” 

Esti sits down with a 
worried look on her face. 

“I lost my job.” 
“What?!? How can it be? 
You have been working for 
the same company for ten 

years! They really value you 
and your work. What 

happened?” 
“The company went bankrupt and closed 
down. Everyone lost their jobs.” 
“What are we going to do? We have a 
family to support.” 
“I know. We are in a difficult situation. 
However, I have an idea.” 

Moshe walks over to the bookshelf, takes 
two sifrei Tehillim in hand, opens to chap-
ter 146 and begins praying. 

“‘Halleuka! My soul will praise Hashem!’ 
My tribute does not come merely from 
the lips and outward, rather from the 
depths of my soul!1 ‘I will praise Hashem 
with my life. I will sing to my G-d as long 
as I live. Do not rely on noblemen (peo-
ple in positions of power); in man who 
has no salvation.’ The Malbim relates the 
reason why we are commanded not to 
trust in nobles. A man of flesh and blood 
has no koach (might) of his own to save 
someone. Any power that he does have 
comes totally from the Almighty. The 
Radak adds that Hashem even puts the 
desire into the heart of the noble to help. 
Therefore, why rely upon the servant? 
No human being can help or save with-
out Hashem. The salvation is His, and we 
are just His agents. Therefore, go straight 
to the source to state your plea. ‘When 
his spirit departs, he returns to the earth, 

on that day his plans all perish.’ The Mal-
bim explains that even if man did have 
the koach to save, he could die any sec-
ond, and his plans die with him. How can 
you trust in someone so frail? Rely only 
on the Eternal, the All powerful. ‘Trust in 
the G-d of Yaakov, Hashem.’“ 

““TThis is so inspiring, Moshe. Why is 

Hashem called the G-d of Yaakov?” 
“The Medrash (Bereshis Rabba 68:2) re-
lates that Yaakov was traveling to the 
house of Lavan with no possessions (Eli-
faz, the son of Eisav had stolen everything 
he had). To Whom did Yaakov turn for 
help? ‘I raise my eyes to the mountains, 
from where will my help come?’ Eliezer 
came with gold jewelry to bring Rivka to 
my father. What shall I do? I have noth-
ing to betroth a wife. ‘My help is from 
Hashem, Maker of heaven and earth’ 
(Tehillim 121:1,2). Indeed the Torah itself 
testifies that Yaakov trusted Hashem, ‘Be-
hold, I am with you and I will guard you 
wherever you go’ (Bereshis 28:15).” 
“Moshe, we need not worry. Hashem is 
with us.” 
“Yes, Esti. He is All Powerful; He makes 
heaven and earth, the sea and all that is 
in them. He guards the truth forever. The 
Radak relates that He alone has always 
proven dependable and faithful, for there 
are no limits to His essence and power. 
The psalm then goes on to list the Merci-
ful One’s chassodim (acts of kindness). He 
performs justice for the oppressed; He 
gives bread to the hungry; He releases the 
imprisoned, gives sight to the blind, 
straightens the bent, loves the righteous, 
and protects strangers. He encourages the 
orphan and widow, while thwarting the 
plans of the wicked.’” 
“Moshe, we have nothing to worry about. 
Hashem is in control. Losing your job is 
just a test. We will place our faith and trust 
in Him, pray, do teshuva, acts of kindness, 
and wait for His salvation. ‘Hashem will 
reign forever; your G-d, Tzion, throughout 
all generations, halleluka!’” 
 
Kinderlach . . . 
Do you recognize this psalm? We say it 
every morning in Pisukei DiZimra after 
Ashrei. It acclaim’s G-d’s loving care as 
experienced by each Jew in his own life. 
We all have our challenges and tests. To 
Whom do we turn? Who do we rely 
upon? Not flesh and blood. He has no 
power to save, and even if he did, he 
could lose it any moment. Rather, we put 
our faith in the Eternal, All Powerful G-d 
of Yaakov. He saved our ancestor from 
Lavan, and took his descendants out of 
Mitzrayim. He has done countless chasso-
dim for our nation throughout the gen-
erations. He is the Ruler of the universe 
and will reign forever and ever. Praise 
Him – Halleluka! 

1 Siddur Iyun Tefillah 
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Upstairs 
ואלה המשפטים אשר “ 21:1
 ”תשים לפניהם
“And these are the 

judgments that you shall place before 
them:” Rashi tells us that this Parshah of 
Mishpatim is connected to the previous 
Parsha of the Mizbe’ach.  We know that 
everything that the Torah does is 
purposeful, with lessons to learn.  What 
do we learn from the juxtaposition of the 
Parshah of the Mizbe’ach?    
 Immediately preceding the 
Parsha of “Mishpatim” the Torah says, 
ולא תעלה במעלת על מזבחי, אשר לא תגלה “
 You shall not ascend My“ – ”ערותך עליו
Altar on steps, so that your nakedness 
will not be uncovered upon it.”  Then the 
Torah says, “  ואלה המשפטים אשר תשים
 These are the ordinances that“ – ”לפניהם
you shall place before them.”  What is the 
relevance of one subject to the other? 
Would the nakedness of the Kohanim 
really be uncovered if they climbed steps 
to ascend to the Altar?  That couldn’t be, 
for it says in 28:42 “ ועשה להם מכנסי בד
 You shall make them“ – ”לכסות בשר ערוה
linen breeches to cover the flesh of 
nakedness.”  The Posuk clearly tells us 
that the Kohanim wore clothing that 
ensures that their nakedness be covered.  
Rather, Rebbe Avina said that the 
juxtaposition of these two Pesukim teach 
us that just as Hakodosh Boruch Hu 
cautions the Kohanim that they should 
not take broad steps on their ascent to 
the top of the Altar, but should walk with 
short strides putting the heel of the 
forward foot adjacent to the big toe of the 
back foot, so does Hakodosh Boruch Hu 
warn the judges of Klal Yisroel that they 
should not take “broad steps” in 
judgment. (שמות רבה) 
 The Medrash tells us that the 
juxtaposition of the Mizbe’ach to the 
Mishpatim teach us that just as when the 
Kohanim needed to ascend the ramp of 
the Altar they were to do so carefully, so 
too the judges must know the importance 
of being careful and deliberate in 
judgment.  When the Kohanim ascended 
the ramp up to the Mizbe’ach, they were 
to walk slowly and deliberately, they may 
not spread their legs as one must do when 
ascending stairs, even though it would 
not actually expose any skin because of 
the clothing being worn underneath – 
because it is suggestive of an exposure 
that is not proper.  Although it is 
important for all to walk and act 

modestly at all times, the holiness of the 
Mizbe’ach demands a level of modesty 
that is not generally required.  Similarly, 
regarding judges adjudicating cases 
according to the laws of the Torah must 
take extra care and deliberation to 
ensure that he comes to the correct 
decision. (שיחות מוסר) 
 When one walks in very small 
steps up a ramp, the ascent is very 
gradual.  It makes the person feel almost 
as if the ramp lifted him up, and not that 
he lifted himself.  However, when one 
ascends by way of steps, each step makes 
him feel that he is closer to reaching his 
goal of reaching the top.  It is his power 
that is propelling him to the top.  The 
Kohen is coming forth to do the Avodah 
of the Mikdash – to perform Avodah on 
the Mizbe’ach.  He is to take slow 
measured steps up the ramp, so that he 
feels that it is not his own power getting 
him to the Mizbe’ach.  The more a person 
feels that he is the one bringing himself 
to Hakodosh Boruch Hu, the weaker is 
his actual connection to Hakodosh 
Boruch Hu.  One must realize that it is 
all from Hakodosh Boruch Hu.  He needs 
to make an effort, and Hakodosh Boruch 
Hu will assist him, but it is really all the 
doing of Hakodosh Boruch Hu.  This is 
really what we must all do in our 
everyday lives – “אשר תשים לפניהם” – 
“That you are to place in front of them.”  
Every person must make a Mishpat, a 
decision, before he takes any action.  Are 
his thoughts for the sake of Hakodosh 
Boruch Hu or is it for his own self-
aggrandizement?  Does it follow the 
ordinances of the Torah?  One must 
always seek to do that which Hakodosh 
Boruch Hu desires of him. (שפת אמת)  
 These letters also spell the 
words, “אלו הם הטפשים” – “these are the 
fools.”  This means to say that one who 
allows the Yetzer Hara to control is a fool. 
 (רבינו אפרים)
 The Torah places the “מזבח” next 
to the Mishpatim – “סנהדרין,” for 
Mizbe’ach represents Tefilah and 
Sanhedrin represents Torah. We are to 
learn that every Yid must have a proper 
balance of Torah and Tefilah. ( ישראל דברי )    
 Why does the Torah place the 
Parshah of “ואלה המשפטים” next to the 
Parsha of “ולא תעלה במעלת” – that one is 
not allowed to go up to the Mizbe’ach on 
steps?  This is to teach us that just as the 
Kohanim were not allowed to “jump” up 

to do the Avodah of the Mizbe’ach, so too 
judges must not “jump” to judgment, but 
must be deliberate in their process. ( 'ר
 (זכריה
  Now we can understand the 
distinct connection between the 
Mizbe’ach and the Mishpatim.  The 
Kohanim wore undergarments to ensure 
that they would not be improperly 
uncovered at any given point in time.   
Nonetheless, the Torah tells us that they 
were not allowed to ascend the Mizbe’ach 
with steps, for by doing so it would 
potentially cause a breach of Tznius. Why 
were the Kohanim not allowed to ascend 
by way of steps, when they were wearing 
clothing which would ensure that there 
would be no breach of Tznius?   

We are being taught here much 
more than how to act when ascending the 
Mizbe’ach and when dealing with 
Mishpatim.  This is meant to teach us a 
lesson for our everyday life – really for 
every facet of our life.  We must learn to 
live our lives in a way always seeking to 
further our Avodas Hakodesh, and to not 
look for short cuts – both in matters of 
Ruchniyos and Mishpatim. That which 
we may have addressed already, does not 
mean we can then act without concern for 
any lack of Kovod Hashem.  The 
Kohanim were in fact wearing clothing 
that would not reveal any part of their 
body that should not be, but that did not 
give them the right to walk up steps.  
Ascending by way of steps would have 
been perceived to be haughty, that they 
are righteous and did what they had to, 
and now they had no more concerns.  
They need not fear any mishaps.  The 
Yetzer Hara always seeks to trap a 
person.  When a person puts his guard 
down for he believes that he has done 
such a good job, that is when he is most 
vulnerable.  The Torah had the Kohanim 
ascend by way of a ramp, so that the 
Kohanim should not become arrogant 
that they are the ones elevating 
themselves.  Instead they were to ascend 
by a ramp, taking small strides, as if they 
are not really the ones ascending, but for 
them to recognize that everything they do 
is only with the help of Hashem.  We 
must serve Hakodosh Boruch Hu because 
we were commanded to, and not because 
it appeals to our intellect and morals.  
May we be Zoche to never be content with 
our level of Ruchniyos, and always strive 
to greater heights.   
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PARSHAS	MISHPATIM	
When	one	sees	the	donkey	of	his	enemy	crouching	on	the	ground	because	of	 its	weight	one	should	stop	and	help	him	to	get	the	
donkey	 back	 on	 its	 feet.	 What	 type	 of	 enemy	 are	 we	 talking	 about?	 Doesn't	 the	 Torah	 prohibit	 to	 hate	 another	 Yid	 in	 his	 heart	
(Vayikrah	19,17)?	The	gemarah	answers	(Pesachim	113b)	that	if	the	person	is	a	rasha	then	one	is	allowed	to	hate	him	as	its	says	in	
Mishlei	(8,13)	that	one	of	the	components	of	Yirash	Hashem	is	hating	evil.	It	is	the	rasha	who	is	the	sonei	of	the	passuk	who	one	is	
not	only	permitted	to	hate	but	is	commanded	to	do	so.		
Tosfos	asks	that	in	Baba	Metziah	32b	the	gemarah	gives	a	scenario	of	a	situation	where	one	encounters	two	people	who	need	to	be	
helped	with	their	animals.	One	is	his	friend	that	needs	his	fallen	animal	to	be	unloaded	from	its	overbearing	weight,	and	the	other	is	
his	enemy	who	needs	help	to	place	a	load	on	top	of	his	animal.	The	question	at	hand	is	who	deserves	the	priority	of	his	service?	His	
friend's	animal	is	also	suffering	in	this	encounter	under	its	burden	and	it	also	involves	צער בעלי חיים	besides	the	chesed	to	his	friend.	
Yet	the	Chazal	tell	us	he	should	help	his	enemy	reload	even	though	the	animal	is	not	suffering	at	all.	The	reason	being	 	.לכוף את יצרו
By	helping	his	enemy,	he	has	gained	the	opportunity	to	work	on	correcting	his	middah	of	hating	another	Yid.	But	Tosfos	asks	that	the	
character	that	the	passuk	describes	as	a שונא	prescribes	a	mitzvah	to	hate	him.	If	it	is	a	mitzvah,	then	what	does	it	mean	to	work	on	
your	yetzer	harah	and	correct	the	hatred?		
It	is	here	that	Tosfos	renders	an	incredible	insight	into	the	human	being	and	his	psyche.	Since	it	is	a	mitzvah	to	hate	him	for	being	a	
rasha,	that	will	cause	in	return	that	the	hated	person	will	also	hate	the	hater,	as	Shlomo	Hamelech	writes	Mishlei	27	19	 כמים הפנים
	if	and	back	smile	will	it	smiles	he	If	himself.	of	reflection	the	sees	he	pond	a	of	water	the	at	looks	one	when 	לפנים כן לב האדם לאדם.
he	frowns	he	will	see	the	mirror	reflection.	This	same	holds	true	to	hearts.	If	one	harbors	hate	to	another	person	in	his	heart,	the	
hated	will	somehow	pick	up	those	invisible	vibes	and	start	hating	you	as	well,	even	though	the	hater	puts	on	a	good	front	of	smiles	
galore.	Likewise,	if	you	will	genuinely	start	loving	a	person	then	that	person	will	mirror	back	to	you	love.	It	is	interesting	to	note	that	
the	 outside	 letters	 of	 	מים and	 the	 inside	 letters	 which	 are	 	ם וד ם reflect	 the	 same	 gematriah	 of	 each	 letter	 which	 is	 a	 rare	
phenomenon	is	gematriah.	This	reflects	the	truth	of	water	that	it	mirrors	back	exactly	whatever	is	presented	to	it.	So	too,	one	heart	
to	another	will	act	just	like	water	in	mirroring	and	communicating	subliminally	the	same	image	or	feelings.	
Says	Tosfos,	that	since	the	rasha	will	sense	your	hatred	towards	him	communicated	through	your	heart,	he	too	will	start	to	hate	you.	
This	new	feeling	of	hatred	coming	from	him	will	trigger	back	within	your	heart	an	even	heightened	level	of	hatred	than	before,	but	
this	time	unfortunately	not	in	the	form	of	a	mitzvah.	Rather,	the	new	hatred	is	a	personal	one	resulting	from	his	new	hatred	towards	
you.	Because	of	this	new	grown	unwarranted	hatred	that	you	probably	by	now	possess,	the	Torah	commands	you	to	catch	it	in	the	
bud	and	work	on	conquering	and	uprooting	it	from	forbidden	territory.	The	method	of	this	correction	is	by	going	out	of	your	way	to	
prioritize	helping	your	enemy	which	will	rid	you	of	your	extra	acquired	hatred	towards	him	even	though	it	just	might	be	a	fraction's	
worth.	
This	explanation	gives	some	insight	into	understanding	the	Chazal	that	the	Bais	Hamikdash	was	destroyed	due	to	sinas	chinam.	Why	
did	our	Chachamim	use	this	 term	chinam	which	means	 for	no	reason.	No	one	really	hates	 for	no	reason	but	rather	 for	an	 invalid	
reason.	 However,	 the	 interpretation	 could	 be	 that	 Chinam	 Hatred	 is	 the	 hatred	 that	 is	 created	 through	 feelings	 that	 are	
communicated	by	Heart	Talk.	The	Rasha	is	hated	and	now	harbors	in	his	heart	hatred	towards	his	hater.	It	is	very	possible	he	might	
not	have	an	inkling	why	he	dislikes	this	particular	fellow	and	he	is	unaware	that	it	stems	from	his	own	evil	doings	of	being	a	rasha.	
The	hater	of	 the	 rasha	 now	acquires	extra	hate	 for	 the	 rasha	 but	 this	 is	 for	no	 real	 reason	only	because	his	heart	 feels	 the	hate	
coming	 from	 the	 hated.	 His	 new	 added	 hate	 is	 absorbed	 in	 the	 mitzvah	 reservoir	 of	 already	 hating	 a	 rasha,	 thereby	 making	 him	
unaware	of	his	new	addition	of	sinah	which	thereby	blocks	his	new	obligation	to	eradicate	his	newly	formed	personal	hatred.	This	is	
also	Sinas	Chinam.		
From	this	one	realizes	the	profundity	of	calling	character	traits	Middos	which	translate	as	measurements.	Even	if	one	has	a	mitzvah	
to	 hate	 it	 must	 still	 be	 measured	 and	 not	 include	 more	 than	 required	 by	 the	mitzvah.	 A	 glaring	 example	 of	 this	 is	 found	 by	 the	
Shevatim	and	 their	hatred	 to	Yosef.	The	brothers	saw	that	 their	 father	 loved	Yosef	more	 than	all	of	 them	so	 they	hated	him	and	
could	not	speak	in	peace	with	him.	He	then	told	his	brothers	his	dreams	and	they	added	on	hatred	towards	him.	In	most	people's	
Middos	Management,	if	we	will	unleash	what	we	think	as	deserving	hate	and	animosity	towards	someone	for	hurting	us	we	leave	no		
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room	to	add	on	any	more	hatred	or	resentment.	The	Shevatim	in	their	holiness	and	Tikkun	Hamidos	meted	out	hate	with	exactness	
according	to	the	severity	of	the	"infraction"	leaving	room	to	give	another	dose	of	hatred	if	be	needed.	Yes	this	word	conveys	to	us	
that	our	reactions	that	warrant	the	usage	of	middos	such	as	hate	includes	even	increasing	measurements	"in	fractions"	of	hate.	If	
you	only	need	a	hammer	to	accomplish	the	job,	bringing	out	an	emotional	outburst	of	a	steamroller	is	an	inappropriate	reaction.			
In	this	message	of	Mussar	of	Shlomo	Hamelech	lies	also	the	key	to	the	geulah	and	Moshiach.	כמים פנים אל פנים כן לב האדם לאדם.	If	
one	takes	twice	the	word	פנים	the	gematriah	360	and	לב	twice	is	gematriah	64.	Together	they	add	up	to	424	the	gematriah	of	 משיח
	communicated	way,	same	the	in	chinam	ahavas	by	rebuilt	be	will	it	chinam,	sinas	from	destroyed	was	Hamikdash	Bais	the	If	.בן דוד 
by	Heart	to	Heart	Love	subliminally.	The	Ari	Hakodesh	writes	that	before	davening	which	is	called	Avodah	of	the	heart,	one	should	
accept	upon	himself	to	fulfill	the	mitzvah	of	ואהבת לרעך כמוך.		
The	Alter	from	Slabodka	would	remark	on	this	Tosfos,	just	look	at	the	mitzvos	on	which	the	Torah	turns	on	a	blind	eye	in	order	to	
uproot	 a	 bad	middah	 that	 one	 possesses.	 Recently,	 I	 came	 across	 a	din	 in	 the	Hilchos	Lashan	Harah	 that	 is	 mind	 boggling	 but	 it	
shares	the	same	theme	as	the	above.	Reuvain	inquires	from	Shimon	about	the	character	of	Levi,	either	for	the	purpose	of	a	shidduch	
or	a	business	deal.	Shimon	had	a	bad	experience	with	Levi	in	the	past	and	harbors	animosity	because	of	it.	Even	though	the	lashon	
harah	about	Levi	 is לתועלת	and	beneficial	 for	Reuven	to	hear	and	would	not	be	prohibited,	but	since	Shimon	possesses	hatred	to	
Levi	he	is	prohibited	to	say	anything	bad	about	his	character	even	if	the	larger	part	of	the	motivation	is	for	תועלת.	By	not	relating	this	
information	he	transgresses	לפני עור לא תתן מכשול	placing	a	stumbling	block	in	front	of	a	blind	person	for	which	he	will	be	punished	
for.	 But	 what	 is	 Shimon	 supposed	 to	 do	 if	 his	 hands	 are	 tied	 and	 he	 is	 prohibited	 to	 relate	 the	 information?	 The	 truth	 is	 he	 still	
remains	with	a	choice.	The	solution	is	to	change	his	feelings	about	Levi,	rid	himself	of	any	hurt	and	hatred	and	then	he	is	permitted	
to	tell	Reuven	the	 information.	Like	the	sonei	above	he	must	preserve	the	sinah	he	possess	 for	the	rasha	but	nevertheless	at	 the	
same	time	rid	himself	of	the	sinah	that	becomes	personal.	
Chazal	 say	 in	 Kiddushin	 28b אמירה לגבוה כמסירה להדיוט	 that	 one	 who	 donates	 verbally	 to	 Hekdesh	 to	 the	 Bais	 Hamikdash,	 is	
tantamount	to	a	person	handing	an	object	to	another	person	who	made	an	acquisition	thereby	deeming	it	a	complete	transaction	
not	revocable.	
I	would	like	to	interpret	this	Lahson	to	fit	the	foundation	that	Shlomo	Hamelech	taught	us	כמים פנים אל פנים כן לב האדם לאדם.	 In	
Hilchos	Hekdesh	donating	to	the	Bais	Hamikdash	with	the	desire	and	thought	in	one's	heart	is	already	a	done	deal.	This	is	derived	
from	the	passuk	by	building	the	Mishkan	כל נדיב לב	one	who	donates	with	his	heart.	So	the	word אמירה	is	not	limited	only	to	verbal	
speech	 but	 even	 to	 a	 thought	 as	 the	passuk	 says	 	ודובר אמת בלבבו (Tehillim	 15,2).	 This	 is	 how	 the	 Maharsha	 (Makkos	 24	 Rashi)	
explains	the	episode	with	Rav	Safra	who	was	once	davening	and	a	merchant	approached	him	for	a	purchase	and	offered	him	a	price.	
Rav	Safra	did	not	respond	because	of	his	tefillah.	The	merchant	offered	a	higher	price	and	he	was	still	met	with	silence.	The	buyer	
thought	erroneously	that	each	episode	of	non	response	was	because	the	price	was	not	high	enough.	The	scenario	kept	on	happening	
with	the	price	going	higher	until	Rav	Safra	finished	and	said	in	my	heart	I	agreed	to	your	first	offer,	it's	yours.	The	Maharsha	explains	
Rav	 Safra	 lived	 his	 life	 in	 the	 lofty	 Hekdesh	 arena	 where	 even	 thoughts	 of	 the	 heart	 are	 tantamount	 to	 a	 physical	 and	 verbal	
commitment.		
Chazal	are	therefore	saying	that	with	Hekdesh,	the	amirah	which	is	in	the	heart	is	what	you	are	really	communicating	to	someone	
else.	You	could	put	on	a	great	act	but	your	heart	will	be	sending	your	true	feelings	to	another	person.	In	short	form	the	Chazal	are	
telling	us	that	your	true	feelings	towards	another	person	will	be	communicated	subliminally	to	that	person.	You	are	not	really	faking	
him	or	her	out,	only	yourself.	Heart	to	heart	communication	is	a	reality	and	a	game	changer	in	relationships	and	therefore	a	major	
concern	in	Tikkun	Hamiddos	and	Avodas	Hashem.	
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  לרפאות לרופא רשות שניתנה מכאן -" ירפא ורפא"

   ברופאים קדימה - הרופאים רפואת ענייני

 מעדות א"ספי ראה, עדיף שגוי כתוב ם"ברמב ?עדיף מי, חילוני ואחד גוי אחד מומחיותם דרגת אותו שניהם רופאים' ב ויש בניתוח צורך יש
  .ט"ה

 הזה בסגנון ניתוח שעושה ממנו מומחה פחות נוסף רופא ויש, לתחום ביותר הגדול המומחה מנתח רופא ויש, רציני ניתוח לעבור זקוק פלוני
  .עדיף החבר? עדיף מי, מילדות חברים הם כי, איליו מסור מאד – השני והוא, ממש

  המחלות של קדםומ וגילוי בדיקות

 משתנים והזמנים הרפואה שיטות. מחלות לגילוי מקדימות בדיקות עריכת: מיצרים ללא לכאורה בהם שולטים שהרופאים ואחראיות מורכבות שאלות
  .נים שחלפומתשובותיו של רבנו במשך הש דמא אפשר להשכיל הרבה כללי באופן, אבל, לתקופה מתקופה והדרכות מתשובות ללמוד קשה ולכן מהר

  .והבלים שטותים? האם, בריא שהוא לוודא בדיקות לעבור רק, 40 וצעיר כבן בריא הוא אבא ת בדיקות,קופת חולים שולחת לו הזמנה לעשו 

 לגלות כדי מסוים באופן לנשים וגם לגברים העור על פשוטה בדיקה לעשות צורך ויש אפשר שהיום אומרים רופאים. ס"תש כסלו ז"כ מקץ' ב
 אינו אך, לעשות יכול הוא. רבה להיות יכולה והתועלת מאד פשוטה היא הבדיקה. שמרפאים אחוז 99 ואז, מוקדם באופן' המחלה' את ו"ח

  .מחויב

  .לעשות יכול בוודאי ]נערווין[ בעצבים הוא ואם, שרוצה איך? לעשות ראוי האם שואל הוא

 האם, ההיא המחלה של, טוב לא דבר ו"ח שאין לברר בדיקה לעשות מסוים בגיל ממליצים רופאים. א"תשס תמוז ח"כ מ"מט' בה שאלתי שוב
  '.ה פתאים שומר? הישרה ההנהגה ומה .שרוצה ואיך, חיוב שאין ודאי דין פי על? לעשות

  .הראש את מבלבלים הם? זאת לעשות האם. מחלה יש האם לגלות בריאים לאנשים מוקדמות בדיקות מיני כל מייעצים רופאים

 אפשר זה ידי ועל בדיקות לעבור 45 בן מאד וכדאי, ל"רחמ צעירים ולאנשים מחלות הרבה כך כל שיש שהיום אומרים רופאים. ט"תשנ שבט ב"כ
  .בדיקות שפחות מה? בעיות הרבה לחסוך

 בכהאי גם מחויב אינו? בדיקות יעשה לא כזה גם האם' וכדו סוכר או דם לחץ היה שלהם שלאבא הללו כמו סיכון קבוצת שמוגדרים כאלו יש
 לגבי אלא, סיכון בקבוצת הוא אם אפילו, בריאים שאינם דברים וישתה שיאכל הכוונה אין. ה.א .חלאים עצמו על מביא בדיקות ידי על. גוונא

  .בדיקות

  .בדיקות יערוך שאז, טוב לא מרגיש באם הדבר שונה רבנו הוסיף אבל. שיעשה אז נרווייז הוא אם? אפשר אבל, מחויב שלא הכוונה האם

  ותעתועיהם ההומוטרפיה טיפולי

 שעל הומאופתית רופאה ויש. שעה לחיי - הסוף את משהה רק לריפוי זה ואין כימותרפיה והתחיל בכתף סרטן לו שיש פלוני בענין. ס"תש שנת
 חודשים' ב לפני הכימותרפיה את הפסיק הוא ולכן, שלה לדרך סתירה הוא שכימותרפיה טוענת אך, רפואה מבטיחה היא מהטבע דברים ידי

 והמחלה, התהליך כך כי להמשיך אומרת והיא, היד על השליטה את ואיבד, אדום והמקום, נוראים ייסורים לו יש ועתה שלה טיפול והתחיל
 אחד, עוזר לא כלל בדרך טבע דברי כי, כימוטרפיה להפסיק צריך היה לא הוא? לכימותרפיה לחזור או להמשיך האם, לעשות מה, מהגוף יוצאת
 לכימותרפיה לחזור אפשר אם. שימות עד תאמר היא כך, התהליך שכך שאמרת ומה. ימשיך איך גרוע יותר שנהיה וכיון, שעוזר אפשר לאלף

  .שיחזור

   רפואי טיפול לקבל חולה לאלץ כוח להם יש והאם כמה עד הרופאים כוח

 מבואר ב"ה א"פ שקלים בתוספתא? אופן בשום מסכים ואינו מהרגליים אצבעות' ב לו לקטוע ומוכרחים נפש פיקוח שזה סבורים הרופאים
  .אותו שכופין

  .ידו בכתב ל"הנ את רבנו וכתב, לו יכתוב רבנו אם רק, איש של דבריו ומקבל מאמין אינו הוא

 האם, זו לדעה מסכים' שיחי פירר א"ר וגם, בסכנה הוא רגלו מקצת יחתכו לא שאם אומר רופא, בדעתו צלול כך כל ולא זקן אביו, ל"חו תושב
. רשות צריך לא? לשם לשלוח האם ,ישראל בארץ הוא 120 לאחר - לעתיד שקנה המקום, הרגל עם לעשות ומה, לא או ממנו רשות צריך
  .ענין יש רוצה אם אך, חיוב אין הרגל ולגבי

 סכנה הוא - לקטוע שלא לצד נוטה והדבר, סכנה גם יקטעו ואם סכנה יש יקטעו לא שאם אומרים והרופאים נמק מחמת רגל לקטוע בענין
  .אחוז 10 על אחוז 90 כגון לקטוע לצד ברור נוטה כן אם אלא, עדיף תעשה ואל שב? יותר

 דברי פי ועל נשמתו' ה שיקח להתפלל לו מותר האם ושואל, בביתו סגור שנים ועשר, פחדים של הנפש במחלת שנחלה, גדול מצוין בחור
 שיחיה לו אפשר ואי הרבה בחליו החולה שמצטער כגון שימות החולה על רחמים לבקש שצריך פעמים ק"דה בעיני נראה. מ דף בנדרים ן"הר
  .מרופאים רפואה לבקש ללכת הרב שיורהו קודם עדיף אולי אכן, ושנותיו חייו את חכם לתלמיד לתת רוצה או, שם' עי' וכו

 .ברופאים ושידרוש, בריא שיהיה ושיתפלל, ן"הר לדברי שייך לא זה כי לו לומר צריך

 אמרו הרופאים, חודשים כמה חולים בבית ושהתה חריף זיהום היה לאמו, רבות שנים לפני כי, )בשמו נקבתי( חכם תלמיד בשם לרבנו אמרתי
, אחר לרופא ואומר באנגלית מדבר) הפרופסור בשם נקבתי( הפרופסור כיצד שמעה גם היא. ממנה להיפרד חלציה יוצאי באו וכבר, תמות שוודאי
   – לה ואומרת אליה באה שלה שסבתא חלמה היא. במחלתה לה היה בדיוק מה לדעת כדי הגופה את מיד שתנתחו מסתבר תמות היא כאשר
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 משפטיםפרשת  318 'גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 פשט על הפרשה
  מחלה והסרתי מימיך ואת לחמך את וברך אלהיכם' ה את ועבדתם"

 (כג, כה) "מקרבך
לחמך את ובירך כ"ואח מחלה והסירותי להקדים ל"הו דלכאורה קשה

בימי' ב' ח בתענית דאיתא מ"עפ ל"וי. מפרנסה טפי ועדיף חשיב דבריאות
לא אתרתי רחמי ניבעי נעביד היכי אמרי ומותנא כפנא הוה נחמני בר ש"ר

בר שמואל' ר להו אמר ניסבול וכפנא אמותנא רחמי ליבעי אלא אפשר
דכתיב דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יהיב דכי אכפנא רחמי ניבעי נחמני
]חיים אדם לבני נותן שובע י"ומפרש[ רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח
והסירותי וממילא מימיך ואת לחמך את וברך הפסוק כונת דזהו ל"י ז"ולפי
 .דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יהיב דכי מקרבך מחלה

 (כד, א) "ישראל מזקני ושבעים"
יאמר שלא הללו זקנים של שמותם נתפרשו לא למה ר"ת' א ה"כ ה"בר

י"ומפרש, ומידד כאלדד פלוני ואביהוא כנדב פלוני ואהרן כמשה פלוני אדם
שאשמע ואהרן כמשה ופלוני פלוני וכי שבימיו דין בית על אדם יאמר שלא
כאחד הוא הרי ואהרן כמשה אינו אם לו אמור נתפרשו שלא עכשיו לו

את כותבת התורה היתה אם וכי ב"וצ. הם מי יודע שאינך זקנים משאר
כתוב היה שאם ל"וצ. לא ומי הגדול מי יודעים היינו האם שמותיהם
של מהותו על ומרמז אומר שהשם משמותיהם יודעים היינו שמותיהם

הוה מאיר רבי' ב ג"פ וביומא גרים דשמא' ב' ז בברכות ל"שאחז כמו האדם
אמנם, ש"עיי בשמא דייקי הוו יוסי ורבי יהודה רבי גם ולבסוף בשמא בדיק
כיון מ"מ אבל שמותיהם מפורט) ו"תשל רמז בהעלותך בפרשת( ש"ביל באמת
 .ק"ודו, שמותם את לדרוש א"א בפסוק נכתבו שלא

)(כל משאלותיך  עלי שי"ח 
 ''?בדרך לחשוב מה על''                            

 מצות לקיים מנסה אני הזמן כל: בפיו שאלתו, שמים ויראת בתורה לגדול אמיתי רצון עליו ניכר, צעיר בחור נכנס השבוע הימים באחד
 מסוגל הגמרא דף ליד כשאני ורק, בנסיעה או ברחוב בלכתי ריכוז שום לי אין, מאוד לי קשה אבל, בדרכים בלימוד ולהרהר', בדרך ובלכתך'

 ?עיצה לרב יש האם, מזה רחוק אני בדרכים אבל, ללמוד
* 

 :מילים כמה להקדים עלינו, א"שליט רבינו לו שהשיב מה שנרשום לפני
 עושות שברכותיו הוא זוכה סופי אין בעמל שנלמדה בתורתו, התורה מרחבי בכל ועיון בבקיאות גדלותו ברום לכל שנודע, א"שליט רבינו
,  הפסוק נאמר התורה שעל:) ח"י מגילה' (הגמ וכדברי, הקדושה מהתורה רגע להסיח שלא, דעתו על עומדו מיום מאוד הקפיד, בשמים רושם

 ספר כאילו, תורה בדברי תפוס הוא מקום ובכל, עת בכל, מצב בכל. ואיננו - לרגע הדעת את מסיחים רק שאפילו, ואיננו בו עיניך התעיף
 .זו שאלה על לענות בכדי ממנו מתאים יותר אין. לפניו פתוח
 הוא' ברחוב תלך אל' או' מקום לכל קטנה גמרא איתך תיקח' או' תתאמץ' לו ענה לא הוא, מאוד פשוטה היתה להבחור רבינו של עצתו, ובכן
 כל, אמוראים שמות או, חומשים שמות, מסכתות שמות על תחשוב, עיצה לי יש, בלימוד לחשוב מצליח לא אתה אם: פשוטים דברים: לו אמר

 !תורה דברי בכלל זה
 ! שבפשטות הגאונות. בשלימות להתעלות ולהמשיך, בה לעמוד שיוכל תשובה עם יצא הוא. זהרו הבחור פני

* 
 :אחר לענין הדברים את רבינו הרחיב, הבחור כשיצא
  בטלים דברים על? יהרהר הוא מה על, רגעים כמה אורך זה נרדם שהוא עד אבל, ולישן לחזור ודעתו, הלילה באמצע מתעורר ואחד פעמים

 .  תחילה התורה ברכות צריכים אלו - תורה דברי על, בחשבון בא לא בודאי - חולין של
 דברי לא גם אבל, ממש תורה דברי לא שזה, מסכתות שמות, ואמוראים תנאים שמות על לחשוב, א"שליט רבינו הוסיף - עיצה חשבתי ואני

   !...תורה של מענינים זה כי, בטלה של חולין
שלוםב שבת   ברכת 

גולדשטוףיצחק

 בדידי הוי עובדא
 

 א"שליט שלמה' ר הגאון רבינו בן סיפר

 לך מצטט כשמישהו לו אמר רבינו שבילדותו

  בפנים הספר תפתח אלא לו תאמין אל פסוק

' תוס שכשלומד הדריכו וכמוכן, ותראה

  בפנים לפתוח צריך אחרת' גמ מביא' והתוס

 הרבה ז"עי. א סיבות ומשתי ולראות 'הגמ

  ידיעה מקבלים ז"שעי. ב' התוס מתבאר יותר

 .ס"בש רחבה
 

....  בכולל שלומד וסיפר לרבינו נכנס אברך

  שהורה, [רבינו של בעצתו עמוד יום כל ולומד

  לו אין אבל] טעמים כמה מפני כן לו

  איך כרצונו שילמד לו הורה רבינו. חברותא

  שיעור אין לתורה רבינו לו ואמר. שמרגיש

 ללמוד ואפשר, יום דף מאה ללמוד אפשר

 .ביום עמוד

 

 

 נודב   זה גליון

 ידידנו החשובלהצלחת 

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
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השיחה כפתרון בעיות פרק ט'
בהתמודדות שלנו עם מתח ולחץ, הזכרנו שעיקר 
הדגש צריך להיות: איך לא "להזמין" ולא "למשוך" 
ללא  כולנו  כמעט  מתח.  של  חדשים  מצבים  אלינו 
צעיר  מגיל  בעיות.  אלינו  "מזמינים"  לב  שימת 
התנסינו להיות "מכורים" למתח, לדרמות ולאדרנלין. 

שהגוף  ביוכימיים  חומרים  "מייצר"  תמידי  מתח 
להיות  יכולים  כשהחיים  גם  ולכן  אליהם,  מתמכר 
אנחנו  אז"-  "דווקא  לפעמים  ואולי  ורגועים,  שלווים 
או  מוצאים,  גם  כלל  ובדרך  במודע-  לא  מחפשים, 

מייצרים, לחצים ומתחים חדשים. 

לפעמים אנו כל כך "שקועים" בתוך "סרט המתח" 
דרוש תהליך של  מזה  לצאת  וכדי  לעצמנו  שיצרנו 
כי "דרך חיים רגועה"  "גמילה" עם כל הכרוך בזה, 
הטיפול  יומי.  יום  ותרגול  שינוי  מודעות,  דורשת 

והשינוי, לא יהיו מיידים ונדרש התמדה והשקעה.

לחץ/מתח נפשי - הטיפול

משפט "סיני עתיק" אומר: "משימתך בחיים- אינה 

רק  אלא  רגוע,  להיות  לי  יגרום  מה  אחר  לחפש 
שבנית  בתוכך  המחסומים  כל  את  ולמצוא  לחפש 
"ה'  אחד:  צדיק  פעם  שאמר  וכמו  הרוגע"  כנגד 
רוצה  רק  הוא  לך,  ויעזור  עוזר  עזר,  בוודאי  יתברך 

שתפסיק "להפריע" לו לעזור לך"

הוא  נפשי  מתח  או  נפשי  לחץ  בתופעות  טיפול 
ובסיבות שמייצרות את הלחץ נפשי  טיפול במקור 
הגורם  את  אף  ולעיתים  בחיינו,  הנפשי  המתח  או 

המזמין שלהם.

שיכולות  טיפול  ושיטות  כלים  לנו  נתן  יתברך  ה' 
בגויים  "חכמה  בבחינת  האלו  הבעיות  לכל  לעזור 
תאמין". לרפואה יש שיטות טיפול מתאימות רבות 
תרפיות  סוגי  יהודית,  מדיטציה  מודרך,  דמיון  כגון: 
ביותר  הטובה  הטיפול  שיטת  אך  ועוד,  ועוד  שונות 
היא פשוט להיות מודעים למצב, "למנוע" את מקור 

הלחץ והמתח ולעבוד בשיטת "הטיפול המניעתי". 

את השיטה הזו, חיבר ה' יתברך לפני 5779 שנה 
בשעה שברא את העולם וטייל עם האדם הראשון 
קהלת:  במדרש  מובא  וכך  עדן  גן  את  לו  והכיר 

"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון 
ראה  לו:  ואמר  עדן,  גן  אילני  כל  על  והחזירו  נטלו 
שבראתי  מה  וכל  הן  ומשובחין  נאים  כמה  מעשי 
בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 

עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך..."

מניסיון אישי, אני ממליץ על שיטת ההרפיה של 
את  שמשלבת  שליט"א  ארוש  שלום  הרב  מו"ר 
השקפת העולם הטהורה בהסתכלות על מאורעות 
ודרך  המודעות  עם  אמונה,  של  במשקפיים  החיים 
הבעיה  ופתרון  ההתבודדות  בזמן  האישי  הטיפול 

בשלבים, מתוך תקווה עצומה שהכל לטובה.

הדרך הנפלאה הזו כתובה לאורך כל ספרי הרב 
ברחבי  ובהרצאות  הרבים  בדיסקים  ומושמעת 

הארץ- טעמו וראו כי טוב ה'. בהצלחה!

ָאַמר ּתֹוָדה ְוִקֵּבל ִּפּצּוִיים 
ָּפַגׁש אֹוִתי ָאָדם ְוָקָרא ְלֶעְבִרי: 'ְּכבֹוד ָהַרב! סֹוף סֹוף 
ֲאִני  ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ָהַרב. ָהַרב ֹלא ַמִּכיר אֹוִתי, ֲאָבל 
ַּתְלִמיד ֶׁשּלֹו ְּכָבר ַהְרֵּבה ְזַמן ֵמַהִּדיְסִקים ּוֵמַהְּסָפִרים. 
ְּכבֹוד ָהַרב, ֲאַסֵּפר ְלָך ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות...' ְוָאז הּוא ִסֵּפר 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְוָרָאה  ָּגדֹול,  חֹוב  ַּבַעל  ַנֲעָׂשה  ֶׁשהּוא  ִלי 
ֵמַהחֹובֹות  ָלֵצאת  ֶּדֶרְך  ׁשּום  ַהֶּטַבע  ְּבֶדֶרְך  לֹו  ֶׁשֵאין 
ֶׁשָהיּו ְּגדֹוִלים ְמאֹד. ֲאָבל הּוא ָׁשַמע ִּדיְסק ֶׁשִּלי ֶׁשָּצִריְך 

ְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה.

הּוא ִהְתַחֵּזק ְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְוִהְתִחיל ָלִׁשיר 
ְּבֶמֶׁשְך  ַלה'  ָלִׁשיר  ָזָכה  ְוהּוא  ֵמַהִּדיְסק  ֶׁשָּלַמד  ְּכמֹו 
ְׁשָעַתִים ְרצּופֹות: 'ֹלא ֵמִבין ְּכלּום, ֹלא ֵמִבין ְּכלּום, ַרק 
ַמֲאִמין ַרק ַמֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה. ּתֹוָדה ַרָּבה ְלָך ה' 

ִיְתָּבַרְך, ַעל ַהחֹובֹות ֶׁשָּנַתָּת ִּלי...'

טֹוב.  ֹלא  ֶׁשַּמָּצבֹו  ַוַּדאי  ֶכל  ַהּשֵׂ ִּפי  ֶׁשַעל  ֵהִבין  הּוא 
ֲאָבל ַעל ִּפי ָהֱאמּוָנה ְּבַוַּדאי ַהּכֹל ְלטֹוָבה. ָלֵכן ִהְתַחֵּזק 
ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמין  ַרק  ְּכלּום,  ֵמִבין  'ֹלא  ְוָלִׁשיר:  ָלִׁשיר 
ְלטֹוָבה'. ִאְׁשּתֹו ָׁשְמָעה אֹותֹו ֶׁשהּוא ָׁשר ְואֹוֵמר ּתֹוָדה 
ָעֶליָך? ַהּכֹל  'ָמה עֹוֵבר  ַרָּבה ַעל ַהחֹובֹות. ָאְמָרה לֹו: 
ְּבֵסֶדר ִאְּתָך? ַאָּתה אֹוֵמר ּתֹוָדה ַעל ַהחֹובֹות ַהּנֹוָרִאים 

ֶׁשֵּיׁש ָלנּו?'

רֹוָאה  ֶׁשַאְּת  ָמה  ְלִפי  צֹוֶדֶקת.  'ַאְּת  ָלּה:  ָאַמר 
ְּבַוַּדאי ֶׁשַהַּמָּצב ַרע ְמאֹד. ֲאָבל ִאְׁשִּתי ַהְּיָקָרה, ְּכַדאי 
ַאְּת  ְוַגם  ְלִהְתַּבְכֵין'  'ַּתְפִסיק  ַהִּדיְסק  ֶאת  ֶׁשִּתְׁשְמִעי 

ָּתִׁשיִרי  ַאְּת  ְוַגם  ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ֶּבֱאמּוָנה  ִּתְתַחְּזִקי 
ִאִּתי'. ְועֹוד ָאַמר ָלּה: 'ֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות, ֲאִני ַחָּיב ִלְהיֹות 
ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה. ִּכי ַרק ה' ָיכֹול ְלהֹוִׁשיַע 

אֹוִתי ְוַלֲעזֹר ִלי ַּבַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה'. 

ִלְפֵני  ֵאיְך?  ִהִּגיָעה!  ְוַהְיּׁשּוָעה   – ִהְתַחֵּזק  הּוא  ָּכָכה 
ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ָאִביו ָהָיה ַּבֶּכֶלא ַהּסּוִרי. ִּפְתאֹום ִהְתָּבֵרר 
ְוָעָׂשה  ֶׁשֶּיְׁשָנּה ֶּדֶרְך ְלַקֵּבל ַעל ֶזה ִּפּצּוִיים. ָהַלְך ָאִביו 
ֶאת ָּכל ַהָּדרּוׁש ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּפּצּוִיים, ְוָאֵכן ִקְּבָלם. 
ְוָאז ָאִביו ָקָרא לֹו, ְוָאַמר לֹו: ִהֵּנה ְּבִני, ַקח ֶאת ַהֶּכֶסף 
ֶׁשל ַהִּפּצּוִיים ְוֵתֵלְך ּוְתַכֶּסה ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות ֶׁשְּלָך... – 

יר ַהֶּזה ָעַזר לֹו ְמאֹד... ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהּׁשִ

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

טיפש נתפס על עבירה חמורה ונידון למוות, 
שאלו אותו מה הבקשה האחרונה שלך?

 50 מאז  אנגלית,  ללמוד  רוצה  שהוא  אמר 
שנה הוא עדיין לא מת.
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שלא לצער אף יהודי
ר' בנימין היה אחד מתלמידיו של הב"ח, ר' יואל 
אך  צדקה,  ובעל  עשיר  היה  הלה  זיע"א.  סירקיס 
מלבד מצוות הצדקה שהיה נותן היה לומד מידי יום 
הלכות צדקה. וכל מעשי הצדקה של עשיר זה, היו 
כולם על פי עצת הגאון בעל הב"ח. באחד הימים 
זה  "הנה  לו:  וסיפר  המוזג'  'משה  הב"ח  אל  הגיע 
בית המזיגה מהפריץ,  אני חוכר את  עשרות שנים 
יום  יום  גבולי,  את  להשיג  אחד  אדם  בא  ועתה 
ומבטיח  אותו  משדל  הפריץ,  פתחי  על  דופק  הוא 
לו את בית  ובלבד שיחכיר  יותר,  לו שישלם הרבה 
הזה  האיש  "הנה  האיש,  זעק  ורבי!"  מורי  המזיגה. 
יורד לחיי ולחיי בני ביתי, הצילני מן הצרה הזאת!" 
אמר לו הב"ח: לך אל הגביר בנימין שהוא תלמידי, 
ותבקש ממנו גמילות חסד בגופו, שילך אל הפריץ 
אותו  מכבד  הפריץ  כי  באוזניו,  טובות  עליך  וידבר 
ומקבל את דעתו. בא המוזג אל הגביר, ואמר לו את 
כל הדברים ואת דברי הב"ח. העשיר שמע את דברי 
היהודי, והבטיח לו לדבר עם הפריץ, אך המוזג לא 
הסתפק בהבטחת הגביר, והפציר בו מאד שילך מיד 

לדבר עם הפריץ, כדי 
העריץ. יקדימנו  שלא 
התנצל  העשיר  אולם 
ואמר לו: עליך לחכות 
עד  ימים,  מספר 
אשר אסדר את עניני 
הגדול  ביריד  מסחרי 
בלייפציג, כי זמנו עובר, 
את  אסדר  לא  ואם 
הקרובים  בימים  הכל 
הוני.  רוב  את  אפסיד 
המוזג  שמע  כאשר 
העשיר  דברי  את 
ואמר:  לבכות  התחיל 
אם כן הדבר, אנא אני 
בא! הלא העריץ אשר 
גבולי  את  להשיג  בא 
אדם חרוץ הוא, ויבוא 
אל הפריץ ויקפח את 

פרנסתי. החל העשיר לפייסו בדברים ולחזקו בדברי 
לא  היריד,  מן  בבואי  והבטיחו,  ושב  ובטחון  אמונה 
אסור אל ביתי עד אשר אבוא אל הפריץ, וברצון ה' 

וחסדו הגדול אהיה שליח לטובתך. 

***

סיפר המוזג לאשתו את הקורותיו. ועליהם לחכות 
עד   האישה  נזדעזעה  היריד.  מן  הגביר  של  לשובו 
לחמם  את  עיניה  נגד  ראתה  כי  בוכיה,  והחלה 
דברי  ליבה  על  לדבר  המוזג  ניסה  ונשבר.  ההולך 
חיזוק ואמונה. אך האישה המשיכה בבכייה והטילה 
האשמה על בעלה כי הוא אשם בכל האסון אשר 
יקרה אותם חלילה, כי לא היה צריך להניח לגביר 
עד שילך אל הפריץ ויסדר את העניין. וכך עברו על 
המוזג ימי ריב, ובביתו אין שלום ושלווה עד שובו של 
ר' בנימין. כאשר חלפו ימי היריד, קיים העשיר את 

דבריו, בטרם חזר לביתו, סר אל הפריץ ודיבר איתו, 
העשיר  יצא  וכאשר  הפריץ,  בלב  התקבלו  דבריו 
את  עמו  וחידש  למוזג,  הפריץ  קרא  הפריץ,  מבית 

חוזה החכירה לעוד עשר שנים.

***

עברו ימים ושנים, ר' בנימין הגביר נסתלק מהעולם. 
לילה אחד הגיע בחלום הלילה אל בעל הב"ח ואמר 
לו: באתי אליך לספר איך קיבלו את פני בפמליא 
של מעלה אחרי פטירתי, בבואי שמה, מצאתי כמה 
קול  שמעתי  פתאום  הדין,  ליום  מחכות  נשמות 
מכריז   מיד נקראתי לבוא לדין אל המלך, כאשר 
שמעתי את שמי יוצא מפי הכרוז, התחילו ארכובותי 
דא לדא נקשן, אולם חסדי ה' היו עלי ויצאתי זכאי, 
תיכף באו מלאכי שלום והוליכוני בקול רינה ושירה 
להיכלי בגן עדן. שערי גן עדן נפתחו לפני בשמחה, 
בעולם  אותו  לשער  שאין  באפי  עלה  ניחוח  וריח 
סף  על  רגלי  כפות  דרכו  כאשר  והנה  התחתון… 
ראיתי  עדן,  גן  שערי 
פסיעות  פוסע  מלאך 
הוא  לקראתי,  קטנות 
וניצב לשטן  ניגש אלי 
מי  שאלתיו:  בדרך,  לי 
תחסום  ומדוע  אתה 
בפני?  הדרך  את 
אמת  המלאך:  ענה 
ליהודי  טובה  שעשית 
יודע  אינך  אך  המוזג, 
נשפכו  דמעות  כמה 
הישועה,  בוא  טרם 
בין  היו  וכמה קטטות 
שהלכת  עד  הזוג  בני 
שכל  לך  דע  לפריץ. 
האלה  המעשים 
והם  נכתבים,  בספר 
הדין  מבית  דורשים 
לדון  ומשפט,  צדק 
עניתי:   כך.  על  אותך 
לא עשיתי זאת מרוע לב, אלא כדי להציל את כספי, 
אך טענותיי לא הועילו, והחזירוני עוד פעם לפני בית 
בית הדין  הוציא  ודברים  דין  ולאחר  דין של מעלה, 
פסק חדש, שעלי לשבת בשערי גן עדן ולא להיכנס 
פנימה, כמספר הימים אשר המתין המוזג עד שובי 
מהיריד. ומיד שני מלאכים אחזו בי, והביאוני לשערי 
גן עדן, כמה ימים ישבתי שם לא אדע, אך לי היה 
בימים  נצטערתי  שנים,  שם  יושב  אני  כאילו  דומה 
בכל  נפשי  כלתה  במילים.  לתארו  שאין  צער  אלה 
למחרת  מרחוק.  שראיתיו  מנוחתי,  מקום  אל  רגע 
סיפר הב"ח את החלום בפני הקהל ואמר: ראו עד 
שלא  מצווה,  בכל  להיזהר  אדם  בני  צריכים  כמה 
להחמיץ אותה, ועל אחת כמה וכמה במצוות שבין 
אדם לחברו, שחיי בני אדם תלויין בהן, ותמיד צריכים 
להיות מן הזריזין המקדימים למצוות ועל אחת כמה 

וכמה שלא לצער ולא להזיק אף אדם בעולם..

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

אוהב אותך, מחכה לך, רוצה להיטיב לך, והעיקר: 
רוצה לקרב אותך ורוצה לתת לך לטעום מהעונג 
האמתי של החיים שהוא להתענג מקרבתו – אם 
ָהִיית רץ אל ה', הדיבורים היו  ָהִיית יודע את זה 
היה  ה'  עם  שלך  והקשר  מאליהם  ממך  נובעים 

מתחזק והולך ללא שום מעצורים.

בית ספר לאהבה
העברי  העבד  פרשת  את  נבין  זה  פי  על 

שפותחת בפועל את משפטי התורה.

להיות גנב זה אות קלון מבחינה חברתית. אדם 
אותו  דוחים  שכולם  מרגיש  בקלקלתו  שנתפס 
ובזים לו בלבם, קשה לו מאוד למצוא את עצמו 
יכול  אינו  הגנב  אם  תקינים.  חברה  לחיי  חוזר 
לשלם, הוא נמכר לעבד – וזה דבר צפוי ומקובל, 
כמו אחד שאכל במסעדה ולא היה לו מה לשלם, 
אומרים לו בעלי המסעדה שיעמוד וישטוף כלים 
כמה שעות עד שיכסה את העלות של מה שאכל.

והנה, במסגרת זו התורה הקדושה נותנת לגנב 
הזדמנות נפלאה לחזור לחיי חברה בריאים. הגנב 
שפל,  אדם  של  יחס  האדון  בבית  לקבל  מצפה 
– יחס  אבל בפועל הוא מקבל יחס אחר לגמרי 
תנאים  מקבל  הוא  בית,  בן  של  יחס  מלך,  של 
בשרו?  על  לומד  הוא  מה  מועדפים.  ואף  שווים 
הוא לומד שלמרות שעשה מה שעשה, הוא אהוב 
בזרועות  אותו  תקבל  החברה  שגם  ומבין  ורצוי, 
פתוחות והוא מתמלא בתקווה. לאחר כמה שנים 
בבית האדון הוא מוכן לצאת החוצה כי הוא מבין 
לחשוש  מה  לו  ואין  ואהוב  רצוי  שהוא  ומרגיש 

מתגובות הסביבה.

מבחן הגמר
אבל אם במקום זאת הוא מעדיף להמשיך את 
אזנו.  את  רוצעים   – האדון  בבית  "השלוים"  חייו 
 – ההבנה  את  מסמלת  האוזן  בכך?  הכוונה  מה 
בבית  להישאר  מעדיף  העבד  אם  שומע".  "לב 
האדון, זה אומר שהוא לא הבין את המסר. זה לא 
ש'האדון שלך אוהב אותך אבל כולם בחוץ זאבים 
שהאדון  זה  אלא  לא!  אותך'.  לטרוף  שרוצים 
אוהב אותך זה רק משל ודוגמה לכך שה' יתברך 
לך  לתת  רוצה  הקדושה  ושהתורה  אותך,  אוהב 
הזדמנות לחזור לחיים ולתקן, וזהו רק משל לכך 
ויקבלו  אותך  ויכבדו   אותך  יאהבו  מקום  שבכל 

אותך בחזרה.

יהי רצון שנזכה לשמוע את המסרים העמוקים 
של התורה ונבין היטב שכל התורה והמצוות הם 
אהבה אחת גדולה של הבורא אלינו, וכל החסדים 
הבורא  של  גדול  חיבוק  הם  אותנו  שעוטפים 
"אני  לנו:  ואומר  בחיים  פינה  מכל  אלינו  שקורא 
אתי  ותדברו  אלי  שתבואו  ומצפה  אתכם  אוהב 
ותחזרו אלי – ואני אעשה הכול בשביל לעזור לכם 
לחיות את החיים הטובים והמאושרים שלמענם 

בראתי אתכם!"

בברכת שבת שלום ומבורך
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הרע,  לשון  לדבר  עלינו  אוסרת  הקדושה  התורה 
זה,  את  יודעת  הנשמה  גם  זה,  את  יודעים  כולם 
שאין דבר יותר טוב מלשון נקיה. והרווחים בשמירת 
טובים  חיים  אדם  לו  מחפש  אם  עצומים,  הדיבור 
אין ספק שהפתח אליהם נמצא בלשון נקיה מכל 

אבקת רכיל.  

דבר  לומר  לי  השתיקה הזאת, ההתגברות, שיש 
לדבר  אוהב  מאד  שאני  אלמוני  עם  פלוני  על  מה 
אתו ובכל זאת אני לא מזרים את המידע המעכיר, 
גורמת לתחושת התעלות והזדככות הנפש. כך צריך 
אדם לחזק את עצמו, בדרך חיובית, אני לא הולך 
רכיל, אני לא מאלה שגורמים לאנשים לחשוב רע 

על אנשים אחרים, לא מעכיר את מקורות המים.

זה הסור מרע העיקרי שצריך להיות לאדם הרוצה 
לחיות חיים נקיים עם עצמו, לסור מלשון הרע וכל 
גרורותיה, וכך קונה אדם לעצמו שקט,  כך נכנסים 
שמסבב  הוא  האדם  כי  והנחת.  השלווה  לשערי 
כמו  הדיבור,  ידי  על  והעיקר  חייו,  מאורעות  לעצמו 
שאומר רבי נחמן מברסלב על הכתוב "רוח סערה 
האדם  על  העוברות  הסערות  שכל  דברו",  עושה 
באות מהדיבור, כשאדם לא שומר פתחי פיו, הדיבור 
שלו עצמו מסער גופו ונפשו, ויש בני אדם הדנים את 
וחוקרים תמיד על חובות בני  כל אדם לכף חובה, 
אדם, והם כמו ים גועש וקוצף, אך מי שזוכה מוליד 
מכח דבריו חיים, פיו ולשונו מביאים לעולם תקווה 

נחמה אמונה אהבה ואחדותיות.

וכמו בכל דבר בחיים תמיד אפשר לעשות התחלה 
חדשה, כל יום רק להיום, כי בכל יום שאדם מצליח 
לשמור את אנרגיית החיים, היינו את הדיבור שלו, 
זה ריווח עצום שעושה פירות ופירי פירות נצחיים, 
הלך  זה  מכח  והוא  מישהו  ניחמת  או  חזקת  אם 
ועשה כמה פעולות טובות זה הכל תוצר של הדיבור 

שלך, הדיבור שלך הוליד חיים.

לימוד  שעמל  הרמב"ם  שאומר  הטעם  גם  זה 
גדול  עניין  שיש  היינו  הקריאה,  עמל  הוא  התורה 
לקרוא את התורה לא רק במחשבה אלא להגות 
בקול רם את הלימוד, כי אותיות לשון הקודש הם 
כדי  ותוך  רם  בקול  לומד  וכשאדם  חיים,  מקורות 
לימוד הוא נושם נשימות אזי אותיות התורה נכנסות 
לקרבו ומחדשות לטובה את כל מערכות גופו ונפשו, 
"ודברת  יום  בכל  חיים  תורת  לנו  כן ממליצה  שעל 
זו  ובדרך  חכמה,  ודברי  תורה  בדברי  שנדבר  בם" 
לנו  יגרום  בעצמו  וזה  ולעולם,  לעצמנו  חיים  נביא 
ומרמה,  שקר  מכל  הרע,  לשון  מכל  לברוח  לבחור 

מכל חנופה, 

ָׁשְוא"  ֵׁשַמע  א  ִתּׂשָ "ֹלא  הפרשה  אומרת  זה  ועל 
שלא תבזבז את אנרגיית החיים שלך על שמועות 
הדברי  הכח  עם  אמרה,  ההיא  עשה  ההוא  שווא, 
כי  ולזולתך,  לעצמך  חיים  להביא  יכול  אתה  הזה 
מוצאי מצא חיים, ועל זה בעיקר אנו אומרים אשר 
היינו שבכח  לשון,  ורוממנו מכל  עם  בנו מכל  בחר 
בפסח,  שהיה  כמו  לעולם,  גאולה  להביא  דבורנו  

שהפכנו את הפה הרע לפה סח.

מדיני הדלקת נרות שבת

במצוות  שזהיר  מי  של  השכר  מה 
הדלקת נרות שבת?

בגמרא מסכת שבת )דף כ"ג עמוד ב'( מובא שאדם 
תלמידי  לבנים  זוכה  שבת,  נרות  במצוות  הזהיר 
בנר  להשתדל  שצריך  המפרשים  וביארו  חכמים, 
שבת ובנר חנוכה לעשותו יפה, כגון שידליק בשמן 
זית דווקא, ויעשה פתילות עבות ויפות שיהא השמן 

נמשך אחריהן.

ובזוהר הקדוש )חלק ג' דף קס"ע עמ' א'( האריך בשבח 
לאור  זוכה  זה  ידי  שעל  וכתב  שבת  נרות  הדלקת 
רע"ב(  סימן  החסיד  יהודה  )לרבי  חסידים  ובספר  עדן.  גן 
לו  מצאו  ולא  ימים,  שהאריך  באחד  "מעשה  כתב 
שום זכות, אלא שלא היה מדליק בחלב בערב שבת 
רס"ג  )סימן  ערוך  פסק השלחן  וכן  זית".  בשמן  אלא 

סעיף א'(. 

כמה נרות צריך להדליק לכבוד שבת?
נהגו  אמנם  אחד,  נר  בהדלקת  די  הדין  מעיקר 
ואחד  "זכור"  כנגד  אחד  נרות,  שני  לעשות  להדר 
כנגד "שמור". וטוב לשזור את כל אחת מן הפתילות 
בזה  ויש  אחת  לפתילה  ולעשותו  פתילות  משתי 
סוד. ספר דבר בעיתו )חלק א' דף ס"ב עמוד א'(. ויכולים 
מהמקובלים  ויש  נרות,  יותר  ולהדליק  להוסיף 
עולים  שבעה  כנגד  נרות  שבעה  להדליק  הנוהגים 

לספר תורה שהם כנגד שבע ספירות. שער הכוונות 
)דף ס"ז עמוד א'(.

את  "להכין"  המצוה  מוטלת  מי  על 
הנרות להדלקה?

הנרות,  ותיקון  הכנת  מצוות  מוטלת  הבעל  על 
ניקויים והכנתם, ולשים את השמן וכיוצא בזה. וצריך 
לכוין בזה לתקן את חטא העגל, כי הגברים חטאו 
ויטל  חיים  רבינו  בשם  הנשים.  ולא  העגל  בחטא 
שכתב "שתזהר אתה בעצמך בתיקון הנרות, ניקויים 
חטאו  האנשים  כי  וכיוצא,  שמנם  בשימת  והכנתם 

בעגל ולא הנשים". )כף החיים סימן רס"ג סעיף קטן כ"א(

הנר  הבעל  יהבהב  ההדלקה  שקודם  יפה  ומנהג 
ב'(.  עמוד  כ"ח  )שבת  משנה  יפה.  שידלק  כדי  באש, 
ובספר שיבת ציון )שער ג' אות ה'( העיד שכך היה נוהג 

מו"ר אביו הרה"ג רבי סלמאן מוצפי זצ"ל.

הבעל רוצה להדליק את הנרות, אבל 
למי  לו,  לתת  מסכימה  אינה  האשה 

הזכות להדליק את הנרות?
פני  על  לאשה  הוא  הנר  בהדלקת  קדימה  דין 
האיש, משום שמצויה בביתה ועוסקת בצרכי הבית, 
)חוה( כיבתה נרו של  וכן משום שהאשה הראשונה 
המיתה.  עונש  את  לו  שגרמה  הראשון(,  )אדם  עולם 

)שלחן ערוך סימן רס"ג סעיף ג'( 

יולדת  כגון  בביתה  אינה  האשה  אם 
מי  בבית,  גדולות  בנות  ויש  וכדומה, 
ידליק את הנרות, האם ידליק האב, או 

בנותיו?
למצוות תדליק  הבנות שהגיעה  מן  עדיף שאחת 
הבית.  צרכי  מוטלים  שעליהם  מכיון  הנרות  את 
רבי  הגאון  בשם  לד  הערה  מ"ה  פרק  כהלכתה  שבת  )שמירת 

שלמה זלמן אויערבך זצ"ל(.

אחת  פעם  להדליק  ששכחה  אשה 
נרות שבת, כיצד תתקן עוון זה? 

נרות, או שתוסיף שמן  ימיה שלשה  מדליקה כל 
בנרות שידלקו זמן רב יותר. )כף החיים סימן רס"ג סעיף 

קטן י"ב(.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ֶאת  ָּכַבְׁשנּו  ֲאַנְחנּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ָאַמר 
ֶּבֱאֶמת  )ִּכי  ְוִרּקּוִדין.  ַּכף  ְּבַהְמָחַאת  ְּבֶרְסַלב  ִעיר 
ִמְּמָחַאת  ֵּתֶכף  ִּדֵּבר  ִלְּבַרְסֶלב  ְּכִניָסתֹו  ִּבְתִחַּלת 
ֶׁשל  ָהֲאִויר  ְמָגְרִׁשין  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִּבְתִפָּלה,  ַּכַּפִים 
ִיְשָֹרֵאל,  ְדֶאֶרץ  ֲאִויָרא  ּוַמְמִׁשיִכין  ָלָאֶרץ  חּוץ 
ַּכְמבָֹאר ַּבַּמֲאָמר ַאֶּתם ִנָּצִבים ְוכּו'. ְוֵכן ְּבָׁשָנה זֹו 
ָרַקד ַהְרֵּבה אֹודֹות ְלַבֵּטל ַהְּגֵזיָרה ָלַקַחת ְיהּוִדים 
ַלָּצָבא. ּוְבחֶֹרף ֶזה ָאַמר ַמֲאַמר ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים 

ִסיָמן י' ַהְמַדֵּבר ֵמִרּקּוִדין ְוַהְמָחַאת ַּכף:

ָמְזגּו  ִלְּבֶרְסַלב  ִלְכִניָסתֹו  ָסמּוְך  ַאַחת  ַּפַעם   
ְלַרֵּבנּו ּכֹוס ַיִין ְלִקּדּוׁש, ְוִנְׁשַּפְך ַעל ָהָאֶרץ. ּוָמְזגּו לֹו 
ּכֹוס ַאֵחר, ְוִקֵּדׁש ָעָליו. ְוַאַחר ָּכְך ָאַמר ַהּיֹום ָנַטְענּו 
ִיְׁשַּתַּקע  ֹלא  ֶזה  ְוֵׁשם  ֲחִסיִדים,  ְּבֶרְסַלֶביר  ֵׁשם 
ְלעֹוָלם, ִּכי ְלעֹוָלם ִיְהיּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִנְקָרִאים ַעל 
ֵׁשם ִעיר ְּבֶרְסַלב ְוֵכן ָהָיה ַּכְמֻפְרָסם: )חיי מוהר"ן 

- קטו((

א. ב. של החיים
ְצִריִכים ְלַדֵּבר ִעם ה' ְּבָחְפִׁשּיּות ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרים 

ִעם ָחֵבר טֹוב.

ַהִּדּבּור הּוא ַהֶּקֶׁשר ָהִעָּקִרי ִעם ַהּבֹוֵרא.

ִּתְהֶיה  ֱאמּוָנה,  ִּדְבֵרי  יֹוֵתר  ְמַדֵּבר  ֶׁשַאָּתה  ְּכָכל 
ְלָך יֹוֵתר ֱאמּוָנה.

ַאָּתה ַמֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ֵמַהּבֹוֵרא – ַּדֵּבר ִאּתֹו ַעל 
ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר.

פנינים
חסידות ברסלב
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מה שאתה באמת צריך, זה רק עוד קצת עידוד!
לפעמים כל מה שאנחנו  צריכים בשביל לעשות 
את הצעד הנכון בחיים, זה קצת עידוד. ישנם הרבה 
נושאים שבהם אנחנו יודעים מה נכון לעשות – ובכל 
לא  הוא  המעצור  לרוב  אותנו.  עוצר  ַמשהו  זאת 
מעצור אמתי – הוא סתם דמיון כוזב. אילו רק ָהִיינּו 
יודעים את האמת, ָהִיינו מבינים שאין מקום לשום 

מעצורים וָהִיינו קמים ועושים את הדבר הנכון.

מתעוררים  האלה  המעצורים  פעמים  הרבה 
בקרבנו בצורה של כל מיני תפיסות מוטעות ודמיונות 
דווקא בשעה שאנחנו ניגשים לדבר עם הבורא. כולנו 
הנכון  הדבר  זה  ה'  עם  שְלַדֵּבר  ומרגישים  מבינים 
לפעמים  זאת  ובכל  לעשות,  ביותר  והחזק  ביותר 
קצת "נתקעים". אלא שצרת רבים היא חצי נחמה, 
מכיוון שאנחנו יודעים שגם הצדיקים שבכל הדורות 
– כבר עברו את הניסיונות הללו והתמודדו והצליחו, 

ומה שעזר להם יכול לעזור גם לנו.

מישהו מבין ללבך
היה  לַרֵּבנו  נפלאה.  שיחה  לנו  השאיר  נחמן  רבי 
תלמיד שמאוד רצה להתייעץ אתו. הוא היה עומד 
לפניו ורוצה לפרוק את המטענים שהעיקו על לבו, 
אבל משהו עצר את התלמיד והוא רק היה עומד 
ושותק ולא הצליח לדבר. רבינו הרגיש מה שמתחולל 
בלבו של התלמיד ונתן לו עצה: 'אני מבין שקשה לך 
לדבר אתי. ֲעָצִתי לך היא, שתדבר עם ה' ואז יהיה 

קל לדבר גם אתי'.

בזכות  ובאמת  ה',  עם  לדבר  התחיל  התלמיד 
זה נפתח לו ערוץ תקשורת עם רבינו והוא הצליח 
ראה  אז  קשה.  לו  היה  עדיין  זה  אבל  אתו,  לדבר 
רבי נחמן לנכון לחזק את התלמיד והסביר לו: 'אתה 
דומה לגיבור גדול שהיה במלחמה אדירה ועמד בה 
בגבורה, וכאשר הגיע סוף סוף לשערי העיר שאותה 
ולמראה  עכביש  קורי  ראה  הוא   – לכבוש  רצה 

הקורים נסוג לאחור. האם זו לא שטות?'

עם  שלו  שהדיבורים  נחמן  רבי  לו  המחיש  ובזה 
שבכוחו  גבורה  ומעשה  אדירה  מלחמה  הם   – ה' 
הבלבולים  ואילו  החיים,  של  המלחמות  בכל  לנצח 
והמניעות הם ממש מסך קליל של קורי עכביש שאין 

בו ממש. אתה צריך להתאמץ רק מעט שבמעט כדי 
ואז תראה תוצאות   – לסלק את המכשול הדמיוני 
בלי שום יחס ושיעור, כי על ידי שתסלק את הדמיון, 
תוכל להשתמש בכלי הנשק האדיר והעוצמתי שלך.

מסלקים קורי עכביש ומנצחים
ָהִיינו יכולים לנצח במלחמה בקלות. מה שמפריע 
קטנים  עכביש"  "קורי  כמה  הכול  בסך  זה  לנו 
חלשים ומטרידים. כשנסלק אותם מדרכנו – הדרך 

לניצחון בטוחה. אחד הקורים הבעייתיים ביותר הוא 
הספק  זה  חלילה.  אותנו  אוהב  לא  שה'  ההרגשה 
שעמלק מכניס בלב של כל אחד: "היש ה' בקרבנו 

אם אין?"

בשבוע שעבר כתבנו שה' אוהב אותך ולא משנה 
מי אתה ומה עשית. וזו נקודה שחשוב מאוד לשנן 
את  ומגרשת  מסלקת  הזאת  הידיעה  כי  לעצמנו, 
קורי העכביש מהפתח של התפילה, ומאפשרת לנו 
לצעוד פנימה ולדבר עם הבורא כמו שמדברים אל 
חבר טוב ואל אוהב קרוב – ולראות שינוי של ממש 

בחיים.

כאשר אתה יודע שה' רוצה קשר איתך – קל לך 
ליצור קשר ִאתו.

המניעות  כל  את  לבטל  ִמְתַרגל  אתה  וכאשר 
גישה  לך  נותן  זה   – ה'  עם  לדבר  לך  שמפריעות 
אחרת לגמרי לחיים. אתה מבין שבסך הכול אתה 
שלך  המורים  עם  לדבר  יכול  ואתה  ומוערך,  אהוב 
ועם  שלך  המשפחה  ועם  שלך  המדריכים  ועם 
החברים שלך. לכן רבי נחמן אמר לתלמידו שיתרגל 
לסלק את קורי העכביש מפתח התפילה האישית, 
ועל ידי זה הוא יראה שהרבה פתחים נפתחים לו 
בחיים, כי כאשר אתה יודע שזה שמולך רוצה קשר 

איתך – קל לך ליצור את הקשר אתו.

הידיעה פותחת שערים
זה מה שעשה אהרן הכהן בין אדם לחברו. כאשר 
ראה סכסוך או מריבה בין בני זוג או בין חברים, הוא 
ידע שכל אחד בסתר לבו מתחרט ורוצה להתפייס, 
אבל מה שעוצר כל אחד זו המחשבה שחברו שונא 
שמא  והחשש  אתו,  לדבר  בכלל  רוצה  ולא  אותו 
החבר ידחה אותו. לכן אהרן הכהן הלך וסילק את 
המניעה הדמיונית וסיפר לכל אחד מבעלי המריבה 
הקשר  זה  ידי  ועל   – עליו  חושב  חברו  באמת  מה 

והפיוס היו באים מאליהם.

זה בדיוק אותו דבר בקשר שלך עם ה', אם היה לך 
שמץ של מושג עד כמה ה' רוצה את הדיבורים שלך, 

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

מאמר

ראש הישיבה

אתה צריך להתאמץ 
רק מעט שבמעט כדי 
לסלק את המכשול 
הדמיוני – ואז תראה 
תוצאות בלי שום 
יחס ושיעור, כי על ידי 
שתסלק את הדמיון, 
תוכל להשתמש 
בכלי הנשק האדיר 
והעוצמתי שלך.

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

16:3717:5118:30ירושלים

16:5317:5318:27תל אביב

16:4417:5118:27חיפה

16:5617:5318:31באר שבע

פרשת משפטים
גליון 607 | כ"ז שבט תשע"ט

להזמנת שיעורים:

052-7611100

יום „',‡' ‡„ר ‡'
(06/02/19)

ישיבת "חוט של חס„" 
שמו‡ל הנבי‡ 13,

בשעה 20:30

יום ה',ב' ‡„ר ‡'
(07/02/19)

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

בשעה 21:30

חולוןירושלים

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

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

לימוד  של  יסורים  עליו  שהמקבל  ועוד  זאת 

התורה בעמל וביגיעה, הרי הוא זוכה להינצל מכל 

צב-א(:  )ב"ר  במדרש  כמבואר  הגופניים,  היסורים 

"אין לך אדם בלא יסורים, אשריו לאדם שיסורים 

באים עליו מן התורה שנאמר ומתורתך תלמדנו". 

אשרי  בזה,  הכוונה  כהונה"  ב"מתנות  ופירש 

לו  שיש  מהיסורים  עוונות  לכפרת  שזוכה  מי 

בלימוד התורה בעמל ויגיעה. ולפי זה מה שמביא 

תלמדנו",  ומתורתך  "שנאמר  ראיה:  המדרש 

הגבר  "אשרי  הפסוק:  פירוש  שזהו  בזה  הכוונה 

אשר תיסרנו יה", ומפרש על איזה יסורים מדובר 

יסורים  עליו  שמקבל  תלמדנו",  "ומתורתך  כאן, 

בלימוד התורה בעמל ויגיעה.

ומביא ה"מתנות כהונה" ראיה שכן היא כוונת 

שמעוני  ילקוט  במדרש  שמבואר  ממה  המדרש, 

)פרשת עקב בפסוק "וידעת עם לבבך"(: "אין אדם בעולם 

לישן, בעינו  יכול  אינו  יסורין, חושש בשיניו  בלא 

וזה  ער  זה  ישן,  אינו  בתורה  יגע  לישן,  יכול  אינו 

ער, הוי אשרי הגבר אשר תיסרנו יה וגו', ואם בא 

להקפיד מתורתך תלמדנו".

לפי דרכנו יתבאר היטב מה שדקדק המדרש 

אינו  "חושש בשיניו  להעמיד היסורים הגופניים: 

היסורים  מול  לישן",  יכול  אינו  בעינו  לישן,  יכול 

של המתייגע בתורה שגם כן אינו ישן, כי בזכות 

שבעל  ובתורה  בעינים  שבכתב  בתורה  העסק 

היסורים  את  ממנו  הקב"ה  מונע  בשיניים,  פה 

הגופניים שלא יהיה חושש בשיניו ובעיניו.

בראשו  "חש  נד.(:  )עירובין  בגמרא  ששנינו  וזהו 

חש  בתורה...  יעסוק  בגרונו  חש  בתורה...  יעסוק 

יעסוק  בעצמותיו  חש  בתורה...  יעסוק  במעיו 

בתורה... חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר )משלי 

ד-כב( ולכל בשרו מרפא". הנה כי כן על ידי שנתאמץ 

לעסוק בתורה נזכה להינצל מכל היסורים ולהתברך 

בכל הברכות, כמו שכתוב )משלי ג-טז(: "אורך ימים 

בימינה בשמאלה עושר וכבוד".

 שבד כנשנפ הנ כ" לפת"אל
הוא  חפל  ה פקון תלו

להבין  נשכיל  האמור  לפי  כי  וראה  בא  ועתה 

כנעני  עבד  בדין  בתורתו  הקב"ה  שקבע  מה 

הוא  הרי  עבד  שהוא  זמן  שכל  לישראל,  שנמכר 

משתחרר  הוא  וכאשר  כאשה,  במצוות  מתחייב 

בשטר שחרור או משום שהאדון הפיל את עינו 

או את שינו, הרי הוא נעשה ישראל גמור החייב 

בכל המצוות. 

שנמכר  מאחר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

רוצה  שהוא  מוכיח  זה  הרי  שם,  מבני  לישראל 

לעשות התיקון שלא עשה חם שלא התבטל לשם 

כאשה  במצוות  תחילה  מתחייב  הוא  לכן  אחיו, 

הפטורה מלימוד התורה, וכאשר האדון מפיל את 

עינו או את שינו ומתקן את הפגם של חם זקינו, הרי 

להתחייב  גמור  ישראל  ונעשה  לחירות  יוצא  הוא 

במצות לימוד התורה, כי כבר תיקן מה שפגם חם 

זקינו והתחבר לגמרי לבני שם לעסוק בתורה.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

הממרקים  יסורים  על  ללמדנו  הקב"ה  שבחר 

שעבד  ועין  משן  וחומר  קל  אדם,  של  עוונותיו 

כנעני יוצא בהן לחירות, כי רצה הקב"ה לרמז לנו 

לעסוק  הוא  היסורים  לכל  התיקון  ששורש  בכך 

מצא  ולא  "פשפש  בגמרא:  ששנינו  כמו  בתורה, 

יתלה בביטול תורה".

מכל  להינצל  העצה  כי  מזה  למדים  נמצינו 

היסורים, היא לעסוק בתורה שבכתב המקדשת 

את העינים בבחינת: "חכלילי עינים מיין", ולעסוק 

בתורה שבעל פה המקדשת את השינים בבחינת: 

"ולבן שינים מחלב", ועל ידי זה זוכים להינצל מכל 

היסורים הבאים על האדם, כי בזכות עסק התורה 

שהוא  כנעני  מעבד  וחומר  קל  ללמוד  צורך  אין 

יוצא לחירות בהפלת שינו או עינו, כדי לתקן מה 

שפגם חם זקינו בשיניו ובעיניו משום שלא למד 

תורה אצל נח אביו.

האדם מקרוב כל כך שיוכל לקרוא האותיות היטב, 

על ידי זה נמשך אור גדול אל האדם".

ידי  על  הנמשך  האור  ענין  לבאר  ויש 

פי  על  שבכתב,  התורה  באותיות  ההסתכלות 

שיין  "כשם  יג-טו(:  )במדב"ר  במדרש  המבואר 

בתורה".  פנים  שבעים  יש  כך  שבעים,  חשבונו 

רמיזי  דלא  מידי  ליכא  כי  ט.(  )תענית  וידוע 

באורייתא, נמצא כי בתוך אותיות התורה גנוזים 

יי"ן. הנה כי כן זהו  שבעים פנים לתורה כמספר 

פירוש,  מיין",  עינים  "חכלילי  הכתוב:  פירוש 

שנמשך  הגדול  מהאור  מתאדמות  העינים 

שהיא  שבכתב,  התורה  באותיות  מההסתכלות 

נדרשת בשבעים פנים בגימטריא יי"ן. 

והנה כמו שנמשך אור מההסתכלות בעינים 

על  חיים  האדם  אל  נמשכים  כן  שבכתב,  בתורה 

ידי שעוסק בתורה בפיו, הן בתורה שבכתב ובפרט 

בתורה שבעל פה, כמו ששנינו בגמרא )עירובין נד.(: 

"אמר ליה שמואל לרב יהודה, שיננא ]חריף[ פתח 

פתח פומך  פומיך קרי ]פתח פיך ותקרא מקרא[, 

תני ]פתח פיך ותשנה משנה[, כי היכא דתתקיים 

ביך ותוריך חיי ]כדי שתתקיים בך התורה ותאריך 

ימים[, שנאמר )משלי ד-כב( כי חיים הם למוצאיהם 

אלא  למוצאיהם  תקרי  אל  מרפא,  בשרו  ולכל 

למוציאיהם בפה".

הנה כי כן מבואר היטב רמז הכתוב: "חכלילי 

עינים מיין", פירוש, העינים מתאדמות מן האור 

התורה  באותיות  מההסתכלות  שנמשך  הגדול 

שהיא  לתורה  פנים  משבעים  "מיין"  שבכתב, 

השיניים  מחלב",  שינים  "ולבן  בהם,  נדרשת 

העסק  מן  הנמשך  חיים  של  מהשפע  מתלבנות 

בתורה שבעל פה.

הנה כי כן הרווחנו להבין מה שנתגלגל הדבר, 

אביו,  נח  אצל  תורה  ללמוד  רצה  שלא  חם  כי 

נתדרדר ברוחניות עד שפגם בעיניו ובשיניו, לרמז 

בכך שלא היתה לו קדושת התורה שבכתב שהיא 

בבחינת "עינים" וקדושת תורה שבעל פה שהיא 

בבחינת "שיניים", ולכן נכשל בעיניו ובשיניו.

 י"ת   תיפפש  תשרפ | ד

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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בהמה  של  הסימן  ידע  איך  כן  לא  שאם  פירוש, 

טהורה והסימן של בהמה לא טהורה.

לעמוד  נח  זכה  איך  בזה  להבין  יומתק 

על  המבול,  כדור  רשעים  של  בדור  גם  בצדקתו 

ל:( שאמר הקב"ה  )קידושין  פי מה ששנינו בגמרא 

תורה  לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  "בני  לישראל: 

אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  ואם  תבלין, 

נמסרים בידו". לכן על ידי שעסק נח בתורה זכה 

להינצל מהיצר הרע.

קדשו  דברות  עם  להפליא  מתאים  זה  ענין 

של הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פכ"ב הכ"א(: "גדולה 

לדברי  ומחשבתו  עצמו  יפנה  אמרו,  זאת  מכל 

תורה, וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות 

ובחכמה  החכמה,  מן  פנוי  בלב  אלא  מתגברת 

חן  ויעלת  אהבים  אילת  ה-יט(  )משלי  אומר  הוא 

ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד". הרי  דדיה 

מבואר כי בזכות עסק התורה זוכה אדם להינצל 

בתורה  נח  שעסק  ידי  על  לכן  רעות,  ממחשבות 

זכה להינצל מהרהורי עבירה של בני דור המבול 

שהשחיתו את דרכם בעריות.

רוב ו" ו פהגה פו ש ולפלהר

ברורים  דברים  שמצינו  מה  וראה  בא  ועתה 

בדברי חכמינו ז"ל, כי נח זכה לעמוד בצדקתו בג' 

דורות, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, בזכות 

מאמר  הוא  והנה  ולילה,  יומם  ה'  בתורת  שעסק 

המדרש )ב"ר כו-א(:

לא  אשר  האיש  אשרי  א-א(  )תהלים  "כתיב 

הלך בעצת רשעים, אשרי האיש זה נח, אשר לא 

הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד... רבי 

ובדור  אנוש  בדור  דורות,  בשלשה  אומר  יהודה 

המבול ובדור הפלגה... אשרי האיש אשר לא הלך 

לא  חטאים  ובדרך  אנוש,  דור  זה  רשעים,  בעצת 

עמד, זה דור המבול, ובמושב לצים לא ישב, זה 

דור הפלגה.

מצות  שבע  אלו  חפצו,  ה'  בתורת  אם  כי 

שנצטווה, ובתורתו יהגה יומם ולילה, שהגה דבר 

מתוך דבר, אמר מה טעם ריבה הקב"ה בטהורים 

יותר מטמאים, לא שהוא רוצה להקריב מהן קרבן, 

וגו'  ויקח מכל הבהמה הטהורה  )בראשית ח-כ(  מיד 

כעץ  והיה  קרבנות[.  הקריב  התיבה  מן  ]כשיצא 

שתול על פלגי מים, ששתלו הקב"ה בתיבה, אשר 

פריו יתן בעתו, זה שם, ועלהו לא יבול, זה חם, וכל 

אשר יעשה יצליח, זה יפת".

צדיק  היה  נח  בן  שם  כי  להבין  נשכיל  מזה 

והלך  אביו,  נח  אצל  תורה  שלמד  משום  גמור, 

ובזכות  ולילה,  יומם  בדרכי אביו לעסוק בתורה 

כדי  מדרשים,  בתי  והעמיד  בצדקתו  עמד  זה 

ואחריו  בכך,  שחפץ  מי  לכל  תורה  בהם  ללמד 

המשיך עבר נכדו בדרכו להעמיד בתי מדרשים, 

בבתי  תורה  למד  אבינו  יעקב  שאפילו  עד 

"ויעקב  כה-כז(:  )בראשית  שכתוב  כמו  מדרשם, 

איש תם יושב אהלים". ופירש רש"י: "אהלו של 

שם ואהלו של עבר".

לפי זה נראה ברור כי שורש הירידה של חם 

הוא שלא רצה ללמוד תורה אצל נח אביו, לכן לא 

היה לו הכח להתגבר על יצרו. ויש להביא סימוכין 

אחיו  לשם  הצטרף  יפת  כי  שמצינו  ממה  לכך 

ט-כג(:  )שם  שכתוב  כמו  אביהם,  נח  את  לכסות 

שכם  על  וישימו  השמלה  את  ויפת  שם  "ויקח 

אביהם  ערות  את  ויכסו  אחורנית  וילכו  שניהם 

ופניהם אחורנית וערות אביהם לא ראו".

והנה כאשר הקיץ נח מיינו בירך את שם ואת 

ויהי כנען  "ויאמר ברוך ה' אלקי שם  )שם כו(:  יפת 

וישכון באהלי שם".  ליפת  יפת אלקים  למו,  עבד 

ופירשו בגמרא )מגילה ט:( הכוונה בזה, שיש היתר 

כי  יוונית,  בלשון  רק  תורה  ספרי  לכתוב  מיוחד 

י-ב(:  )בראשית  שכתוב  כמו  יפת  מבני  הם  היוונים 

"בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון". וכך שנינו שם:

"רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף בספרים לא 

אמר  אבהו  רבי  אמר  יוונית,  אלא  שיכתבו  התירו 

רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, ואמר רבי 

אמר  גמליאל,  בן  שמעון  דרבי  טעמא  מאי  יוחנן 

וישכון באהלי שם, דבריו  ליפת  יפת אלקים  קרא 

של יפת יהיו באהלי שם".

ענין  ד"ה  תרמ"ב  )חנוכה  אמת"  ה"שפת  וביאר 

הלל והודאה( שרמז נח ליפת בכך, שישכון באהלי 

שם לבטל עצמו לבני שם לתמוך בתורתם, לכן 

ישראל  על  הרשעה  יון  מלכות  עמדה  כאשר 

להשכיחם תורת ה', איבדו את כל הערך שהיה 

להם. הרי לנו דברים ברורים כי מה שהצליח יפת 

להתחבר עם שם, הוא משום שביטל עצמו לשם 

באהלי  שישכון  נתברך  לכן  תורה,  עמו  ללמוד 

ומזה  יוונית.  בלשון  שנכתבו  תורה  בספרי  שם 

למדנו כי חם נכשל משום שלא למד תורה אצל 

נח אביו ואצל שם אחיו.

 רחכלפלפ שפנפשר  ו"ה תבכ ב 
רולבן תפנפפשר  ו"ה תבשל יה

שנסתבב  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

שפגם חם בעיניו ובשיניו על ידי שראה את ערות 

אביו והגיד לאחיו, על פי מה שכתוב )בראשית מט-

נִַּים ֵמָחָלב". ומפרש  יב(: "ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמיִָּין ּוְלֶבן שִׁ

יין  אורייתא  "דהא  רמ.(:  ויחי  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

וחלב, תורה שבכתב ותורה שבעל פה".

וביאר ב"קהלת יעקב" )ערך תורה שבכתב( כוונת 

הזוהר, על פי מה ששנינו בגמרא )גיטין ס:(: "דברים 

דברים  פה,  על  לאומרן  רשאי  אתה  אי  שבכתב 

שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב". הנה כי 

הוא  מיין",  עינים  "חכלילי  פירוש הפסוק:  זהו  כן 

בעינים  בה  שמסתכלים  שבכתב  תורה  על  רמז 

בכתב, שהרי אסור לאומרם בעל פה, "ולבן שינים 

שצריך  פה  שבעל  תורה  על  רמז  הוא  מחלב", 

ללמדה בשיניים שבפיו.

"חכלילי  הכתוב:  לפרש  תבלין  להוסיף  ויש 

עינים מיין" על תורה שבכתב, על פי מה שהביא 

רבינו חיים וויטאל ב"שער הכונות" )ענין קריאת ספר 

סגולה  שיש  האריז"ל,  רבינו  בשם  א(  דרוש  תורה 

גדולה להסתכל באותיות שבספר תורה:

"מנהג מורי ז"ל שהיה נוהג לנשק הספר תורה, 

וללוותו לילך אחריו כשמוליכין אותו מן ההיכל אל 

התיבה לקרות בו, ואחר כך היה נשאר שם סמוך 

אל התיבה, עד שהיו פותחין הספר תורה ומראין 

באותיות  מסתכל  היה  ואז  כנודע,  לקהל  אותו 

הספר תורה ממש, והיה אומר שעל ידי הסתכלות 

 זוה" הקדות: רחכלפלפ שפנפש  פפןר,  ו"ה תבכ ב ת ס כלפש בשפנפש,
 רולבן תפנפש  חלבר,  ו"ה תבשל יה תלו דפש ביה

  ד"ת: ראת"פ האפת את" לא הלך בשצ  "תשפשר, זה נח,
 רוב ו" ו פהגה פו ש ולפלהר, בכח שסק ה ו"ה פו ש ולפלה

 חש בן נח יגש בשפנפו ובתפנפו  תוש תלא ל ד  נח אבפו
  ו"ה תבכ ב ותבשל יה ה קדתו  א  השפנפש וא  היה 

 הש ל והפגפשה ב ו"ה תבכ ב וב ו"ה תבשל יה
  בפלפש א  כל הפסו"פש הבאפש של האדש ל "ק שוונו פו
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וכמה  כמה  אחת  על  בשתיהן,  שפגם  אף  עין  או 

מכפרים  אדם,  של  גופו  כל  על  הבאים  שיסורים 

על מה שפגם באחד מן האיברים או אפילו בכל 

גופו ח"ו.

 ה"בפ "' השתפל  ק"אקא
והרח ש סוי"ר זפרש

בדברים  להשתעשע  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

אחד,  בסגנון  המתנבאים  נביאים  משני  הנפלאים 

הלא  ועין,  משן  יוחנן  רבי  של  וחומר  הקל  בענין 

]רבם  זי"ע  מקראקא  העשיל  ר'  הרבי  הגה"ק  הם 

של כל חכמי דורו ובראשם גדולי הפוסקים הט"ז 

והש"ך[ ומרן ה"חתם סופר" ב"תורת משה" השלם 

בפרשתנו )דף קיג. ד"ה וכי יכה( בשינוי קצת.

התורה"  ב"חנוכת  שהביא  כפי  הדברים  והנה 

)ליקוטים איוב אות קצא( על מה שאמר איוב )איוב לא-יד(: 

"אם אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי, ומה 

וצריך  אשיבנו".  מה  יפקוד  וכי  אל  יקום  כי  אעשה 

ביאור מה ראה איוב על ככה לבחור מכל העוונות 

ואמתי",  עבדי  משפט  אמאס  "אם  זה:  עוון  דוקא 

שלא יהיה לו מה להשיב להקב"ה ביום הדין. 

רב  שנשאל  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ויש 

האי גאון בדין עבד כנעני שיוצא לחירות בהכאת 

עם  במריבה  פתח  העבד  אם  הדין  מהו  ועין,  שן 

עבדו  את  האדון  העניש  מכך  וכתוצאה  אדונו, 

והפיל את שינו או סימא את עינו, האם גם באופן 

זה העבד יוצא לחירות, או שמא מאחר שהעבד 

פתח במריבה אינו יוצא לחירות.

והשיב רב האי גאון דבר זה חיפשתי בתלמוד 

דין  בגלוי  מצאתי  ולא  ירושלמי  ובתלמוד  בבלי 

זו ממה שלמדנו  זה, אולם אפשר לפשוט חקירה 

קל  אדם  של  עוונותיו  ממרקים  שיסורים  בגמרא, 

יוצא בהם לחירות,  כנעני  ועין שעבד  וחומר משן 

כי במקום שהעבד פתח במריבה אינו  ואם נאמר 

יוצא לחירות בשן ועין, איך אנו למדים מקל וחומר 

זה על החוטא שפתח במרידתו כנגד הקב"ה שיש 

לו כפרה ביסוריו, הלא באופן זה גם עבד כנעני אינו 

מרד  העבד  אם  שגם  מזה  ומוכח  לחירות,  יוצא 

תחילה באדונו הוא יוצא לחירות בשן ועין.

הנה כי כן זהו שאמר איוב שהקב"ה הביא עליו 

יסורים לכפרת עוונותיו: "אם אמאס משפט עבדי 

משפט  אמאס  אם  כלומר  עמדי".  בריבם  ואמתי 

עבדי ואמתי שהכיתי את עיניהם או שיניהם, ולא 

אשחררם בטענה "בריבם עמדי", שהם רבו עמדי 

מה  יפקוד  וכי  אל  יקום  כי  אעשה  "ומה  תחלה, 

אשיבנו", שהרי כשאצטרך לתת דין וחשבון לפני 

לא אוכל להשיב שהיסורים  עוונותי,  על  הקב"ה 

ולא  "פשפש  הגמרא:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

להביא  שגרמו  העוונות  את  מצא  שלא  מצא", 

את  מצא  שלא  הסיבה  "יתלה"  היסורים,  עליו 

העוונות "בביטול תורה", משום שלא עסק בתורה 

בלילה, לכן לא הודיעה לו התורה על עוונותיו כדי 

שיוכל לשוב עליהם ברחמים, וכתוצאה מכך באו 

עליו יסורים למרק עוונותיו.

)סנהדרין  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לפרש  ויש 

צב.(: "כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה 

בלילה,  בתורה  עוסק  היה  אם  כי  אוכלתו".  אש 

כדי  עוונותיו  את  לו  מגלה  עצמה  התורה  היתה 

שיוכל לשוב עליהם ברחמים ולא בדין, אולם אם 

אין התורה נשמעת בלילה הרי אין מי שיודיע לו 

זה האש הגדולה של מדת  ידי  ועל  עוונותיו,  על 

כדי  יסורים  עליו  מביא  שהקב"ה  אוכלתו,  הדין 

לכפר על עוונותיו.

 תו"ת הכפתלון תל חש
תלא ל ד  ו"ה אצל אבפו

שבחר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

יסורים הבאים על האדם כדי  הקב"ה ללמדנו על 

למרק עוונותיו, מהקל וחומר משן ועין שעבד כנעני 

יוצא בהן לחירות, על פי מה שנשים לב להתבונן 

לו  שגרם  כנען,  אבי  חם  של  הכישלון  שורש  מהו 

ובדיבור:  בראיה  שפגם  עד  ברוחניות  להתדרדר 

"וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו 

יהיה עבד עבדים לבני  ונתקלל שכנען בנו  בחוץ", 

שם שהם ישראל, וישתחררו מעבודתם רק על ידי 

התיקון של הפלת שינו או עינו.

שכתוב  ממה  כך  על  הביאור  ללמוד  ונראה 

ביתך  וכל  אתה  בוא  לנח  ה'  "ויאמר  ז-א(:  )בראשית 

הזה,  בדור  לפני  צדיק  ראיתי  אותך  כי  התיבה  אל 

מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש 

שנים  היא  טהורה  לא  אשר  הבהמה  ומן  ואשתו 

העתידה  "הטהורה,  רש"י:  ופירש  ואשתו".  איש 

תורה".  נח  שלמד  למדנו  לישראל,  טהורה  להיות 

  ה ש קו  חתבו  הקברה תבח" לל דנו
 תפסו"פש   "קפש שוונו פו תל אדש  שבד כנשנפ תפוצא בתן ושפן

 קותפפ  הינפ פהותש: אפך ל דפש כי"  הפסו"פש לפת"אל
  תן ושפן תנהוג "ק בשבד כנשנפ ולא בשבד שב"פ

 פתוב הג"רא: שבד כנשנפ פוצא בתן ושפן כפ תו"ת השבדו  תלו
 הוא  חש בן נח תיגש בשפנפו ובתפנפו ב"אפה ובדפבו"

 שבד כנשנפ פוצא לחפ"ו  בשפן או בתן אף תיגש בת פהן,
 פסו"פש תהש של כל הגוף של אח  כ ה וכ ה

שהביא עלי היו כפרה, שהרי אי אפשר ללמוד קל 

וחומר משן ועין שהעבד יוצא בהן לחירות, שהרי 

יוצא לחירות כשפתח במריבה עם  אינו  גם עבד 

אדונו, ומוכח שגם אם העבד פתח במריבה הוא 

יוצא לחירות בשן ועין.

 ה פקון של כל הפסו"פש הוא
בתן ושפן בלפ וד ה ו"ה

למלך,  מעשי  אני  אומר  טוב  דבר  לבי  רחש 

לבאר בדרך עבודה מה ראה הקב"ה מלך העולם 

על ככה, ללמדנו יסוד כל כך גדול בענין היסורים 

אדם,  של  עוונותיו  הממרקים  האדם  על  הבאים 

בהכאת  לחירות  שיוצא  כנעני  מעבד  וחומר  קל 

עינו או שינו, שהרי הרבה דרכים למקום ללמדנו 

על כך בתורתו הקדושה, ולמה בחר ללמוד דבר 

ממה  נובעת  שלו  שהעבדות  כנעני  מעבד  זה 

שפגם בעיניו ושיניו.

ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

באין  שיסורין  אדם  רואה  "אם  ה.(:  )ברכות  בגמרא 

נחפשה  )איכה ג-מ(  עליו יפשפש במעשיו, שנאמר 

דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'. פשפש ולא מצא 

אשרי  צד-יב(  )תהלים  שנאמר  תורה,  בביטול  יתלה 

ֶדּנו". ופירש  הגבר אשר תיסרנו יה ּוִמּתוָֹרְתָך ְתַלמְּ

ביסורים,  האדם  את  מייסר  שהקב"ה  רש"י 

"ומתורתך תלמדנו", כדי שיעסוק בתורה.

"פשפש  אמרו:  איך  המפרשים  כל  ותמהו 

ולא מצא יתלה בביטול תורה", הלא ביטול תורה 

מצא,  שלא  אפשר  ואיך  חמור  עוון  הוא  עצמו 

וביאר ב"תפארת שלמה" )שער קריאת שמע ד"ה ולא 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  שמבואר  מה  פי  על  תתורו( 

ויקרא כג:(: "מאן דקאים בליליא למלעי באורייתא, 

אורייתא קא מודעא ליה חוביה, ולא באורח דינא 

אלא כאמא דאודעא לברה במילה רכיך". פירוש: 

מודיעה  התורה  בתורה,  לעמול  בלילה  שקם  "מי 

כאם  אלא  ועונש,  דין  של  בדרך  ולא  עוונותיו,  לו 

שמודיעה לבנה בדברים רכים".
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת משפטים תשע"ט

הוא  כנעני  עבד  של  העבדות  שורש  פירוש, 

אביו  נח  של  בכבודו  כנען  אבי  חם  שפגם  ממה 

כשהשתכר ביינו, תחילה בראיית העינים )בראשית 

"וירא חם אבי כנען את ערות אביו", ואחר  ט-כב(: 

ועל  בחוץ".  אחיו  לשני  "ויגד  )שם(:  בדיבור  כך 

"ארור  כך קילל נח את כנען בנו של חם )שם כה(: 

כנען עבד עבדים יהיה לאחיו", ופירש רש"י: "יש 

מרבותינו אומרים כנען ראה והגיד לאביו".

הנה כי כן זהו ביאור המדרש: "מה טעם עבד 

יוצא בשן ועין, מהכא וירא ויגד". ופירש רש"י על 

את  המחתך  בשינו  והגיד  בעינו  "ראה  המדרש: 

שחטא  האברים  מן  באחד  שלקה  וכיון  הדיבור, 

נפטר מקללתו ויוצא לחירות". נמצינו למדים מזה 

כי אף שעבד כנעני פגם בעינו "וירא" וגם בשיניו 

"ויגד", עם כל זאת אם לקה רק באחת מהן בשן 

או בעין הוא יוצא לחירות.

לפי זה מבאר הגר"א הקל וחומר של רבי יוחנן 

של  מאבריו  אחד  שהן  ועין  שן  "מה  חומר:  כמין 

אדם", כלומר שהן רק אחד משני האיברים שפגם 

יוצא בהן  "עבד  זאת  ועם כל  כנען,  בהם חם אבי 

האיברים  מן  באחד  שנענש  ידי  על  כי  לחירות", 

"יסורין  השני,  באיבר  שפגם  מה  גם  מתקן  הוא 

שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה", 

ישראל,  איש  של  עוונותיו  כל  ממרקים  שהם 

שהרי יש לו יסורים בכל הגוף.

מעתה מבואר היטב הישוב של המהרש"א על 

קושיית ה"פני יהושע" והרי"ף, איך אפשר ללמוד 

מישראל  אדם  של  עוונותיו  ממרקים  שיסורים 

משן ועין שנהוג רק אצל עבד כנעני ולא אצל עבד 

עברי, כי הטעם שדין זה נהוג רק אצל עבד כנעני 

של  מהפגם  נובעת  שלו  שהעבדות  משום  הוא 

וזה לא שייך אצל עבד עברי שלא פגם  ועין,  שן 

וחומר  קל  למדים  אנו  זאת  בכל  אולם  ועין.  בשן 

בשן  רק  אפילו  לחירות  שיוצא  כנעני,  מעבד 

אבל עבד עברי אינו יוצא בשן ועין, כמו שכתוב 

"וכי ימכור איש את בתו לאמה לא  )שמות כא-ז(: 

תצא כצאת העבדים".

ופירש רש"י: "לא תצא כיציאת עבדים כנענים 

שיוצאים בשן ועין, אבל זו לא תצא בשן ועין אלא 

עובדת שש או עד היובל... יכול העברי יוצא בראשי 

מקיש  העבריה,  או  העברי  לומר  תלמוד  איברים, 

בראשי  יוצאה  אינה  העבריה  מה  לעבריה,  עברי 

איברים, אף הוא אינו יוצא בראשי איברים".

שיסורים  יוחנן  רבי  למד  איך  כן  כי  הנה 

וחומר  קל  מישראל,  אדם  של  עוונותיו  ממרקים 

קל  הלא  כנעני,  עבד  אצל  רק  שנהוג  ועין  משן 

וחומר זה יש לו פירכא, כי עבד עברי יוכיח שאינו 

"ובאמת הוא קושי  וסיים הרי"ף:  ועין.  יוצא בשן 

גדול, לא ראיתי מי שקדמני בו". 

ונראה ללמוד ישוב על כך מדברי המהרש"א, 

זו, לכן הוא  שכפי הנראה נתקשה גם כן בקושיא 

מתרץ בלשון קדשו: "ענינו דעבד כנעני מצד עוונות 

ויהי  ט-כו(  )בראשית  שכתוב  כמו  נשתעבד,  אבותיו 

כנען עבד למו, ועל ידי יסורין בשן ועין יוצא בהם 

לחירות למרק בו עון אבותיו, קל וחומר ביסורין של 

כל גופו שממרקין עוונותיו של אדם".

 בפאו" ה ה"תרא
 של יפ הבפאו" תל הג"רא

דברי  אולם  בדבריו,  קיצר  המהרש"א  והנה 

תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, 

מה  פי  על  הרחבה,  ביתר  דבריו  לבאר  ואפשר 

יהושע"  ה"פני  קושיית  על  נפלא  ישוב  שלמדתי 

והרי"ף מדברי הגר"א מווילנא זי"ע ב"קול אליהו" 

יוחנן על  וחומר של רבי  )סימן קעז(, שמבאר הקל 

לו-ה( הטעם שעבד  )ב"ר  פי מה שמבואר במדרש 

כנעני יוצא לחירות בשן ועין: "מה טעם עבד יוצא 

בשן ועין, מהכא וירא ויגד".

מה  בעתו  דבר  משפטים  פרשת  בפרשתנו 

זו,  מפרשה  שלמדנו  גדול  ביסוד  להתבונן  טוב 

את  למרק  כדי  האדם  על  הבאים  היסורים  בענין 

אצל  שכתוב  ממה  למדים  אנו  זה  דבר  עוונותיו. 

עבד כנעני, שאם אדונו הכה את עינו או את שינו 

כא- )שמות  שכתוב  כמו  לחירות,  יוצא  הוא  הרי 

"וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו  כו(: 

ושיחתה, לחפשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו 

או שן אמתו יפיל, לחפשי ישלחנו תחת שינו".

הללו  הפסוקים  אין  הראשונה  בהשקפה 

נוגעים לנו הלכה למעשה, לפי מה שהביא ה"מגן 

אברהם" )או"ח סימן דש ס"ק יא( בשם כמה אחרונים 

מאחר  בזמננו,  נוהגים  אינם  כנעני  עבד  דיני  כי 

לרבו,  קנוי  שגופו  עבד  לקנות  אסרו  שהמדינות 

גוי  על  בשבת  עבדו  שביתת  דין  שייך  לא  לכן 

העובד אצל ישראל, נמצא כי לימוד הלכות עבד 

כנעני יש בו רק משום מצות לימוד התורה בגדר 

דרוש וקבל שכר.

זה  דין  כי  ולזכור,  לשנן  ראוי  למעשה  אולם 

ועין  בשן  לחירות  יוצא  שהוא  כנעני  עבד  של 

רבי  למד  מכאן  כי  מישראל,  אחד  לכל  נוגע 

על  הבאים  שיסורים  ה.(  )ברכות  בגמרא  יוחנן 

מקרא  דרש  וכך  עוונותיו,  את  ממרקים  האדם 

ֶרּנּו  ַיסְּ ר תְּ ֶבר ֲאשֶׁ ֵרי ַהגֶּ "ַאשְׁ שכתוב )תהלים צד-יב(: 

אלא  ֶדּנו  ְתַלמְּ תקרי  אל   - ֶדּנו  ְתַלמְּ ּוִמּתוָֹרְתָך  יָּּה 

וחומר  קל  תלמדנו,  מתורתך  זה  דבר  ֵדּנו,  ִתַלמְּ

של  מאבריו  אחד  שהן  ועין  שן  מה  ועין,  משן 

אדם, עבד יוצא בהן לחירות, יסורין שממרקין כל 

גופו של אדם על אחת כמה וכמה".

 פתוב הקותפא השצו ה
 שבד שב"פ תאפנו פוצא בתן ושפן

יאשיהו  ]רבי  והרי"ף  יהושע"  ה"פני  אמנם 

מאד  נתקשו  יעקב"  ה"עין  על  בפירושו  פינטו[ 

בקל וחומר זה של רבי יוחנן, שהרי דין זה שעבד 

כנעני,  בעבד  רק  הוא  ועין  בשן  לחירות  יוצא 

 הלקח הנתגב  שבד כנשנפ תפוצא לחפ"ו  בתן ושפן
כפ השוסק ב ו"ה בתן ושפן זוכה להפנצל  כל הפסו"פש
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ד

ואין  מלא,  מחיר  השירות  בעד  שילמו  לקוחות  אותם 
כאן שום מצוה ועבודת ה' כלל, רק לעצמו טרח ועשה 

כדי להרבות את ממונו לטובת עצמו בלבד!
לא כן! צעק כנגדו הסניגור, יש לי הוכחה ברורה שלא 
בשביל עצמו בלבד טרח האיש. ותיכף פתח בפני בית 
דין ופרש את מלאכת האירוח שהיה הפונדקאי מקבל 
ששילמו  שלאחר  נמצא  והנה  הרבים.  אורחיו  פני  את 
הסועדים לבעל הבית על שירותו הטוב במיטב כספם, 
אל  בסתר  היהודי  תחב  לדרכם,  החוצה  יצאו  בטרם 
לפניו.  אשר  הכבודה  מן  לדרך'  'צידה  מעט  ידם  תוך 
דחף  ולשני  שקו,  לתוך  קטן  לחם  כיכר  הכניס  לאחד 
הראויה  חתיכה  ולשלישי  לדרך,  עסיסיים  פירות  כמה 
היו היהודים  וכך  להתכבד מן הפשטידא המשובחת... 
והודו למטיבם  יוצאים תמיד מחנותו בלב שמח וטוב, 
מקרב לב על התשורה שהעניק להם להחיות את נפשם 

גם בהמשך הדרך!
תיכף יצא הכרוז בפמליא של מעלה, להביא מהרה את 
כל אותם ככרות ופירות ומיני המתיקה שחילק האיש 
ליהודים בכל ימי חייו, ולהניחם על כף של זכות. – עד 
שלבסוף הכריעו כל אלו הזכויות את הכף לטובה, ויצא 

האיש זכאי בדינו! 
• ~ • ~ •

כשסיים הרבי ר' ישעיה'לי את סיפורו, אמר בהתרגשות 
גדולה לפני הכלה המדוברת:

של  דין  בבית  ביותר  הטובה  שהזכות  נאמנה,  לך  דעי 
ישראל,  לעניי  ומשתה  מאכל  כשנותנים  היא  מעלה, 
אנו  זה  מעשה  ומטיב   – לטובה.  ישראל  נפש  להשיב 
למדין, שלפעמים יכולים המעשים הטובים בענייני 'בין 
אדם לחבירו' להכריע את כל הכף לטובה, יותר מדפי 

גמרא רבים הנלמדים שלא כראוי.
שיהא  עצמנו  על  נקבל  נא  הבה  הרבי,  אמר  לפיכך, 
ביתינו פתוח לרווחה לכל שלומי אמוני ישראל, להגיש 
בפניהם תמיד את כל הנצרך להם להחיות את נפשם, 
עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש  המקיים  וכל 

מלא!
מתוך  ביתם,  את  להקים  והצדקת  הצדיק  יצאו  ובכך 

קבלה טובה ואיתנה זו! 
מעשיה  בגודל  הצדקנית  הרבנית  התפרסמה  ואכן 
הקדוש,  בעלה  לימין  תמיד  עומדת  שהיתה  הטובים, 
בהכנת  העולם,  בכל  שהתפרסמה  הקודש  בעבודת 

סעודות גדולות תמיד להחיות עם רב!
]פרטיות, קובץ 1014[

• ~ • ~ •
השתתף  זצוק"ל,  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  מרן 
 – מתלמידיו.  אחד  שערך  מילה'  'ברית  בשמחת  פעם 
היה מנהגו תיכף לאחר שסיים המוהל את  כלל  בדרך 
טוב'  'מזל  בברכת  השמחה  בעלי  את  לברך  מלאכתו 
ולצאת לדרכו. אך באותה ברית שינה את מנהגו, ונשאר 

להשתתף גם בסעודת המצוה שלאחר הברית.
בדרכו לביתו שאלו אחד התלמידים לפשר ייחוסה של 
אותה ברית, במה זכה בעל השמחה דנן שנשאר הראש 

ישיבה גם לסעודה?
מיוחד,  ייחוס  כאן שום  ר' משה, האמת שאין  לו  ענה 
הכיבוד  את  לי  נתנו  לא  מה  משום  זו  שבברית  אלא 
שבדרך כלל רגילים תלמידי הישיבה לתת לי, וחששתי 
כך,  על  טינה  בלבי  שיש  המשפחה  בני  יחשבו  שמא 
נשארתי  לפיכך   – כלפי...  כהוגן  שלא  נהגו  שהם  או 
להשתתף עמהם גם בסעודה, כדי שיראו בבירור שלא 
בשמחתם  עמהם  שלם  ולבי  כלום,  הדבר  לי  הפריע 

בשלמות!
נמצא אם כן שלא מחמת ייחוסם המועדף זכו אותה 
שלא  כדי  בהיפך  אלא  המיוחדת,  בקרבה  משפחה 
יחושו בריחוק מועדף.... – כך היו גדולי ישראל מרבים 

בזהירות בענייני בין אדם לחבירו!
]פרטיות, קובץ הנ"ל[

• ~ • ~ •
בעיר 'ניו יורק' רבתי שבארצות הברית, התרוצץ לו אחד 
מזקני ראשי הישיבות הספרדיים מבית לבית, להתרים 
הקדושה,  הישיבה  להחזקת  ישראל  בית  נדיבי  את 
הישיבות  של  המזרח  בכותל  המפורסמות  מן  שהיתה 

הקדושות לבני עדות המזרח.
בהגיעו לביתו של אחד הגבירים המפורסמים, התקבל 
ולאחר שפרס  לגדולי התורה,  והדר, כראוי  כבוד  ברוב 
את משנתו בפני הגביר, והסביר על המצוקה הכלכלית 
מראש  העשיר  ביקש  הישיבה,  שבהחזקת  הקשה 
הישיבה להמתין קמעא עד שייכנס לבית גנזיו להביא 

את תרומתו הנכבדה.
נכנס הגביר הרם חדר לפנים מחדר, עדי הגיעו אל בית 
ומוסתרת  כבדה  'כספת'  מתוך  שלף  שם  משכיותיו, 
רבים,  דולרים  שטרות  של  מרשרשת  חבילה  היטב, 

והחל למנות כמה אלפים טובים, טבין ותקילין!
לבינתיים, ראש הישיבה שישב והמתין בחדר האורחים 
הדקות  את  ניצל  הוא  הזמן,  את  ביטל  לא  המפואר 
הפנויות הללו 'לחטוף' עוד ועוד בלימוד התורה משאת 
לו  שלף  הטרקלין  מן  העשיר  יציאת  עם  תיכף  נפשו. 

'גמרא' גדולה מן הארון, והחל ללמוד בה בהתלהבות!
המכובדת  תרומתו  את  למנות  העשיר  שסיים  לאחר 
מחזיק  הישיבה  ראש  את  וכראותו  הטרקלין,  אל  יצא 
את  בידיו  החזיק  הרב  עיניו!  חשכו  ההדורה  בגמרא 
הגמרא כשהיא הפוכה! שולי הדף מלמעלה צמוד לעיני 

הרב וראשו למטה!
זה  זקן  שאין  התברר  הנה  עיניו,  למראה  נחרד  הגביר 
ראש ישיבה כלל, לא מיניה ולא מקצתיה! הרי אפילו 

את הגמרא אינו יודע מאיזה צד להחזיק!
הוא ניגש אל האיש, והחל לצעוק עליו, אינך מתבייש 
אינך  גמרא  להחזיק  אפילו  הלא  באנשים?!  להתל  כך 

יודע?!
לאט לך, חייך הגאון ראש הישיבה, אל תמהר לדון אותי 
בארץ  רבות  שנים  לפני  שבילדותי  לך  דע  חובה!  לכף 
במחוזותינו  בנמצא  היה  לא  ]איראן[  הרחוקה  פרס 
מספיק ספרי קודש עבור כל התלמידים, פעמים רבות 
כיתה שלמה.  גמרא אחת בשביל  או  חומש אחד  היה 
לפיכך הרגילו אותנו בילדותנו לקרוא כולם יחדיו מתוך 

ספר אחד בלבד! 
סביב  בעיגול,  ביחד  התלמידים  כל  מתיישבים  היינו 
ה'מארי' המלמד, והתרגלנו לקרוא הפוך מתוך הספר... 
והפוך!  ישר  תמיד  ללמוד  הורגלתי  שמצעירותי  כך 
אני  חוזר  זה,  נאה  קנין  להפסיד  רוצה  שאינני  ובהיות 

לפעמים ללמוד דוקא מתוך גמרא הפוכה!
ארון  מתוך  הוציא  ממקומו,  בהתפעלות  העשיר  קם 
הצד,  מן  שם  מונח  שהיה  אחד  ספר  הגדול  הספרים 
של  השני  העבר  כשמן  השולחן,  על  לפניו  והניחו 
השולחן ישב ראש הישיבה והקריא לפניו הכל במרוצה, 

כמי שהספר מונח ישר לפניו!
לישיבה  תרומתו  את  העשיר  הכפיל  התרגשות  מרוב 
הצדיק,  הישיבה  ראש  בפני  מאוד  והתנצל  שניים!  פי 

שמיהר לדון אותו לכף חובה!
ואף אנו למדנו כאן, עד היכן מגעת הזהירות הגדולה 
דבר  כל  לדון  למהר  שלא  לחבירו',  אדם  'בין  בענייני 
לחובה ולמגרעת, רק להסתכל תמיד בטוב. כתפילתו 

הזכה של רבינו הקדוש בעל נועם אלימלך זי"ע: 

ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ נּו  ִלּבֵ ּבְ ן  ּתֵ ה,  ַרּבָ "ַאּדְ
ְולֹא  ֲחֵבֵרינּו  ַמֲעַלת  ֶאָחד  ל  ּכָ

ֶחְסרֹוָנם", אמן.
]פרטיות, קובץ 130321[

Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| 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.
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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

VIP נסיעה
לצאת  התארגנו  בירושלים  השלג  יום  רביעי  ביום 
מועד  מבעוד  שנקבעה  בני  לחתונת  שמש  מבית 

בירושלים... 
לרגלינו  יצאנו עם מגפיים  לרגל התחזיות הקודרות 
ושקית גדולה עם נעליים אלגנטיות להחלפה באולם.
בשקית  שמנו  המגפיים  ואת  בשלום  לאולם  הגענו 

ואת הנעליים החגיגיות נעלנו לכבוד המאורע...
את השמחה  לא השבית  ה'  ברוך  אך  ירד שלג  אכן 

והשמחה הייתה רבת משתתפים לשמחת כולם.
שהשיבה  ההסעה  הגיעה  בלילה  מאוחרת  בשעה 

אותנו בשלום לבית שמש.
ביום חמישי בבוקר התחלנו לחפש את השקית עם 

המגפיים בין כל השקיות אך השקית איננה...
נותר אלא  אמרנו את הסגולות ובקשנו מה' אך לא 

לקבל את התיקון באהבה...
ההגיון  אך  לבדוק  לאולם  אנשים  ששלחנו  כמובן 
אזי  אשפה  בשקית  היו  שהמגפיים  שמכיוון  אמר 
שרוב הסיכויים שהמנקה זרק את השקית המכילה 

ערך רב לאשפה. 
לכבוד  לירושלים  לנסיעה  התארגנתי  שישי  ביום 
והצעתי  הנשוי  לבני  טלפנתי   ברכות,  השבע  שבת 
אך  בצהריים  אחת  בשעה  להסעה   להצטרף  לו 
מכיוון  עשרה,  אחת  בשעה  כבר  לצאת  העדיף  הוא 
כמניין  ישיבה  מקומות   14 של  הסעה  הזמנתי  שכך 

הנפשות היוצאות ירושליימה... 
מרבע לאחת המתנו להסעה אך היא בוששה לבוא, 
שהלוא  עלה  כבר  המתח  מפלס  וחצי  אחת  בשעה 
ולהתארגן  עלינו להגיע מוקדם בכדי להיערך בנחת 
את  תפסתי  דבר  של  בסופו  זמין  לא  והנהג  לשבת 
דקות  כמה  תוך  כי  והבטיח  שהתנצל  החברה  בעל 

ההסעה בוא תבוא. 
מקומות   20 של  הסעה  הופיע  שעה  רבע  כעבור 
החברה  לבעל  שוב  התקשרתי  שהזמנו,   14 במקום 
והוא הרגיע כי התשלום יהיה על 14 ולא על 20 כיוון 

שהנהג השני נתקע ולא יכל להגיע...
ביתי  לפתע  כאשר  המטען  בתא  מזוודות  העמסנו 
קוראת קריאת תדהמה ואומרת: "אני לא מאמינה!!! 

זה שקית המגפיים!!!"
קשורה  המגפיים  שקית  ואכן  לראות  כולנו  רצנו   
בחזור  בלילה  מאוחר  אותה  שהנחנו  כפי  בדיוק 

מהחתונה ופשוט לא זכרנו היכן השארנוה...
תיכף התקשרתי לבני הנשוי לעדכן אותו שהרי גם 
התנשף  הקו  מאחורי  הוא  אך  בשקית...  היו  מגפיו 
להספיק  אוטובוס  לתחנת  בדרך  הוא  כי  באומרו 

אוטובוס לירושלים עם ב"ב...
אותו  אסף  שלנו  והנהג  בדיוק  הוא  היכן  שאלתיו 
בשמחה כפיצוי קטן על ההמתנה הארוכה להסעה...

אבל האמת שאילו היה מגיע ההסעה של 14 מקומות 
כמתוכנן אזי שלא היינו מוצאים את המגפיים, ובכך 

שאיחר היה לבני וב"ב הסעה ברוגע  ובשמחה...
בעלת המעשה: ה.י.ש.

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

תיקון שובבי"ם – בין אדם לחבירו
המשפטים  "ואלה  רש"י:  פירש 
פסל  'אלה'  שנאמר  מקום  כל   –
על  מוסיף  'ואלה'  הראשונים,  את 
הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף 

אלו מסיני" ע"כ.
הוא  מפורש  שכבר  הקושיא,  וידועה 

)ספרא  בהר  פרשת  ריש  השמיטה  במצות  כהנים  בתורת 
וזה"ל:  א(,  כה,  )ויקרא  שם  ברש"י  והובא  א(,  א,  בהר 
שמיטה  ענין  מה  לאמר.  סיני'  'בהר  משה  אל  ה'  "וידבר 
מה  אלא  מסיני.  נאמרו  המצוות  כל  והלא  סיני',  'הר  אצל 
שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו 
ידענו  כבר  כן  ואם  ע"כ.  מסיני"  ודקדוקיהם  כללותיהם 
ופרטותיה  כללותיה  כולה  התורה  שכל  דרשה  מאותה 

מסיני, ומה בא הכתוב ללמדנו כאן.
שאף  הלימוד  עצם  על  לא  בדידן,  רש"י  כוונת  נראה  ברם 
בדרשה  כבר  ידענו  שזאת  הגבורה,  מפי  בסיני  ניתנו  אלו 
דשמיטה. – אלא ללמדנו שאף אלו יש בהם 'מעלת סיני', 
יותר  ונשגבה  גבוהה  דחזינן בעשרת הדברות דסיני מעלה 
משאר פרשיות התורה, שניתנו בקולות וברקים ולפיד אש 

ועשן, וארכין שמיא לסיני.
שנסמכו  דידן,  בפרשא  לאשמועינן  אתי  קא  כך  ועל 
הנורא,  הדברות שבמעמד  לאחר עשרת  תיכף  המשפטים 
כדי להשוות אחרונים לראשונים, שאף בהם ישנה 'מעלת 
סיני'. ואף 'פרשת משפטים' וענייני 'בין אדם לחבירו', אינם 
– אלא תורה שלמה  בין איש לרעהו.  ונימוסים  רק חוקים 
באימה  ונלמדת  להבת,  באש  ניתנה  היא  ואף  השמים,  מן 

וביראה ברתת ובזיע, כראשונים שבסיני.   
בנתיב דרכנו תתיישב בפשיטות תמיהת המפרשים בשלהי 
פרשתנו )כד, יב(, שחזרה תורה לדבר בפרשא דמתן תורה 
וקבלת הלוחות, ומדוע הפסיק באמצע בפרשת משפטים, 
אך   – עי"ש.  בתורה  ומאוחר  מוקדם  שאין  בזה  ונדחקו 
ודיני  הללו  במשפטים  הפסיק  שבדוקא  אפשר  בהאמור 
גודל  ללמדנו  כדי  סיני,  הר  מעמד  באמצע  משפט  חושן 
חומרתם ותיקונם שאף הם כראשונים מסיני, ושווה תורת 

'חושן משפט' כשאר עשרת הדברות.
בימי השובבי"ם הללו, שנתקנו בישראל לתשובה ולתיקון 
המעשים, נשתדל נא היטב בעמל 'תיקון המידות', ולהיזהר 
מסיני,  תורה  הם  שאף  לחבירו",  אדם  "בין  בענייני  מאוד 
ומתקנים ומזככים את נשמת ישראל לטובה ולברכה, אמן.
]על פי "טיב התורה" פרשא דידן, בתחילת הפרשה ובסופה, עיין שם עוד[

• ~ • ~ •
בעת שנדברו נכבדות להרה"ק המפורסם הרבי ר' ישעיה'לי 
הצדקנית  הרבנית  עם  שני[,  ]בזיווג  זצוק"ל  מקרעסטיר 
מרת שרה ע"ה בת הגה"צ רבי משה שמעון ראטה זצ"ל 
ופתח  נחוץ,  בדבר  עמה  לדבר  ביקש  דיורע,  דק"ק  אב"ד 

בטיב מעשיה נאה:
נכבד,  יהודי  איש  מעלה  של  דין  בית  לפני  הגיע  פעם 
הלומדים  מן  ומפרשים,  בש"ס  בקי  מופלג,  חכם  תלמיד 

המפורסמים שבעירו. 
מלאכים  החלו  העליון,  למשפט  אותו  כשהעמידו  תיכף 
רבים מתרוצצים אנה ואנה, הללו מימיניים ונושאים חבילות 

ומטילים  ומצוות,  תורה  של  חבילות 
זכות',  'כף  על  המשקל  אל  היישר 
ונושאים  משמאילים  מנגד  והללו 
חבילות של עבירות רחמנא ליצלן אל 

כף של חובה.
בפחד  היהודי  עמד  העת  אותה  כל 
פעם  ולכאן,  לכאן  ונד  נע  המשקל  בראותו  ועצום,  נורא 
סיום  שעם  עד  חובה,  של  ופעם  זכות  של  כף  מתרבה 
מלאכת המלאכים באיסוף וקיבוץ כל מעשיו על המשקל, 

הכריעה כף של זכות לטובה. 
להפסיד  כראותו שהולך  נורא  בכעס  הגיח הקטגור  לפתע 
כאן, וזעק כלפי בית דין, הבה נבדוק היטב את 'טיב' אותם 
אל  היישר  ניגש  וכדברו  זכות.  לכף  המכריעים  מעשים 
חבילת המצוות, ומצא בה דפי גמרא רבים מאוד, הוא החל 
נלמדו  אכן  אם  במהותם  ולהתבונן  דפים,  באותם  לדפדף 

כהוגן. 
כראוי,  מזוככים  שאינם  גמרא  דפי  באותם  מצא  והנה 
ומעורב בהם הרבה גאווה והתנשאות... שהיה אותו למדן 
חלילה,  'לקנטר'  אף  ולפעמים  לשמה,  שלא  תורה  לומד 
עם  קבל  להוכיח  האוהבים  יהירים  'למדנים'  אותם  כדרכי 
ועדה את גודל חכמתם ופלפולם. – וכך היה המקטרג עומד 
הגאווה  פסולת  כל  ומפריח מתוכם את  הגמרא,  דפי  אצל 
הסרוחה שהיה הלמדן 'מנפח' בהם עם הרבה אוויר ורוח... 
הוא עבר וניקה דף אחר דף, אסף לעצמו את כל הפסולת 
והעבירה לכף של חובה, עד שהצטמצמו להם הדפים דק 
לשם  שנלמדו  במה  הטוב,  חלק  רק  בהם  נשאר  ולא  דק, 

שמים. 
בסיום מלאכתו כבר לא היתה כף הזכות מנופחת ומוגדלת 
כל כך, עד מהרה ירדה כף חובה והכריעה את הדין לחובתו 
של הלמדן, אשר נשלח תיכף ביד 'מלאך דומה' אל עמקי 

שאול הגיהנום!
• ~ • ~ •

תמים  פשוט  יהודי  מעלה,  של  דין  בית  בפני  נכנס  אחריו 
המקומי  המרזח'  'בית  את  בביתו  שהחזיק  דרך,  וישר 

]קרעטשמע[. ונעמד אף הוא אל המשפט הגדול והנורא. 
גם במשפט זה התרוצצו להם המלאכים לכל עבר, לאסוף 
ולהביא את כל מעשי האיש שעשה במשך כל ימי חייו אל 
ודלה,  מועטה  זכות  של  כף  נמצאה  והנה  העליון.  משקל 
חלדו,  בימי  האיש  וקיים  שידע  ומצוות  תפילות  במעט 
עבירות  מיני  בכמה  וגדושה  מלאה  חובה  של  ולעומתם 

שחטא האיש, וכמובן הכריעה כף של חובה.
לפתע נכנס הסניגור בסערה, וטען בפני בית דין של מעלה, 
מעשי  כל  את  המשקל  על  המלאכים  כאן  הניחו  כי  שאף 
חובה  כף של  נמצאה  ובכך  האיש,  והעבירות של  המצוות 
דברים  כמה  עוד  המשקל  על  להניח  יש  עדיין   – מכרעת. 
כאשר  המרזח,  בבית  היהודי  של  מלאכתו  מעסק  טובים 
ובמסירות  בנאמנות  היהודים  לקוחותיו  את  ושירת  עמד 

תמיד!
אולם המקטרג מנגד לא הסכים בשום אופן להוספת אלו 
המעשים של שירות הלקוחות בפונדק, בטענתו שכל זאת 

והרי  ולפרנסתו,  למלאכתו  האיש  עשה 

ג

ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  ְוֵאּלֶ
ים ִלְפֵניֶהם: ׂשִ ּתָ

)כא, א(

טיב הפרשה
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טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

בשום  יפסיק  לא  לברכו  קדיש  בין  א.  
הקדיש,  ר"ל משעה שהתחיל את  דבר, 
ס"ג  נ"ד  )סי'  לברכו  גם  שייך  דהקדיש  כיון 

ומ"ב סקי"ג(.

או לדבר מצוה  רבים  ואפילו בצרכי  ב.  
אסור להפסיק )מ"ב סק"ו(.

בין הפרקים של קריאת שמע  וה"ה  ג.  
אסור  דזמרה,  פסוקי  של  או  וברכותיה, 

להפסיק אפילו לדברים אלו )מ"ב סק"ו(.
ד.  והאחרונים כתבו, דבין קדיש לברכו 

דינו כבין הפרקים לכל דבר )מ"ב סקי"ג(.
ה.  וע"כ בין יחיד ובין שליח ציבור, אם 
לו טלית עד שהתחיל קדיש,  נזדמן  לא 
יכול להתעטף בו תיכף, אבל לא יברך עד 
ויברך  בו  ימשמש  ואז  התפילה,  לאחר 

)מ"ב סקי"ג(.

ו.  ולענין תפילין אם נזדמן לו בין הקדיש 
מה  לפי  והוא  עליהן,  לברך  יכול  לברכו, 
על  לברך  דיוכל  האחרונים  שהסכימו 

התפילין בין הפרקים )מ"ב סקי"ג(.
לא  שעדיין  אף  ברכו,  אחר  תיכף  ז.  
כאמצע  זה  הרי  יוצר,  בברכת  התחיל 
הפרק, כיון  דמשם ואילך הוא כהתחלת 
מה  ציבור  השליח  כונת  עיקר  כי  יוצר, 
שאומר  היינו  ה',  את  ברכו  שאומר 
יוצר  בברכת  כך  אחר  שיברכוהו  לציבור 

)מ"ב סקי"ג(.

דבר  בשום  להפסיק  אסור  וע"כ  ח.  
לאחר שאמר השליח ציבור ברכו, קודם 

שמתחילין ברכת יוצר )ס"ג(.
לו תפילין עד  נזדמן  לא  לפיכך אם  ט.  
לברך  יוכל  לא  שוב  ברכו,  שהתחיל 
וכשיסיים  ברכה,  בלי  יניחן  אלא  עליהן, 
רבה,  אהבה  שיתחיל  קודם  אור  יוצר 
בהן  ימשמש  הפרקים,  בין  הוא  ששם 

ויברך עליהן )מ"ב סקי"ג(.
לתפילין  ציצית  בין  לחלק  והטעם  י.  
שאם  גברא,  חובת  אינו  דציצית  הוא, 
אין לו טלית פטור מציצית ויוכל לקרות 
זה  הרי  ולכן  ציצית,  בלי  שמע  קריאת 
דהוא  הברכה, אבל תפילין  ע"י  הפסקה 
הוא  התפילין  בלתי  וגם  הגוף,  חובת 
ח"ו, שאומר  בעצמו  עדות שקר  כמעיד 
ולכן לא חשיבה  ואיננו קושר,  וקשרתם 
אבל  הברכה,  לענין  זה  וכל  הפסק, 
התפילה  ולאחר  מותר,  לבדה  הלבישה 

ימשמש בציצית ויברך )מ"ב סי' ס"ו סקט"ז(.
ברכו  דאחר  שמבואר  דמה  ]ודע  יא.  
דינו כאמצע הפרק, דעיקר ברכו שאומר 
העולם  שמברכין  אברכות  הכונה  הש"ץ 
אח"כ וכיון שענו העולם ברכו הוי כאלו 
בין  לחלק  דאין  פשוט  הברכה,  התחילו 
ליזהר  צריך  זה  ולפי  לערבית,  שחרית 
דערבית  ברכו  אחר  לספר  שלא  מאוד 
הברכה  לברך  שהתחיל  קודם  אפילו 
מעריב  אז  להתפלל  דעתו  אם  ראשונה 
אנשים  הרבה  ובעו"ה  הציבור,  עם 

נכשלין בזה[ )מ"ב סי' רל"ו סק"א(.

יב.  מלשון הרמ"א מוכח שאפילו יחיד 
לא יפסיק בין ברכו ליוצר דנחשב כאמצע 
הפרק, אמנם נראה שכל זה דוקא באופן 
ישתבח  ברכת  גמר  שכבר  דהיינו  זה, 
ועומד להתחיל ברכת יוצר אור, אבל אם 
וכ"ש  דזמרה,  בפסוקי  עדיין  עוסק  הוא 
להתפלל  ורוצה  להתפלל,  עתה  בא  אם 
כסדר ולא לדלג הפסוקי דזמרה ולפתוח 
מברכת יוצר ]וכמבואר בפרקים הקודמים שכך ראוי 
בזה  דינו  אין  וברכו,  קדיש  ושמע  לנהוג[ 

כאמצע הפרק, ולכו"ע יכול להניח טלית 
ותפילין ולברך עליהן )מ"ב סקי"ד(.

המתפללים  מן  כשאחד  דאם  י"א  יג.  
בשעה  דזמרה  פסוקי  באמצע  עומד 
ידקדק  ברכו,  אומר  ציבור  שהשליח 
לכוין בפירוש שאינו עונה עכשיו לברכו 
להמשיך  יוכל  ואז  אור,  יוצר  ברכת  של 
לומר  כוונתו  אם  אבל  דזמרה,  בפסוקי 
בכך  נחשב  התפילה,  סדר  של  ברכו 
והמתחיל  אור,  יוצר  ברכת  כהתחיל 
י"א  ישתבח,  שאמר  קודם  אור  יוצר 
שהפסיד הברכה ואינו יכול לחזור ולומר 
ישתבח, דכיון שהוא כבר באמצע ברכת 
את  ישתבח  ברכת  הפסיד  המאורות 
כלל  אפשר  אי  ותו  ונתבטלה,  מקומה 

לברך )הלי"ש פ"ו אות כ'(.
יד.  וי"א דאף אם נאמר כן נראה, שאינו 
ברכו,  לשם  שלא  בפירוש  כוונה  צריך 
פסוקי  באמצע  דהעומד  מסתבר  דלא 
וברכת  ההמשך  להפסיד  ירצה  דזמרה 
ישתבח, ונראה דסגי אם לא יכוין לצאת 

ידי חובתו )ברכת יעקב פ"ח סקי"א(.
כדי  דזמרה  מפסוקי  לדלג  והאם  טו.  
מיד  ולהמשיך  הש"ץ  עם  ברכו  לומר 
ביוצר אור, דמיד לאחר ברכו יש להתחיל 
נחשב  ואף  להפסיק,  ואסור  אור  יוצר 

כדין אמצע הפרק דק"ש, 
הנה בבה"ל סימן ס"ט )ד"ה שישלים( משמע 
אשרי  שאמר  ברוך  עכ"פ  אמר  שאם 
לענות  שיוכל  כדי  לדלג  ראוי  וישתבח, 
שזהו  אור  ביוצר  מיד  ולהמשיך  ברכו 
עיקר מצותה, אבל מצאתי בספר "יסוד 
ושורש העבודה" )שער י"א פ"ב( שאין למהר 
בראש השנה בפסוקי דזמרה לומר פיוט 
דיוצר אור עם הציבור, כי טוב יותר לומר 
ולא  ובכוונה  במתינות  דזמרה  פסוקי 
יאמר הפיוט, ומשמע דאף שאומר עוד 
ויש  די בכך,  ועונים ברכו  פסוקי דזמרה 

לומר שבכוונה פסד"ז עדיף. 
ולמעשה נראה שאם אומר מהר פסוקי 
ברכו  לומר  לזכות  כדי  ידלג  דזמרה 
לאט  אומר  אם  אבל  אור,  יוצר  ומיד 
יפסוק  לא  מעות  כמונה  בכוונה  לאט 
עמהם  יגיע  אם  וימשיך,  ברכו  יענה  רק 
ראוי  עכ"פ  אבל  בציבור,  לתפילה  יחד 
ולהמשיך  ברכו  לענות  מאד  להשתדל 
ח"א  )תשוה"נ  אור  ליוצר  והיינו  בברכה  מיד 

סי' ק"ח(.

■ מרבים בשמחה ■
מרנא ורבנא רבינו ה'חתם סופר' זי"ע, באחת מאגרותיו שהשיב לשואליו בדבר ה' זו הלכה הוא חותם 
בזה הלשון: "פ"ב כאור בקר ליום ג' שנכפל בו כי טוב, א' דר"ח אדר ראשון שמרבים בו שמחה, לסדר 
'ושכנתי בתוכם' תקפ"ט לפ"ק". משמע מזה, שה'חתם סופר' נקט בפשיטות דהא דאמרו בגמרא 
)תענית כט.( "משנכנס אדר מרבים בשמחה", עולה גם על חודש אדר הראשון, ורבים מן הפוסקים 
המצדדים כן מביאים אכן אסמכתא לדבריהם מתוך האגרת הזאת. ויצוין שה'חתם סופר' כבר כתב 

כן על יום א' דראש חודש אדר ראשון שהוא עדיין ל' לחודש שבט.
ימי השובבי"ם בחודש אדר

השבוע מברכין את חודש אדר הראשון, שזהו האות המבשרת על כניסתנו לזמן של אדר שבו יש 
להרבות בשמחה, ונמצא שחודש אדר ייכנס בעוד ואנו נמצאים בתוקפם של ימי השובבי"ם, שכן 
בשנה מעוברת כמו שנה זו מוסיפים לימי השובבי"ם עוד ב' שבועות של פרשיות תרומה ותצוה, כך 
שמוצאים אנו את עצמנו מוקפים בימים של תשובה ותיקון המעשים מחד גיסא, ומן הצד השני חלה 
על ראשינו חיוב מיוחד של תוספת שמחה, ונראה כאילו אתא אוירא דהאי גיסא  ודהאי גיסא ומבטל 

ליה )- נראים הדברים כסותרים ומבטלים זה את זה(.
יא( מבאר את  )פרק  ב'אגרת התשובה'  אולם האמת הוא שאין בכך כל סתירה, הרה"ק בעל ה'תניא' 
מאמר דוד המלך ע"ה בתהלים )נא, ה( "וחטאתי נגדי תמיד", וכתב בעל ה'תניא' כי אין הכוונה לומר 
שצריכים החטאים לעמוד תמיד נגד העיניים עד שיפול חלילה לעצבות ומרה שחורה, לא יתכן לומר 
שזו הייתה כוונת דוד המלך ע"ה, שהרי אך כמה פסוקים אחר כך באותו קאפיטל ביקש דוד המלך 
על השמחה ואמר: "תשמיעני ששון ושמחה" - "ורוח נדיבה תסמכני", ואילו היה עבודת התשובה 
סתירה לשמחה כיצד זה הזכיר בחדא מחתא את החטאים ואת השמחה כמקשה אחת, ומלבד זאת 

יש להוסיף את הידוע שהדרגה העליונה של תשובה עילאה יכולה להיות רק על ידי השמחה.
בגבהות  לבבו  תרום  ולא  דעתו  תזוח  שלא  לעניין  רק  הוא  תמיד"  נגדי  ש"וחטאתי  לומר  יש  אלא 
ייכנע לבבו ויראה את עצמו כשפל משאר  הלב, שכל אימת שיזכור בחטאיו שעיווה כלפי השי"ת 
בני אדם, כך גם יועיל זכירת החטאים שיוכל לבוא לידי שמחה, כי בכל מקרה לא טוב שיעבור על 
ראשו, בין אם זה בדברים שבידי שמים ובין בביזיונות הבאים מצד בני אדם, יקבלנה בשמחה ויצדיק 
עליו את הדין, מתוך ידיעה נאמנה שהכל בא עליו רק מחמת עוונותיו שכבדו מנשוא, ומתוך כך יהיה 
שמח בייסורים ויימנה בין אלו שעליהם אמרו בגמרא )יומא כג.(, "הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן 
ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר )שופטים ה, לא( 'ואוהביו כצאת השמש 

בגבורתו לעולם'", ועוד אמרו )שם( "כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו".
ועתה אל תעצבו

עניין התשובה בשמחה למדים אנו גם מיוסף הצדיק, אחר שגילה לאחיו כי הוא הוא יוסף אחיהם 
אחזה אותם בושה וכלימה עד שלא יכלו לענות אותו )בראשית מה, ג(, עד כדי כך, שמכאן ילפינן עד היכן 

מגעת עומק הדין, כדאמרו על כך במדרש )בראשית רבה צג, י(, "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום תוכחה".
בכל זאת, כאשר באו השבטים לעשות תשובה על מעשה זה אומר להם יוסף אחיהם: "ועתה אל 
תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה" )בראשית מה, ה(. ומפרש הרה"ק בעל ה'תפארת שלמה' 
זי"ע שהתכוון יוסף להזהיר אותם לבל יפלו בעצבות בשעה שהם עוסקים בתשובה, ]וכדאמרו רז"ל )בראשית 
כא, ו( אין 'ועתה' אלא לשון תשובה[. וטעם הדבר, שהרי מצוות התשובה הוא מצווה כשאר כל המצוות עשה, 

וכל מצווה צריך לקיימה מתוך שמחה וחדוות הלב, וכדכתיב בתהלים )ק, ב( "עבדו את ה' בשמחה".
ממש כך ביאר הרה"ק מקאמראנא זי"ע ב'היכל הברכה' )פרשת ויגש( את דיבורו של יוסף, וזה לשונו: 
"ועתה - פסיק שהוא התשובה, שצריך שלא יהיה בעצבות ובחרון בסגופים משונים, אלא בנייחא 
בלב פתוח יבכה ויתמרמר עד דכדוכא, וזהו 'ועתה' כשתעשה תשובה אזי אני מזהיר לכם 'אל תעצבו', 

כי העצבות גרוע מכל מדת רעות שבעולם ומכל העבירות".
ובגנות מידת העצבות כבר נודע מאמרו של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע, שהיה דרכו לומר, 
כי הגם שבעצם העצבות אינו עובר שום עבירה, אבל הטמטום הלב הנובע מן העצבות אפילו העבירה 

הגסה ביותר אינה יכולה להביא.
עתה שבנו זה פעמים

נמצאנו למדים כי אין כל סתירה בין עבודת התשובה לחובת השמחה, אדרבה, שניהם משלימים זו 
את זו ויחד היו לאחדים בידינו, וכך מובא בספרים הקדושים שלחודש אדר יש כח מיוחד של תשובה, 
ממש כמו חודש אלול, וכן כתב הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא )פרשת מקץ( בשם הרה"ק רבי שלום 

מבעלזא זי"ע, על הפסוק )בראשית מג, י( "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים". 
דהנה ידוע שחודש אלול הוא מסוגל לתשובה ובו מתכוננים ישראל עם קדושים לקראת ימי הדין, 
אבל ישנם כאלו אשר משום מה התמהמהו קצת ושכחו את חובתם בעולמם, ורק לאחר שכבר חלף 
חודש אלול נזכרים כי עדיין לא שבו בתשובה כראוי וכנכון, ועתה אינם מוצאים מנוח לנפשם כיצד 
יוכלו לתקן את אשר עיוותו. לאלו האנשים אומר הגה"ק ה'שר שלום' מבעלזא כי לא אפסה תקוותם 

וכשיגיע חודש אדר יוכלו לתקן את אשר לא תיקנו בחודש אלול.
באופן זה ביאר את הכתוב, "כי לולא התמהמהנו" – 'לולא' אותיות 'אלול', אם בחודש אלול התמהמהנו 
ולא שבנו בתשובה, אזי "כי עתה שבנו זה פעמים", יש לנו הזדמנות נוספת לשוב בתשובה בחודש 
אדר שנרמז בתיבות 'זה פעמים'. 'זה' – עולה למניין י"ב, ממש כחודש אדר שהוא החודש השנים 
עשר מחודשי השנה. 'פעמים' – גם הוא חודש אדר, החודש היחיד שיכול לחול פעמיים באותה שנה, 

אדר ראשון ואדר שני.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב התחזקותטיב הלכה נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

דינים הפסק בין קדיש לברכו ולאחריו

ב
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

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

בס"ד

מדבר שקר תרחק
הגיע  זיע"א  מלובלין  החוזה  הקדוש  הרבי  אל 
פעם יהודי שהיה מלא וגדוש בעוונות וחטאים 
וביקש מהרבי דרך תשובה, היהודי חשב שהרבי 
אך  וסיגופים,  בתעניות  לעסוק  יורהו  בוודאי 
שיקפיד  הוא  שתיקונו  הרבי  לו  אמר  לפליאתו 
שאל  מפיו,  שקר  דבר  שום  להוציא  לא  מאוד 
היהודי: ואם אקיים ציווי זה ואזהר שלא לשקר 
השלם?  לתיקון  ואזכה  התשובה  תתקבל  האם 
והרבי ענה 'ודאי שכן', כששמע זאת, קיבל עליו 
דבר  שום  להוציא  שלא  גמורה  בקבלה  היהודי 

שקר מפיו, ועדיין לא ידע מה מצפה לו..
למחרת יצא היהודי מביתו באישון ליל במטרה 
לאן  חברו  אחד, שאלו  חבר  פגש  בדרכו  לגנוב, 
הוא הולך, מיד הוא נזכר שאסור לו לשקר, והיה 
בלילה  יצא  למחרת  שוב  לביתו,  לחזור  מוכרח 
לעשות עבירה אחרת ושוב הוא פוגש בדרך חבר 
שקיבל  מכיון  אך  פניו,  מועדות  לאן  ששואלו 
קרה  כך  לביתו,  לחזר  הוכרח  לשקר  עליו שלא 
בכל פעם שרצה לעבור עבירה עד שעי"ז נעשה 

בעל תשובה גמור.
הרה"ק  מביא  תרחק',  שקר  'מדבר  הפסוק  על 
זוסיא  רבי פנחס מקוריץ זצוק"ל בשם הרבי ר' 
דיבור אחד של שקר,  פי' כשאתה אומר  זצ"ל: 
מיד אתה מרחק את עצמך מהשי"ת', ובאיגרת 
הגר"א כתב שאל לו לאדם לנהוג בחינוך הבנים 
ביד קשה, חוץ מנושא השקר, שאם רואה אדם 
ומוסיף  הדין  חומר  בכל  עמו  ינהג  שבנו משקר 
המקום  ואכן  כלל',  עליהם  תרחם  'ולא  ואומר 
הוא  הרחקה,  לשון  שכתוב  התורה  בכל  היחיד 

כאן שאומרת התורה 'מדבר שקר תרחק'.
הילדים  עם  לדבר  מפחדים  כבר  הדל  בדורנו 
יהיו  שלא  וגיהנם,  עדן  גן  על  הבא,  עולם  על 
אמת  של  זה  נושא  לפחות  אבל  סיוטים..  להם 
ושמירה מדיבור של שקר, חייבים להעלותו על 
נס, ולהשקיע רבות בחינוך הדור הצעיר להיזהר 
וכמובן  מהפה,  שמוציאים  דיבור  בכל  מאוד 
אישית  דוגמא  יראו  שהילדים  זה  שהעיקר 
ומהם  מאוד,  נזהרים  עצמם  שהם  מההורים 

ילמדו וכן יעשו.
 )עפ"י טיב התורה-משפטים(

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'

סוזק"ש ב'

סוז"ת א'

סוז"ת ב'

4:37
5:52
6:31

8:26

9:09

9:35

10:04

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

י ַתֲעֹבד ֶאת  ן ַיֲחִטיאּו ֹאְתָך ִלי ּכִ ַאְרְצָך ּפֶ בּו ּבְ לֹא ֵיׁשְ
י ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקׁש: ֱאלֵֹהיֶהם ּכִ

)שמות כג, לג( 

מקרא זה מלמדינו עד היכן מגעת השפעת הסביבה על האדם, כי זה 
המקרא מדבר על הזמן שיזכו בני ישראל לרשת את ארצם, ואילו לא 
ולא  היינו מצווים להרגם היו בני האומות הגרים בה לישראל למס, 
היו בהם שום צל של חשיבות, ואעפ"כ חששה התורה מהשפעתם 
על סביבתם, שמא יהיו בני ישראל נמשכים אחרי הליכותיהם, ויבואו 
נכרים מבוזים בעיני  גם מעשיהם של  כי  זאת אומרת  לידי חטאים, 

סביבתם יש להם השפעה ואפילו על אנשי סביבתם הבוזים להם. 
למעמדו  גם  הדברים  את  ויקיש  לעצמו  הוראה  האדם  יקח  מכאן 
שבין  תחום  בכל  כמותו  מעמד  מחזיקים  שאינם  ההמוניים  מול 
השפעתם  תהיה  פן  לסביבתם,  מלהתקרב  ויחוש  לבוראם,  ישראל 
יכול  לפעמים  כי  והשקפותיהם.  הליכותיהם  אחר  וימשך  עליו, 
בין אנשים  לו לקבוע מושבו  האדם לחשוב חשבונו הפרטי שעדיף 
אין  כי  לדעת  עליו  אך  במחירו,  למעט  כדי  כמותו  יפה  דעתם  שאין 
רוח התורה נוחה ממחשבה זו, כמו שרואים כאן שלא רצתה התורה 
שידורו בני ישראל בין הגויים, על אף שהישראל מובדל מן הגוי, וגם 
הגוי הוא בגדר זר ופחות ערך, ואינו חשוב כלל בעיני האיש הישראלי, 
בכל זאת מיאנה התורה שיהיה מושבו של האיש הישראלי בקרבת 
גוונא יש לחשוש שמא תחול  מקום מושבו של הגוי, כי גם בכהאי 
השפעת הגוי על האיש הישראלי, ועל אחת כמה וכמה לענין ישיבתו 
כל  אדוקים  שאינם  יהודים  של  מקום  בקרבת  הישראלי  האיש  של 
כך במצוות השי"ת, מאחר שאין בני ישראל בוזים זה את זה, אדרבה 
זה  זה וממילא מתרבה החשש האמור שיטה  זה את  מחשיבים הם 
האדוק במסורת אבותיו את לבו לשכניו שדרכם שונה מדרכו, ועל כן 
אמרו צדיקים שה'קוויטל' היותר קשה אצלם הוא כשיהודי מבקש 
גדולה  ישועה  לו  להמשיך  עליהם  מוטל  אז  כי  לראשו,  גג  קורת 
שימצא מקום התואם למעלתו הרוחנית, ולא יתדרדר מחמת שכנים 

רעים וקלים להיות גם הוא כמותם. 
כגון קביעות  בסביבה,  ענינים התלויים  גם לשאר  והדברים אמורים 
אדם  בני  שם  שמתפללים  במקום  לתפילה  או  לתורה  מקום 
שהשקפותיהם שונים ופחותים מהשקפותיו, כי שהייתו עמהם בין 
המסורה  מדרכו  ולהטותו  עליו  להשפיע  עלול  המדרש  בית  כותלי 
זי"ע,  מלעלוב  בידרמן  דוד'ל  רבי  הרה"ק  על  וכמסופר  מאבותיו, 
שבירושלים,  כנסיות  הבתי  באחת  בשבת  תפילתו  מקום  שקבע 
והבחין שבאחת הפינות קבעו להם מקום קבוצה של יושבי קרנות, 
והללו היו משוחחים משך כל הזמן שהיו הציבור מתפללים, וביקש 
לצידם  התיישב  כן  ועל  זה,  חמור  מאיסור  ולמונעם  מעשה  לעשות 
במרכז שולחנם, ומפני כבודו נמנעו מלדבר, והיה זה שעה של קורת 
זה אחר תקופה ממושכת שקבוצה  כי היה  רוח לשאר המתפללים, 
זו קבעה את מקומה בבית הכנסת זה והטרידו את יתר המתפללים 
כי מעתה  להם,  על הפתרון שמצאו  ושמחו  ראו  וכאן  בפטפוטיהם, 

לחדול  יצטרכו  מכך  וכתוצאה  ביניהם  דוד'ל  רבי  הרה"צ  את  יושיבו 
ממנהגם הרע, אך כעבור שבוע התעצבו המתפללים מאוד כי בשבת 
וכיון שכן שלחו  רבי דוד'ל בבית מדרשם,  הבאה לא הופיע הרה"ק 
אחריו לדעת מדוע אחרו פעמיו, ומדוע לא הופיע כהרגלו בכל שבת? 
וענה כי נבצר ממנו הדבר, מאחר שהרגיש בעצמו שאם יתיישב שוב 
לצידם גם בשבת זו כבר תהיה השפעתם עליו והוא ימשך אחריהם 
כי אפילו  כוחה של סביבה,  גדלה  כמה  עד  זו  ורואים מעובדא  ר"ל, 
צדיק נשגב כהרה"צ רבי דוד חשש לנפשו מישיבה עם פורקי עול, 
על אף שמלכתחילה לא התיישב ביניהם כי אם מתוך מטרה הפוכה 
ח"ו  להימשך  כלל  כיוון  ולא  לטובה,  עליהם  השפעתו  שתהיה  כדי 
אחר מעשיהם, בכל זאת היה ירא לנפשו מאוד וכתוצאה מכך הוכרח 

להדיר את רגליו מבית הכנסת בו קבע את תפילתו רבות בשנים.  
ישנה אימרה שנונה המבטא היטב את כוחה והשפעתה של הסביבה: 
של  שחבריהם  תתפלל  צדיקים,  יהיו  שבניך  להתפלל  צריך  'אינך 
בניך הם יהיו צדיקים וכתוצאה מכך יהיו גם בניך צדיקים', כי האדם 
והנמצאים עמו ואם הסובבים אותם הם  נמשך אחר דעת השכחים 
צדיקים בהכרח יהיו גם הם צדיקים' וכן היתה אימי ע"ה נוהגת לומר 
אחריו  לעקוב  צורך  אין  האדם  של  קנקנו  על  לתהות  שכשרוצים 
ולבודקו בשבעה עיניים, די בכך לברר מי ומי הם חבריו, ובכך יווכחו 

מהו תוכנו. 
גם  לו  ראוי  הנחשלים  מן  להתרחק  לאדם  לו  שראוי  טעם  ומאותו 
ויזכה  דעתם  אחר  דעתו  ימשך  אז  כי  הצדיקים,  אל  להתדבק  כן 
להתעלות במעלות העבודה, וכמו שאמרו חז"ל )בבא קמא צב:( המחובר 

לטהור - טהור.
וזה הדבר הובא ברמב"ם להלכה גם כן )הל' דעות ו, ב( וז"ל: "מצות עשה 
להדבק בחכמים ותלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם, כענין שנאמר: 
)דברים י, כ( 'ובו תדבק', וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה, אלא כך אמרו 

ותלמידיהם.  בחכמים  הדבק  זו,  מצוה  בפירוש  קיא:(  )כתובות  חכמים 
בתו  וישיא  חכם,  תלמיד  בת  שישא  להשתדל,  אדם  צריך  לפיכך 
ולעשות  חכמים,  תלמידי  עם  ולשתות  ולאכול  חכם,  לתלמיד 
פרקמטיא לתלמיד חכם, ולהתחבר להן בכל מיני חיבור, שנאמר )דברים 
יא, כב( ולדבקה בו, וכן צוו חכמים ואמרו )אבות ד, א( והוי מתאבק בעפר 

רגליהם, ושותה בצמא את דבריהם", עכ"ל.
וזה היה אחד מעיקרי דרך מרן הבעש"ט הקדוש ותלמידיו, להתדבק 
אל הצדיקים, ולא היה זה כפי שנוהגים רבים כהיום ששואלים בעצת 
שאין  ואף  בלבד,  הפרטיים  לעניניהם  הקשור  כל  את  רק  הצדיקים 
לזלזל גם כן בזה, מכל מקום לא לענין הזה כוון הבעש"ט כשחידש 
ויהיו  במחיצתם  שישהו  כדי  ובעיקר  אם  כי  החסידות,  תנועת  את 
למדים מהם האיך להתקדש בקדושה של מעלה, וכמו כן היו מייסדים 
החסידים בתי כנסיות פרטיים כדי שיהיו נמצאים יחד בסביבה של 
אלו החפצים לעבוד את בוראם כפי שראו אצל רבם, וכתוצאה מכך 

תהיה השפעת הצדיק פרושה עליהם גם מריחוק מקום. 
שאינם  מאלו  להתרחק  דרכנו  את  ויצליח  בעזרינו  יהיה  השי"ת 
לרוחינו, ולהתחבר רק עם הכשרים שבעם החפצים לקירבת אלקים.

יבה על האדם השפעת הסב

פר' משפטים
כ"ז שבט תשע"ט

גליון 446

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב הפרשה

א

מברכים אדר הראשון  |  ר"ח בימים שלישי רביעי
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ATTENTION READERS:

We now offer FREE advertising
in select Divrei Torah printed and 

distributed by Ramapost.

Ad space varies by week
and is first come, first serve.

SEND YOUR AD TO
MITZVOS@RAMAPOST.COM

TO SECURE YOUR AD SPACE.

Thank you & happy reading!

    The Ramapost Team

YOUR FREE
AD HERE!

Divrei Torah with Available Space:
Tiv Hakehila • Shvilei Pinchas • Meoros Hatzadikkim

Divrei Siach • Torah Wellsprings • Rav Brazil

לזכות
רפואה שלמה
מלכה בת רחל

Showcase
your logo
on ANY
product

“The Backdrop to your Brand”
info@ramapromo.com  |  845.445.9600  |  www.RamaPromo.com

382 Route 59 Suite 264, Airmont, NY 10952

BUSINESSES • ORGANIZATIONS • NON-PROFITS • EVENTS 
CAMPAIGNS • TRADE SHOWS • GRAND OPENINGS

YOUR
LOGO

YOUR
LOGO

YOURLOGO

YO
U

R
 L

O
G

O

מיכאל בן שלי



Y O U  A R E  C O R D I A L LY  I N V I T E D  T O  AT T E N D  O U R

M OT Z E I  S H A B B O S  w  PA R S H A S  T E R U M A H

F E B R U A RY  9 ,  2 0 1 9  AT  8 : 3 0  P M

לזכר נשמת
חיים בן דוד ע״ה  w  משה מרדכי בן צבי ע״ה

F E AT U R I N G :

Rabbi Fischel Schachter
M A G G I D  S H I U R  Y E S H I VA  T O R A H  V O DA AT H

B A I S  M E D R A S H  S H A A R E I  T E F I L L A H

2 9  PA R K E R  B LV D  w  M O N S E Y,  N E W  Y O R K

Taking place at

ע״ש ר׳ גד קעניג
H O R AV  A R O N  D O V I D  W I L L N E R , מרא ד׳אתרא 

R
A

M
A

P
O

S
T

.C
O

M



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל

úùøô

íéèôùî

éñðàî
úåøð ú÷ìãä - 4 : 5 4

÷¢ùéöåî - 5 : 5 8

Email mitzvos@ramapost.com
to sign up for a weekly subscription

בס״ד
ëז’ ×èá תשע״ט   

 פברואר 2019 
Issue #016

סט וֹו דברי תורה מודפסים ומופצים על ידי ראָמפּפ
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בקרוב!
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

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

מדבר שקר תרחק
הגיע  זיע"א  מלובלין  החוזה  הקדוש  הרבי  אל 
פעם יהודי שהיה מלא וגדוש בעוונות וחטאים 
וביקש מהרבי דרך תשובה, היהודי חשב שהרבי 
אך  וסיגופים,  בתעניות  לעסוק  יורהו  בוודאי 
שיקפיד  הוא  שתיקונו  הרבי  לו  אמר  לפליאתו 
שאל  מפיו,  שקר  דבר  שום  להוציא  לא  מאוד 
היהודי: ואם אקיים ציווי זה ואזהר שלא לשקר 
השלם?  לתיקון  ואזכה  התשובה  תתקבל  האם 
והרבי ענה 'ודאי שכן', כששמע זאת, קיבל עליו 
דבר  שום  להוציא  שלא  גמורה  בקבלה  היהודי 

שקר מפיו, ועדיין לא ידע מה מצפה לו..
למחרת יצא היהודי מביתו באישון ליל במטרה 
לאן  חברו  אחד, שאלו  חבר  פגש  בדרכו  לגנוב, 
הוא הולך, מיד הוא נזכר שאסור לו לשקר, והיה 
בלילה  יצא  למחרת  שוב  לביתו,  לחזור  מוכרח 
לעשות עבירה אחרת ושוב הוא פוגש בדרך חבר 
שקיבל  מכיון  אך  פניו,  מועדות  לאן  ששואלו 
קרה  כך  לביתו,  לחזר  הוכרח  לשקר  עליו שלא 
בכל פעם שרצה לעבור עבירה עד שעי"ז נעשה 

בעל תשובה גמור.
הרה"ק  מביא  תרחק',  שקר  'מדבר  הפסוק  על 
זוסיא  רבי פנחס מקוריץ זצוק"ל בשם הרבי ר' 
דיבור אחד של שקר,  פי' כשאתה אומר  זצ"ל: 
מיד אתה מרחק את עצמך מהשי"ת', ובאיגרת 
הגר"א כתב שאל לו לאדם לנהוג בחינוך הבנים 
ביד קשה, חוץ מנושא השקר, שאם רואה אדם 
ומוסיף  הדין  חומר  בכל  עמו  ינהג  שבנו משקר 
המקום  ואכן  כלל',  עליהם  תרחם  'ולא  ואומר 
הוא  הרחקה,  לשון  שכתוב  התורה  בכל  היחיד 

כאן שאומרת התורה 'מדבר שקר תרחק'.
הילדים  עם  לדבר  מפחדים  כבר  הדל  בדורנו 
יהיו  שלא  וגיהנם,  עדן  גן  על  הבא,  עולם  על 
אמת  של  זה  נושא  לפחות  אבל  סיוטים..  להם 
ושמירה מדיבור של שקר, חייבים להעלותו על 
נס, ולהשקיע רבות בחינוך הדור הצעיר להיזהר 
וכמובן  מהפה,  שמוציאים  דיבור  בכל  מאוד 
אישית  דוגמא  יראו  שהילדים  זה  שהעיקר 
ומהם  מאוד,  נזהרים  עצמם  שהם  מההורים 

ילמדו וכן יעשו.
 )עפ"י טיב התורה-משפטים(
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טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א
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ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המערכת

טיב
ההודעות

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

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

י ַתֲעֹבד ֶאת  ן ַיֲחִטיאּו ֹאְתָך ִלי ּכִ ַאְרְצָך ּפֶ בּו ּבְ לֹא ֵיׁשְ
י ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקׁש: ֱאלֵֹהיֶהם ּכִ

)שמות כג, לג( 

מקרא זה מלמדינו עד היכן מגעת השפעת הסביבה על האדם, כי זה 
המקרא מדבר על הזמן שיזכו בני ישראל לרשת את ארצם, ואילו לא 
ולא  היינו מצווים להרגם היו בני האומות הגרים בה לישראל למס, 
היו בהם שום צל של חשיבות, ואעפ"כ חששה התורה מהשפעתם 
על סביבתם, שמא יהיו בני ישראל נמשכים אחרי הליכותיהם, ויבואו 
נכרים מבוזים בעיני  גם מעשיהם של  כי  זאת אומרת  לידי חטאים, 

סביבתם יש להם השפעה ואפילו על אנשי סביבתם הבוזים להם. 
למעמדו  גם  הדברים  את  ויקיש  לעצמו  הוראה  האדם  יקח  מכאן 
שבין  תחום  בכל  כמותו  מעמד  מחזיקים  שאינם  ההמוניים  מול 
השפעתם  תהיה  פן  לסביבתם,  מלהתקרב  ויחוש  לבוראם,  ישראל 
יכול  לפעמים  כי  והשקפותיהם.  הליכותיהם  אחר  וימשך  עליו, 
בין אנשים  לו לקבוע מושבו  האדם לחשוב חשבונו הפרטי שעדיף 
אין  כי  לדעת  עליו  אך  במחירו,  למעט  כדי  כמותו  יפה  דעתם  שאין 
רוח התורה נוחה ממחשבה זו, כמו שרואים כאן שלא רצתה התורה 
שידורו בני ישראל בין הגויים, על אף שהישראל מובדל מן הגוי, וגם 
הגוי הוא בגדר זר ופחות ערך, ואינו חשוב כלל בעיני האיש הישראלי, 
בכל זאת מיאנה התורה שיהיה מושבו של האיש הישראלי בקרבת 
גוונא יש לחשוש שמא תחול  מקום מושבו של הגוי, כי גם בכהאי 
השפעת הגוי על האיש הישראלי, ועל אחת כמה וכמה לענין ישיבתו 
כל  אדוקים  שאינם  יהודים  של  מקום  בקרבת  הישראלי  האיש  של 
כך במצוות השי"ת, מאחר שאין בני ישראל בוזים זה את זה, אדרבה 
זה  זה וממילא מתרבה החשש האמור שיטה  זה את  מחשיבים הם 
האדוק במסורת אבותיו את לבו לשכניו שדרכם שונה מדרכו, ועל כן 
אמרו צדיקים שה'קוויטל' היותר קשה אצלם הוא כשיהודי מבקש 
גדולה  ישועה  לו  להמשיך  עליהם  מוטל  אז  כי  לראשו,  גג  קורת 
שימצא מקום התואם למעלתו הרוחנית, ולא יתדרדר מחמת שכנים 

רעים וקלים להיות גם הוא כמותם. 
כגון קביעות  בסביבה,  ענינים התלויים  גם לשאר  והדברים אמורים 
אדם  בני  שם  שמתפללים  במקום  לתפילה  או  לתורה  מקום 
שהשקפותיהם שונים ופחותים מהשקפותיו, כי שהייתו עמהם בין 
המסורה  מדרכו  ולהטותו  עליו  להשפיע  עלול  המדרש  בית  כותלי 
זי"ע,  מלעלוב  בידרמן  דוד'ל  רבי  הרה"ק  על  וכמסופר  מאבותיו, 
שבירושלים,  כנסיות  הבתי  באחת  בשבת  תפילתו  מקום  שקבע 
והבחין שבאחת הפינות קבעו להם מקום קבוצה של יושבי קרנות, 
והללו היו משוחחים משך כל הזמן שהיו הציבור מתפללים, וביקש 
לצידם  התיישב  כן  ועל  זה,  חמור  מאיסור  ולמונעם  מעשה  לעשות 
במרכז שולחנם, ומפני כבודו נמנעו מלדבר, והיה זה שעה של קורת 
זה אחר תקופה ממושכת שקבוצה  כי היה  רוח לשאר המתפללים, 
זו קבעה את מקומה בבית הכנסת זה והטרידו את יתר המתפללים 
כי מעתה  להם,  על הפתרון שמצאו  ושמחו  ראו  וכאן  בפטפוטיהם, 

לחדול  יצטרכו  מכך  וכתוצאה  ביניהם  דוד'ל  רבי  הרה"צ  את  יושיבו 
ממנהגם הרע, אך כעבור שבוע התעצבו המתפללים מאוד כי בשבת 
וכיון שכן שלחו  רבי דוד'ל בבית מדרשם,  הבאה לא הופיע הרה"ק 
אחריו לדעת מדוע אחרו פעמיו, ומדוע לא הופיע כהרגלו בכל שבת? 
וענה כי נבצר ממנו הדבר, מאחר שהרגיש בעצמו שאם יתיישב שוב 
לצידם גם בשבת זו כבר תהיה השפעתם עליו והוא ימשך אחריהם 
כי אפילו  כוחה של סביבה,  גדלה  כמה  עד  זו  ורואים מעובדא  ר"ל, 
צדיק נשגב כהרה"צ רבי דוד חשש לנפשו מישיבה עם פורקי עול, 
על אף שמלכתחילה לא התיישב ביניהם כי אם מתוך מטרה הפוכה 
ח"ו  להימשך  כלל  כיוון  ולא  לטובה,  עליהם  השפעתו  שתהיה  כדי 
אחר מעשיהם, בכל זאת היה ירא לנפשו מאוד וכתוצאה מכך הוכרח 

להדיר את רגליו מבית הכנסת בו קבע את תפילתו רבות בשנים.  
ישנה אימרה שנונה המבטא היטב את כוחה והשפעתה של הסביבה: 
של  שחבריהם  תתפלל  צדיקים,  יהיו  שבניך  להתפלל  צריך  'אינך 
בניך הם יהיו צדיקים וכתוצאה מכך יהיו גם בניך צדיקים', כי האדם 
והנמצאים עמו ואם הסובבים אותם הם  נמשך אחר דעת השכחים 
צדיקים בהכרח יהיו גם הם צדיקים' וכן היתה אימי ע"ה נוהגת לומר 
אחריו  לעקוב  צורך  אין  האדם  של  קנקנו  על  לתהות  שכשרוצים 
ולבודקו בשבעה עיניים, די בכך לברר מי ומי הם חבריו, ובכך יווכחו 

מהו תוכנו. 
גם  לו  ראוי  הנחשלים  מן  להתרחק  לאדם  לו  שראוי  טעם  ומאותו 
ויזכה  דעתם  אחר  דעתו  ימשך  אז  כי  הצדיקים,  אל  להתדבק  כן 
להתעלות במעלות העבודה, וכמו שאמרו חז"ל )בבא קמא צב:( המחובר 

לטהור - טהור.
וזה הדבר הובא ברמב"ם להלכה גם כן )הל' דעות ו, ב( וז"ל: "מצות עשה 
להדבק בחכמים ותלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם, כענין שנאמר: 
)דברים י, כ( 'ובו תדבק', וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה, אלא כך אמרו 

ותלמידיהם.  בחכמים  הדבק  זו,  מצוה  בפירוש  קיא:(  )כתובות  חכמים 
בתו  וישיא  חכם,  תלמיד  בת  שישא  להשתדל,  אדם  צריך  לפיכך 
ולעשות  חכמים,  תלמידי  עם  ולשתות  ולאכול  חכם,  לתלמיד 
פרקמטיא לתלמיד חכם, ולהתחבר להן בכל מיני חיבור, שנאמר )דברים 
יא, כב( ולדבקה בו, וכן צוו חכמים ואמרו )אבות ד, א( והוי מתאבק בעפר 

רגליהם, ושותה בצמא את דבריהם", עכ"ל.
וזה היה אחד מעיקרי דרך מרן הבעש"ט הקדוש ותלמידיו, להתדבק 
אל הצדיקים, ולא היה זה כפי שנוהגים רבים כהיום ששואלים בעצת 
שאין  ואף  בלבד,  הפרטיים  לעניניהם  הקשור  כל  את  רק  הצדיקים 
לזלזל גם כן בזה, מכל מקום לא לענין הזה כוון הבעש"ט כשחידש 
ויהיו  במחיצתם  שישהו  כדי  ובעיקר  אם  כי  החסידות,  תנועת  את 
למדים מהם האיך להתקדש בקדושה של מעלה, וכמו כן היו מייסדים 
החסידים בתי כנסיות פרטיים כדי שיהיו נמצאים יחד בסביבה של 
אלו החפצים לעבוד את בוראם כפי שראו אצל רבם, וכתוצאה מכך 

תהיה השפעת הצדיק פרושה עליהם גם מריחוק מקום. 
שאינם  מאלו  להתרחק  דרכנו  את  ויצליח  בעזרינו  יהיה  השי"ת 
לרוחינו, ולהתחבר רק עם הכשרים שבעם החפצים לקירבת אלקים.

יבה על האדם השפעת הסב

פר' משפטים
כ"ז שבט תשע"ט
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טיב הפרשה
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מברכים אדר הראשון  |  ר"ח בימים שלישי רביעי
המולד: ליל שלישי   |   שעה:  23:57  |  15 חלקים

טיב הקהילה
ר’ גמליאל רבינוביץ 

(אנגלית ועברית)

 
 משפטיםפרשת  318 'גיליון מס

 שישית שנה "טתשע

 פשט על הפרשה
  מחלה והסרתי מימיך ואת לחמך את וברך אלהיכם' ה את ועבדתם"

 (כג, כה) "מקרבך
לחמך את ובירך כ"ואח מחלה והסירותי להקדים ל"הו דלכאורה קשה

בימי' ב' ח בתענית דאיתא מ"עפ ל"וי. מפרנסה טפי ועדיף חשיב דבריאות
לא אתרתי רחמי ניבעי נעביד היכי אמרי ומותנא כפנא הוה נחמני בר ש"ר

בר שמואל' ר להו אמר ניסבול וכפנא אמותנא רחמי ליבעי אלא אפשר
דכתיב דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יהיב דכי אכפנא רחמי ניבעי נחמני
]חיים אדם לבני נותן שובע י"ומפרש[ רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח
והסירותי וממילא מימיך ואת לחמך את וברך הפסוק כונת דזהו ל"י ז"ולפי
 .דיהיב הוא לחיי שובעא רחמנא יהיב דכי מקרבך מחלה

 (כד, א) "ישראל מזקני ושבעים"
יאמר שלא הללו זקנים של שמותם נתפרשו לא למה ר"ת' א ה"כ ה"בר

י"ומפרש, ומידד כאלדד פלוני ואביהוא כנדב פלוני ואהרן כמשה פלוני אדם
שאשמע ואהרן כמשה ופלוני פלוני וכי שבימיו דין בית על אדם יאמר שלא
כאחד הוא הרי ואהרן כמשה אינו אם לו אמור נתפרשו שלא עכשיו לו

את כותבת התורה היתה אם וכי ב"וצ. הם מי יודע שאינך זקנים משאר
כתוב היה שאם ל"וצ. לא ומי הגדול מי יודעים היינו האם שמותיהם
של מהותו על ומרמז אומר שהשם משמותיהם יודעים היינו שמותיהם

הוה מאיר רבי' ב ג"פ וביומא גרים דשמא' ב' ז בברכות ל"שאחז כמו האדם
אמנם, ש"עיי בשמא דייקי הוו יוסי ורבי יהודה רבי גם ולבסוף בשמא בדיק
כיון מ"מ אבל שמותיהם מפורט) ו"תשל רמז בהעלותך בפרשת( ש"ביל באמת
 .ק"ודו, שמותם את לדרוש א"א בפסוק נכתבו שלא

)(כל משאלותיך  עלי שי"ח 
 ''?בדרך לחשוב מה על''                            

 מצות לקיים מנסה אני הזמן כל: בפיו שאלתו, שמים ויראת בתורה לגדול אמיתי רצון עליו ניכר, צעיר בחור נכנס השבוע הימים באחד
 מסוגל הגמרא דף ליד כשאני ורק, בנסיעה או ברחוב בלכתי ריכוז שום לי אין, מאוד לי קשה אבל, בדרכים בלימוד ולהרהר', בדרך ובלכתך'

 ?עיצה לרב יש האם, מזה רחוק אני בדרכים אבל, ללמוד
* 

 :מילים כמה להקדים עלינו, א"שליט רבינו לו שהשיב מה שנרשום לפני
 עושות שברכותיו הוא זוכה סופי אין בעמל שנלמדה בתורתו, התורה מרחבי בכל ועיון בבקיאות גדלותו ברום לכל שנודע, א"שליט רבינו
,  הפסוק נאמר התורה שעל:) ח"י מגילה' (הגמ וכדברי, הקדושה מהתורה רגע להסיח שלא, דעתו על עומדו מיום מאוד הקפיד, בשמים רושם

 ספר כאילו, תורה בדברי תפוס הוא מקום ובכל, עת בכל, מצב בכל. ואיננו - לרגע הדעת את מסיחים רק שאפילו, ואיננו בו עיניך התעיף
 .זו שאלה על לענות בכדי ממנו מתאים יותר אין. לפניו פתוח
 הוא' ברחוב תלך אל' או' מקום לכל קטנה גמרא איתך תיקח' או' תתאמץ' לו ענה לא הוא, מאוד פשוטה היתה להבחור רבינו של עצתו, ובכן
 כל, אמוראים שמות או, חומשים שמות, מסכתות שמות על תחשוב, עיצה לי יש, בלימוד לחשוב מצליח לא אתה אם: פשוטים דברים: לו אמר

 !תורה דברי בכלל זה
 ! שבפשטות הגאונות. בשלימות להתעלות ולהמשיך, בה לעמוד שיוכל תשובה עם יצא הוא. זהרו הבחור פני

* 
 :אחר לענין הדברים את רבינו הרחיב, הבחור כשיצא
  בטלים דברים על? יהרהר הוא מה על, רגעים כמה אורך זה נרדם שהוא עד אבל, ולישן לחזור ודעתו, הלילה באמצע מתעורר ואחד פעמים

 .  תחילה התורה ברכות צריכים אלו - תורה דברי על, בחשבון בא לא בודאי - חולין של
 דברי לא גם אבל, ממש תורה דברי לא שזה, מסכתות שמות, ואמוראים תנאים שמות על לחשוב, א"שליט רבינו הוסיף - עיצה חשבתי ואני

   !...תורה של מענינים זה כי, בטלה של חולין
שלוםב שבת   ברכת 

גולדשטוףיצחק

 בדידי הוי עובדא
 

 א"שליט שלמה' ר הגאון רבינו בן סיפר

 לך מצטט כשמישהו לו אמר רבינו שבילדותו

  בפנים הספר תפתח אלא לו תאמין אל פסוק

' תוס שכשלומד הדריכו וכמוכן, ותראה

  בפנים לפתוח צריך אחרת' גמ מביא' והתוס

 הרבה ז"עי. א סיבות ומשתי ולראות 'הגמ

  ידיעה מקבלים ז"שעי. ב' התוס מתבאר יותר

 .ס"בש רחבה
 

....  בכולל שלומד וסיפר לרבינו נכנס אברך

  שהורה, [רבינו של בעצתו עמוד יום כל ולומד

  לו אין אבל] טעמים כמה מפני כן לו

  איך כרצונו שילמד לו הורה רבינו. חברותא

  שיעור אין לתורה רבינו לו ואמר. שמרגיש

 ללמוד ואפשר, יום דף מאה ללמוד אפשר

 .ביום עמוד

 

 

 נודב   זה גליון

 ידידנו החשובלהצלחת 

 שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים
  

דברי שי״ח
ר’ חיים קניבסקי 

(עברית)

י"ת   תיפפש  תשרפ | א

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

הוא  כנעני  עבד  של  העבדות  שורש  פירוש, 

אביו  נח  של  בכבודו  כנען  אבי  חם  שפגם  ממה 

כשהשתכר ביינו, תחילה בראיית העינים )בראשית 

ט-כב(: "וירא חם אבי כנען את ערות אביו", ואחר 

ועל  בחוץ".  אחיו  לשני  "ויגד  )שם(:  בדיבור  כך 

"ארור  כך קילל נח את כנען בנו של חם )שם כה(: 

כנען עבד עבדים יהיה לאחיו", ופירש רש"י: "יש 

מרבותינו אומרים כנען ראה והגיד לאביו".

הנה כי כן זהו ביאור המדרש: "מה טעם עבד 

יוצא בשן ועין, מהכא וירא ויגד". ופירש רש"י על 

את  המחתך  בשינו  והגיד  בעינו  "ראה  המדרש: 

שחטא  האברים  מן  באחד  שלקה  וכיון  הדיבור, 

נפטר מקללתו ויוצא לחירות". נמצינו למדים מזה 

כי אף שעבד כנעני פגם בעינו "וירא" וגם בשיניו 

"ויגד", עם כל זאת אם לקה רק באחת מהן בשן 

או בעין הוא יוצא לחירות.

לפי זה מבאר הגר"א הקל וחומר של רבי יוחנן 

של  מאבריו  אחד  שהן  ועין  שן  "מה  חומר:  כמין 

אדם", כלומר שהן רק אחד משני האיברים שפגם 

יוצא בהן  "עבד  זאת  ועם כל  כנען,  בהם חם אבי 

האיברים  מן  באחד  שנענש  ידי  על  כי  לחירות", 

"יסורין  השני,  באיבר  שפגם  מה  גם  מתקן  הוא 

שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה", 

ישראל,  איש  של  עוונותיו  כל  ממרקים  שהם 

שהרי יש לו יסורים בכל הגוף.

מעתה מבואר היטב הישוב של המהרש"א על 

קושיית ה"פני יהושע" והרי"ף, איך אפשר ללמוד 

מישראל  אדם  של  עוונותיו  ממרקים  שיסורים 

משן ועין שנהוג רק אצל עבד כנעני ולא אצל עבד 

עברי, כי הטעם שדין זה נהוג רק אצל עבד כנעני 

של  מהפגם  נובעת  שלו  שהעבדות  משום  הוא 

וזה לא שייך אצל עבד עברי שלא פגם  ועין,  שן 

וחומר  קל  למדים  אנו  זאת  בכל  אולם  ועין.  בשן 

בשן  רק  אפילו  לחירות  שיוצא  כנעני,  מעבד 

אבל עבד עברי אינו יוצא בשן ועין, כמו שכתוב 

"וכי ימכור איש את בתו לאמה לא  )שמות כא-ז(: 

תצא כצאת העבדים".

ופירש רש"י: "לא תצא כיציאת עבדים כנענים 

שיוצאים בשן ועין, אבל זו לא תצא בשן ועין אלא 

עובדת שש או עד היובל... יכול העברי יוצא בראשי 

מקיש  העבריה,  או  העברי  לומר  תלמוד  איברים, 

בראשי  יוצאה  אינה  העבריה  מה  לעבריה,  עברי 

איברים, אף הוא אינו יוצא בראשי איברים".

שיסורים  יוחנן  רבי  למד  איך  כן  כי  הנה 

וחומר  קל  מישראל,  אדם  של  עוונותיו  ממרקים 

קל  הלא  כנעני,  עבד  אצל  רק  שנהוג  ועין  משן 

וחומר זה יש לו פירכא, כי עבד עברי יוכיח שאינו 

"ובאמת הוא קושי  וסיים הרי"ף:  ועין.  יוצא בשן 

גדול, לא ראיתי מי שקדמני בו". 

ונראה ללמוד ישוב על כך מדברי המהרש"א, 

זו, לכן הוא  שכפי הנראה נתקשה גם כן בקושיא 

מתרץ בלשון קדשו: "ענינו דעבד כנעני מצד עוונות 

ויהי  ט-כו(  )בראשית  שכתוב  כמו  נשתעבד,  אבותיו 

כנען עבד למו, ועל ידי יסורין בשן ועין יוצא בהם 

לחירות למרק בו עון אבותיו, קל וחומר ביסורין של 

כל גופו שממרקין עוונותיו של אדם".

 בפאו" ה ה"תרא
 של יפ הבפאו" תל הג"רא

דברי  אולם  בדבריו,  קיצר  המהרש"א  והנה 

תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, 

מה  פי  על  הרחבה,  ביתר  דבריו  לבאר  ואפשר 

יהושע"  ה"פני  קושיית  על  נפלא  ישוב  שלמדתי 

והרי"ף מדברי הגר"א מווילנא זי"ע ב"קול אליהו" 

יוחנן על  וחומר של רבי  )סימן קעז(, שמבאר הקל 

לו-ה( הטעם שעבד  )ב"ר  פי מה שמבואר במדרש 

כנעני יוצא לחירות בשן ועין: "מה טעם עבד יוצא 

בשן ועין, מהכא וירא ויגד".

מה  בעתו  דבר  משפטים  פרשת  בפרשתנו 

זו,  מפרשה  שלמדנו  גדול  ביסוד  להתבונן  טוב 

את  למרק  כדי  האדם  על  הבאים  היסורים  בענין 

אצל  שכתוב  ממה  למדים  אנו  זה  דבר  עוונותיו. 

עבד כנעני, שאם אדונו הכה את עינו או את שינו 

כא- )שמות  שכתוב  כמו  לחירות,  יוצא  הוא  הרי 

"וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו  כו(: 

ושיחתה, לחפשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו 

או שן אמתו יפיל, לחפשי ישלחנו תחת שינו".

הללו  הפסוקים  אין  הראשונה  בהשקפה 

נוגעים לנו הלכה למעשה, לפי מה שהביא ה"מגן 

אברהם" )או"ח סימן דש ס"ק יא( בשם כמה אחרונים 

מאחר  בזמננו,  נוהגים  אינם  כנעני  עבד  דיני  כי 

לרבו,  קנוי  שגופו  עבד  לקנות  אסרו  שהמדינות 

גוי  על  בשבת  עבדו  שביתת  דין  שייך  לא  לכן 

העובד אצל ישראל, נמצא כי לימוד הלכות עבד 

כנעני יש בו רק משום מצות לימוד התורה בגדר 

דרוש וקבל שכר.

זה  דין  כי  ולזכור,  לשנן  ראוי  למעשה  אולם 

ועין  בשן  לחירות  יוצא  שהוא  כנעני  עבד  של 

רבי  למד  מכאן  כי  מישראל,  אחד  לכל  נוגע 

על  הבאים  שיסורים  ה.(  )ברכות  בגמרא  יוחנן 

מקרא  דרש  וכך  עוונותיו,  את  ממרקים  האדם 

ֶרּנּו  ַיסְּ ר תְּ ֶבר ֲאשֶׁ ֵרי ַהגֶּ "ַאשְׁ שכתוב )תהלים צד-יב(: 

אלא  ֶדּנו  ְתַלמְּ תקרי  אל   - ֶדּנו  ְתַלמְּ ּוִמּתוָֹרְתָך  יָּּה 

וחומר  קל  תלמדנו,  מתורתך  זה  דבר  ֵדּנו,  ִתַלמְּ

של  מאבריו  אחד  שהן  ועין  שן  מה  ועין,  משן 

אדם, עבד יוצא בהן לחירות, יסורין שממרקין כל 

גופו של אדם על אחת כמה וכמה".

 פתוב הקותפא השצו ה
 שבד שב"פ תאפנו פוצא בתן ושפן

יאשיהו  ]רבי  והרי"ף  יהושע"  ה"פני  אמנם 

מאד  נתקשו  יעקב"  ה"עין  על  בפירושו  פינטו[ 

בקל וחומר זה של רבי יוחנן, שהרי דין זה שעבד 

כנעני,  בעבד  רק  הוא  ועין  בשן  לחירות  יוצא 

 הלקח הנתגב  שבד כנשנפ תפוצא לחפ"ו  בתן ושפן
כפ השוסק ב ו"ה בתן ושפן זוכה להפנצל  כל הפסו"פש

שבילי פנחס
ר’ פנחס פרידמאן 

(אנגלית ועברית)

חוט של חסד
ר’ שלום ארוש 

(עברית)

מה שאתה באמת צריך, זה רק עוד קצת עידוד!
לפעמים כל מה שאנחנו  צריכים בשביל לעשות 
את הצעד הנכון בחיים, זה קצת עידוד. ישנם הרבה 
נושאים שבהם אנחנו יודעים מה נכון לעשות – ובכל 
לא  הוא  המעצור  לרוב  אותנו.  עוצר  ַמשהו  זאת 
מעצור אמתי – הוא סתם דמיון כוזב. אילו רק ָהִיינּו 
יודעים את האמת, ָהִיינו מבינים שאין מקום לשום 

מעצורים וָהִיינו קמים ועושים את הדבר הנכון.

מתעוררים  האלה  המעצורים  פעמים  הרבה 
בקרבנו בצורה של כל מיני תפיסות מוטעות ודמיונות 
דווקא בשעה שאנחנו ניגשים לדבר עם הבורא. כולנו 
הנכון  הדבר  זה  ה'  עם  שְלַדֵּבר  ומרגישים  מבינים 
לפעמים  זאת  ובכל  לעשות,  ביותר  והחזק  ביותר 
קצת "נתקעים". אלא שצרת רבים היא חצי נחמה, 
מכיוון שאנחנו יודעים שגם הצדיקים שבכל הדורות 
– כבר עברו את הניסיונות הללו והתמודדו והצליחו, 

ומה שעזר להם יכול לעזור גם לנו.

מישהו מבין ללבך
היה  לַרֵּבנו  נפלאה.  שיחה  לנו  השאיר  נחמן  רבי 
תלמיד שמאוד רצה להתייעץ אתו. הוא היה עומד 
לפניו ורוצה לפרוק את המטענים שהעיקו על לבו, 
אבל משהו עצר את התלמיד והוא רק היה עומד 
ושותק ולא הצליח לדבר. רבינו הרגיש מה שמתחולל 
בלבו של התלמיד ונתן לו עצה: 'אני מבין שקשה לך 
לדבר אתי. ֲעָצִתי לך היא, שתדבר עם ה' ואז יהיה 

קל לדבר גם אתי'.

בזכות  ובאמת  ה',  עם  לדבר  התחיל  התלמיד 
זה נפתח לו ערוץ תקשורת עם רבינו והוא הצליח 
ראה  אז  קשה.  לו  היה  עדיין  זה  אבל  אתו,  לדבר 
רבי נחמן לנכון לחזק את התלמיד והסביר לו: 'אתה 
דומה לגיבור גדול שהיה במלחמה אדירה ועמד בה 
בגבורה, וכאשר הגיע סוף סוף לשערי העיר שאותה 
ולמראה  עכביש  קורי  ראה  הוא   – לכבוש  רצה 

הקורים נסוג לאחור. האם זו לא שטות?'

עם  שלו  שהדיבורים  נחמן  רבי  לו  המחיש  ובזה 
שבכוחו  גבורה  ומעשה  אדירה  מלחמה  הם   – ה' 
הבלבולים  ואילו  החיים,  של  המלחמות  בכל  לנצח 
והמניעות הם ממש מסך קליל של קורי עכביש שאין 

בו ממש. אתה צריך להתאמץ רק מעט שבמעט כדי 
ואז תראה תוצאות   – לסלק את המכשול הדמיוני 
בלי שום יחס ושיעור, כי על ידי שתסלק את הדמיון, 
תוכל להשתמש בכלי הנשק האדיר והעוצמתי שלך.

מסלקים קורי עכביש ומנצחים
ָהִיינו יכולים לנצח במלחמה בקלות. מה שמפריע 
קטנים  עכביש"  "קורי  כמה  הכול  בסך  זה  לנו 
חלשים ומטרידים. כשנסלק אותם מדרכנו – הדרך 

לניצחון בטוחה. אחד הקורים הבעייתיים ביותר הוא 
הספק  זה  חלילה.  אותנו  אוהב  לא  שה'  ההרגשה 
שעמלק מכניס בלב של כל אחד: "היש ה' בקרבנו 

אם אין?"

בשבוע שעבר כתבנו שה' אוהב אותך ולא משנה 
מי אתה ומה עשית. וזו נקודה שחשוב מאוד לשנן 
את  ומגרשת  מסלקת  הזאת  הידיעה  כי  לעצמנו, 
קורי העכביש מהפתח של התפילה, ומאפשרת לנו 
לצעוד פנימה ולדבר עם הבורא כמו שמדברים אל 
חבר טוב ואל אוהב קרוב – ולראות שינוי של ממש 

בחיים.

כאשר אתה יודע שה' רוצה קשר איתך – קל לך 
ליצור קשר ִאתו.

המניעות  כל  את  לבטל  ִמְתַרגל  אתה  וכאשר 
גישה  לך  נותן  זה   – ה'  עם  לדבר  לך  שמפריעות 
אחרת לגמרי לחיים. אתה מבין שבסך הכול אתה 
שלך  המורים  עם  לדבר  יכול  ואתה  ומוערך,  אהוב 
ועם  שלך  המשפחה  ועם  שלך  המדריכים  ועם 
החברים שלך. לכן רבי נחמן אמר לתלמידו שיתרגל 
לסלק את קורי העכביש מפתח התפילה האישית, 
ועל ידי זה הוא יראה שהרבה פתחים נפתחים לו 
בחיים, כי כאשר אתה יודע שזה שמולך רוצה קשר 

איתך – קל לך ליצור את הקשר אתו.

הידיעה פותחת שערים
זה מה שעשה אהרן הכהן בין אדם לחברו. כאשר 
ראה סכסוך או מריבה בין בני זוג או בין חברים, הוא 
ידע שכל אחד בסתר לבו מתחרט ורוצה להתפייס, 
אבל מה שעוצר כל אחד זו המחשבה שחברו שונא 
שמא  והחשש  אתו,  לדבר  בכלל  רוצה  ולא  אותו 
החבר ידחה אותו. לכן אהרן הכהן הלך וסילק את 
המניעה הדמיונית וסיפר לכל אחד מבעלי המריבה 
הקשר  זה  ידי  ועל   – עליו  חושב  חברו  באמת  מה 

והפיוס היו באים מאליהם.

זה בדיוק אותו דבר בקשר שלך עם ה', אם היה לך 
שמץ של מושג עד כמה ה' רוצה את הדיבורים שלך, 
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